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قرارداد حمايت از اموال فرهنگي به هنگام نزاع »بررسي 
 و اعمال آن در جنگ عراق عليه ايران «مسلحانه

 

 دكتر رضا نوربها

 

 

 مقدمه

ترريييخ، جنگ، پديده تلخ تكراري  . 7 

هي موجب نريتورني   مرا  ننه تنهي طي قا

ني ي ممري   ميليونهي رنسين دي عاصره په

ي  گاديده بلكه تخايب   رنهردر  ميارههر

ريمشمند علمري   راننيري رقرور    ملر  

گونيگون ير نيز ديبادرشرهه رتر ت تلخري 

خصوص رنسين عصا مي كه شيند د  جنگ ير به

چشريده   طمر   1جنگ برزي  جهريني بروده

گزنده نيشي رم مرا  رنسرينهي   نريبود  

شهاني   رنهدر  ريمشهي   رال  رنسيني ير 

رحسيس كاده رت ت رمي آخاي  جنرگ جهريني 

ر  بررار  پييررين نزرعهرري نشررده   ابررهتج

نيز نمچنرين،   گاچره  2جنيهي  پس رم آن

دي ربميد  كوچكها، ضا يت بحث دي ممينره 

                                                           

(   جنررگ جهرريني د   1111ررر1111جنررگ جهرريني ر  رري   .7

 (ت1111ر1191 

نييه كنيد به جنيهي  كاه،  يهني ، رعارب   رتارئي   .2

   جنگ عارق عليه ريارنت
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ريرر  پديررده درئمرري ترريييخ ير بيشررها 

 تيمدتمي

گاچرره جنررگ دي ترريا ترريييخ بشررا  .2 

حر  تمييضريت   مشرك ت عنورن تنهي يرهبه

رقور    مل  گونيگون مويد نكونش رنديشه 

رنديشمندرن   رحسيس بريي ي مصرلحين خ ق 

نيپذيا  جنرگ قاري گارهه رت  رمي رجهنيب

تورن رنكيي كاد ير دي باخي رم شاريط نمي

   ذر رنسين مميصا دي ماحلره ر   برار  

جلوگيا  رم  قوع   دي ماحله هيني برار  

حلهي  گونيگوني محد د تيخه  آهيي آن يره

 ير جسهجو كاده كه مهمهاي  آنهري ترد ي 

  يرري تنمرري   شرراريط   قررورني  جنررگ

قاريدردنييي جه  ضمين  رجار  تجري م رم 

مقايرت جنگ بوده رت ت رم ممراه ت شرهي  

چشمييا دي ممينه تحديد آهيي جنگ پرس رم 

، «يريرش»يس  دي آ مين   ترقو    نيمررو

تا به ريمش ميارههي  راننيري توجهي عميق

جيممه بشا  رت  كه گاچه قب ً نيرز بردرن 

رمري تاقري  حد مييد  توجه شرده برود تي

 خصوص دي جنگ د   جهينيصنم  تسليحيتي به

 قوع بمبييرنهي  بسييي   عد  مصروني    

شهاني   بنيني  تيييخي رم حمرر ت نروريي 

 1111موجب شد تي د   مخهلف دي قراريدرد 
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النه به مسئله ميارث راننيي توجه كنند   

رصررو  مشخصرري ير دي ريرر  ممينرره عنررورن 

 9ييندتنم

تاديد، نمين تين كه حييت آدمي بي .3 

ريمشررمند رترر    يشررحيت ريرر  ريمش ير 

تورن دي ك   د پذيا مهكلمرين   بيرين مي

كه د نورم شيعارن   عييرين يير ، نمچنين

دي  حي پييمبارن   شكير  ذيه ذيه حيريت 

دي آممييشييه درنشمندرن، رمي تجلي رير  

ش، شرما ريمش نيز كه دي نقش ررسونيا نقي

د نشي  شيعا، قلر  تورنمنرد نويسرنده   

بيالخاه دي نرا نروع رهرا ننرا  ننامنرد 

منمكس رت  نيز رم چنين ريمش  رال  بهراه 

ر  با آنهري  ممره باد كه ناگونه خدشهمي

به رحسيس  ميف   ميبي  آدمي رت  كره آن 

جويرد   صريي  ير دي ننا مال  نقش حرق مي

ير  نقرش طلبد   نا نوع صدمه با رعشق مي

درندت به ييد نيپذيا ميجي درنه ير جبارن

بيرري يي  ترهامررين ير رم آتشرري كرره دي 

كهيبهرري  كهيبخينرره درنشرركده ردبيرريت 

رصيهين ررهرد كره آتشري برود برا  جرود 

بيني  تي هي  جنگ ير مشهيقين كهيب،   مي

                                                           

ننيي  نزرع اننيي بهقاريدرد حميي  رم رمور  ر»يكت  .3

 ت1111، النه، «مسلحينه
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كه را ييخه  بمبي با صح  درنشرييني يري 

م  قير    تخايب باخي رم آهيي گارنمديته

آن شررها د نررورم صرريينين كرره ترريبلو  

قيم  تيييخ منردگي ملهري ير تاتري  گارن

 امرند، كه را  كاده رت  چيونه مي ير مي

مه ر ، مسرجد ، ر  رم مرومهييخه  نرا قم

ر    شها  را  ييخه  ييدگيينري كهيبخينه

ني  تمدن كشوي  رت  كه بري آن     خيطاه

 كني تدي آن نيس مي

نكره كشروي مري رم بي توجه بره آ .4 

مماه كشويني  نيدي جهين رتر  كره درير  

غني  عمي  راننيي رت    جري  پري  رير  

ترورن دي گوشره   راننگ كه    غني ير مي

كنيي كليه شهاني  ريارن كه خود نيز نرا 

يررا رهررا  ترريييخي نسررهند ديررد  دي 

ني  ني، مسجدني   محلرهني، مومهكهيبخينه

  كررن  قررديمي، حهرري چهييتررو  بيمرينرري 

ني(،  ذر تمهد با حيظ ري  آهيي خينهقهوه

نرر  جنيهري  خصوص به ننيرري  جنرگ   آنبه

ر  تهيجمي رما م كه بمبهي  مخاب   خوشره

  موشرركهي  برري بادنرري مخهلررف، تهديررد  

درئمرري بررار  تمرردن بشررا    ميارههرري  

راننيرري جيممرره رنسرريني نسررهند برريش رم 

خويد   به نمرري  د ير ، نميشه به چش  مي
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گي  دي   ي كنيي رقدرميت درخلي، مهمهايد

جار  دقيرق ممينه بي  ر مللي توجه بره ر

يغ  ربهيمرريت   مقايرترري رترر  كرره علرري

تورنند آهيي نيمملوب جنرگ ير رياردني مي

با ميرارث راننيري جورمرا كرينش دننردت 

النه    1111ي قاريدرد تنمي  د ي ، بايبه

نييني بره نييتريييهي   رياردنري  آن   

رجار  ري  قاريدرد دي شراريط حيضرا نيز 

كشوي مي كه ديگيا جنيي طوالني بري عرارق 

  نررا  حمرره دي تهديررد تخايررب    4رترر 

تورند بيشد ميرنهدر  آهيي راننيي خود مي

مييد بيشدت ربهدر قاريدرد النه ير بايتي 

كني    آنييه بره رجرار  قرراريدرد دي مي

پرادرمي ، ترپس بره جنگ عارق   ريارن مي

الت نيشرري رم قرراريدرد   رجررار  آن رشرركي

عنورن نهيجره نيرز خورني  پادرخر    بره

 5مسيئلي ير عنورن خورني  كادت

 

 1مبحث 

                                                           

ري  جنگ ركنون به پييين يتيده رت  رمي خما جنيهييي  .4

 مينند آن نميشه  جود دريدت

ري  تحقيق به ديخورت  نمييندگي جمهوي  رت مي ريارن  .5

مسرهماًر « جنرگ شرهاني»خصروص دي ممرين دي يونسكو كه به

رميد آنكه بهورند  ديگيا موضوع بوده رنجي  شده رت ت بي

 دي جه  حيظ رمور  راننيي، پژ نشي مؤها بيشدت
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  6«هنگام نزاع مسلحانهقرارداد حمايت از اموال فرهنگي به»بررسي 

 نامه اجرايي آنو آيين

 

قاريدرد حميي  رم رمور  راننيي » .5 

 1111كه دي تري  « ع مسلحينهرننيي  نزبه

دي النه به تصويب د   رمضريكننده يتريده 

مهكي باتند نهييي كنيارنس بري  د  ههري 

ننيي  دي مويد حميي  رم رمور  راننيي به

رمري قراريدرد خرود  7نزرع مسلحينه رت ت

نيز رها  رم گذشهه تيييخي رت  كه بايتي 

نييي كه قب  رم آن جه  آشنييي بي رنديشه

جود درشرهه دي ممينه آهيي راننيي   1111

ضا ي  رت ت ربهدر ري  گذشرهه ير بايتري 

پرادرمي  كني ، آنييه به تند نهييي ميمي

  تررپس قرراريدرد ير تجزيرره   تحليرر  

 كني تمي

 

 قسمت اول

 بررسي تاريخي

 

قبرر  رم  ي د دي مسرريا ترريييخي  .6 

حميي  رم رمور  راننيي رشرييه بره رير  

                                                           

6. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 

7. Acte final de la conference intergouvernemental sur la protection des biens culturels en cas de 

conflit armé, La Haye 1954. 
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 1«رمور  راننيري»نكهه الم  رت  كه  رژه 

كيي يرهره رتر ت النه به 1111قاريدرد دي 

النه كليرره د  ههري  1197قب ً دي قاريدرد 

حميي  رم رمور  راننيري ير  يييره خرود 

صرارًي بره  درنسهه رمي برد ن ذكرا  رژه،

 بودندترحصي ري  رمور  پادرخهه 

 

 بند اول

 دوران قبل از جنگهاي جهاني

 

دي د يرن قرردي ، بنرريبا آنچرره  .1 

رنرد ويخرين تحقيرق كادهشنيتين   مجيممه

طوي كيم  حيك  برروده رتر ت قينون جنگ به

طبق ري  قينون كه يريدآ ي قرينون جنير  

نه تجري م   رت  ريتح شهاني  مغلوب ناگو

به جرين   مري    نريموس رررارد   نيرز 

تخايب يي رنهدر  كيم  شرهاني ير توجيره 

كادت بنيني  تيييخي   آهيي ننرا  نره مي

ه ر  ير مجرذ ب بار  ريتح درشر  كر كششي

ر  كه آنهي ير نيره دريدت كند   نه ع قه

بود كه رگا ريمشي برار  آن  غنيمهيتنهي 

خررويد   نره شنيخهند به ديد تقسري  ميمي

بيشهات تنهي،   آن ن  نه نميشره، مرذنب 

                                                           

8. Biens culturels. 
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محررد ديهي بررار  بنينرري   رشرريي  مقرردس 

 11يرري كوينرر  19كييترريژ 1كررادتريجرريد مي

ننيي  برهشهاني  غني رم رمرور  راننيري 

حمله ي ميين نيبود شدند   رشرريي  مقردس 

 ر  نياديدتدنيز مصون رم رنه

ي يرره يرريد شررده دي قررا ن  تررمي  .8 

بري « قينون جنرگ»كند   ي ردرمه پيدر مي

شودت حق رنجي  چني  جنگ عيدالنه توجيه مي

منجابه بره رير  نهيجره  12ر عيدالنهجنگ 

چيررز  بررار  حايررف برريقي »گررادد كرره مي

مسئله جي ب توجه ري  بود كه   19«تنميند

حاييين نميشه جنگ خود ير عيدالنه توصريف 

كادند    ذر قرينون جنرگ عيدالنره بري مي

قينون جنگ د يرن قدي  تيي ت ندرشر ت دي 

سي رم قرديت روق هري  د ي ر  ر مريدهكلي

                                                           

9. S. E. Nahil: Biens culturels et conflit armé, Recueil des cours, p. 66. 

10. Carthage. 

11. Corinthe. 

نمايه جنگ عيدالنه باري  مبنيت  كه رگاچره  Jus ad bellumـ  .72

جنگ غيامشا ع رت  رمي جا  نيس ت مسيئلي كه تنهي بييرد 

موجب چه قرديتي ري  رت  كه چه كسي، بهبدرنهي توجه كاد 

دنبي  كدر  ندف رخ قرًي   قينونرًي   بار  چه د يلي   به

جنگ ير به يره رندرخهه رت ت نحروه رينكره جنرگ چيونره 

مه  نيس ت بي  جود ري ، بييرد توجره  (Jus in bello)ندري  شود 

جنرگ  1121دي تري   (S.d.N)كاد كه پنجمي  مجما جيممه ملر  

درنردت دي ر مللي ميير يا جنيي  بي  (guerre aggressive)تهيجمي 

 ري  مويد يجوع كنيد:

C. Lombois: Droit pénal international, p. 55. 

13. E. Nahlic: op.cit., p. 68. 
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باخويدري برود   رم رير  قرديت دي جهر  

دي حد رمكين رتهييده « رنسيني كادن جنگ»

رمي دي مويد رمور  راننيي آنچره كادت مي

گيراد بنينرييي كه مويد حميير  قراري مي

نسهند كه رتهييده مذنبي دريند   كليسري 

كنردت بري  جرود رير ،  رم آنهي حميي  مي

تررورن گيرر  كرره ريرر  حمييرر  نميشرره نمي

يه   رشريي مي تورنسهه مصونيهي بار  ربن

شود كره مقدس ريجيد كند   بسييي ديده مي

 14سئله دي جنيهي نشده رت تيعيي  ري  م

طلوع رت   دي شبه جزياه عابسهين  .1 

  مقي م  دشمنين دي مقيب  ديرر  توحيرد  

موجب  قوع جنيهري  مهمردد چرره دي ممرين 

پيغمبا ركا   ص(   چه پس رم    گاديردت 

شررد ترري دي كليرره ريرر  جنيهرري كوشررش مي

ني  جنيي رم قينون رت مي تبمي  كند ي يه

« نمي  جنيي رتر مي»يا  تورن رم   ذر مي

بي شاريط خيص آن ني  بادت رصو  حيك  با 

تورن دي ته نكهه ريمرين، ري  نمي  ير مي

رنضبي    مدرير خ صه كاد: تابيمرن بييد 

رحكي  خدر ند  ير به رجرار گذرينرد، رم 

                                                           

مي د  جنيجويين صرليبي  1291عنورن مثي ، دي تي  به .74

بره  قسرمنمنيه رينوتين تو  پس رم رهح  پيغ  نهي پيعلي

 ييت آن پادرخهندت دي ري  مويد مارجمه كنيد به:غ

De la paix de Dieu a la paix de Fer; F. Duval, p. 58. 
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راميندنين خود تبمي  كنند   بي دشرمنين 

مدرير نمييندت بي توجه به ريرر  مسريئ ، 

صوالً رررارد غيامسرلمين ير  رندرف جنرگ ر

گياد   بي ربنيه   آهيي   شرهاني ديبامي

مسلمينين بري »كيي  ندريدت به قو    ها 

، شرها  ير «تاي  ريتحين ممي  بودندگذش 

ر  ير  يررارن كادنررد   خينررهتخايررب نمي

خصوص  قهي مسرئله عبرييت تيخهند   بهنمي

ر    يي كليسييي بود رم رحهار  رم كنيسه

شرردت دي جنيرري برري  ي باخررويدري ميبسرريي

مسررلمينين   مسرريحيين دي دمشررق پررس رم 

ندگين نيهيد ي م مقي م  يكصدنيا رم نميي

بره چريدي  نيئ  ي حيني ميسحي شب ننيري 

رامينررده تررپيه رترر    ريد شرردند   رم 

م يمرر    مهابرريني تررابيمرن مسررلمين دي 

قبرري  مسرريحيين يرريد كادنررد   آنهرري ير 

محبرر  ريشررين ير  تررهودندت رامينررده برري

پذيار    طبق پيميني كهبي رع   شرد كره 

مه تريكنين ني قما ميكليه دشمني شرود، ن

خورنند بي خرود آمردند تي آنچه ير كه مي

تورننررد رم ببانررد، خليرري  ريرمنرره مي

ني  خود رترهييده كننرد   ممينهي   خينه

 15گراددتني  كليسييشين به آن مسرهاد مي

                                                           

15. E. Nys: Le droit des gens dans les rapports des Arabes et Byzanticns, Revue de droit 
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ه نري  كليسرييي دند كري  مسئله نشين مي

ر   يارن نياديرده تخايب نشده، ني  خينه

   ني  مميني به يغمي نارهه رت ت

پرس رم « عمرا   عريص»ر  كه دي نيمه 

نويسرد رهح رترنكدييه بره خلييره د   مي

كند كه دي جنگ ترابيمرن بسرييي  رع   مي

ير رم دتررر  درده رتررر    ررري نهييهرررًي 

 رند   ركنرونمسلمينين به پيا م  يتريده

ير  بييد كه تابيمرن ريتح ميروه پيرا م 

بخويند،   پيشنهيد غييت رمرور  دشرمنين 

كندت خلييه دي پيترخ، عمرا  مغلوب ير مي

دريد   طاح غييت ير رم ري  ركا باحذي مي

دند كند   به ر  رامين ميشدت يد ميير به

كه منريبا   ديآمرد رتركندييه ير برار  

 كييخرردميت عمررومي   تبليررن ريمررين برره

 16گيادت

نمري  »ترورن گير  دي طوي كلي، ميبه 

منرين   كودكرين   پيرارن « جنيي رتر مي

رند، يرهيي بي رتيارن جنيي مصون رم تماض

با مدريرت ، آب نها يي ي دخينه دشم  ير 

نبييد مسمو  كاد   تخايب رمرور  چره دي 

ممين صلح   چه دي ممين جنگ ممنوع رتر ت 

                                                                                                                             

international et de législation compareé, t.26, 1894, pp. 41 et et s. 

16. Ahmad Rachid: Islam et le droit des gens, Academie de droit international, Recueil des 

cours, 1937, II, p. 490. 
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تبريح  ر ضرا يرت»ممك  رت  گيني قيعرده 

دي شاريط جنيي ري  نمي  كلي « ر محمويرت

ير دتهخوش آتيب كراده بيشرد   باخري رم 

ميسارن نيز رنهردر  رمرور  كيريي ير دي 

كره كنند رمي ر نمچنينممين جنگ توجيه مي

رشييه شد ر نمرري  جنيري دي ريتبري  بري 

تيكررا مسررلمينين بامبنرري  تقررور قرراري 

گيادت رنسرينهي بييرد يكردييا ير برا مي

كي   تقور ييي  كنند نره برا گنريه   ني

رم تو  دييا، رشرييه بره رير   17دشمنيت

كه رت   قب  رم آنكه يا  نكهه ضا ي  رت 

بري رصرو  خريص    11د    بيشد، يا دير 

به خرويش رتر ت حقروق قورعد حقوقي مابو 

ي شر    نحو  بره« حق مي كير »رت مي به 

رم « د مي كينهي»گذريد   دقيق رحهار  مي

ي بسييي باخرويدري رتر ت  رذر بره رعهبي

آيد: يي دشمنين ننيي  جنگ د  راض پيش مي

شروند كره دي رير  قها   جبا تسلي  ميبي

صويت رمور  آنهي محها    مصون رم تمراض 

ميند   حهي ديده شده كره پرس رم بيقي مي

چني  شده رتر ، رمري جنيي طوالني نيز ري 

رگا مسلمينين بيقها   جبا با ري  رمور  

                                                           

تمي نور علي ر با   ر هقور    ال تمي نور علي راله   .71

 (ت 2  ر مد رن  ميئده/

18. G.H. Bousquet: Le droit musulman, p. 63. 
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شدند بيم به د ير  قراري گراره  ياه ميچ

ريرر  رمررور  دي تملررا آنهرري تخايررب   

 رنهدرمشين مشا عي  ندرش ت

به مسيئ  عنورن شده ناچنرد  بي توجه 

مرره  خيصرري دي ممينرره حمييرر  رم رمررور  

تورند ديد   ي راننيي دي حقوق رت مي نمي

ترورن آنهري ير دي بيدق  دي رصو  كلي مي

 مي قاري دردتحميي  نمي  جنيي رت 

د يرن قرردي    قررا ن  عبرروي رم .71 

دي  11 تمي، به تي هي  تجديد حييت ردبري

ري پرري رنجيميرردت شررنيخ  ريمش ننررا   

ننامند   تيكا دي ممينه نقش ري  شرنيخ  

تري مهيكرارن  برود   تحوالت جيممه راصهي

ني  ننا  صدميت نيشي رم جنگ ير با پديده

با د    يژه جنيهي  مقد منمكس كنند   به

گيا، چره دي ري پري   چره دي نزرع عري  

آتيي، ممينه ري  تيكا ير ريجيد كادت دي 

خصوص جنيهي  قا ن شرينزدن  ري  مويد، به

  نيدن  شورند قيب  توجهي رت  كره ذكرا 

نييي رم آنهري بري نقر  آت نهليرا نمونه

جنيهري  قرا ن »نويسرد: جي ب رت ت ر  مي

ورند دي شينزدن    نيدن  داليلي ير كه به

دننده موقمير  مقييسه بي قا ن  تمي نشين

                                                           

19. Renaissance. 
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دنرردت حهرري دترر  نميمسرريعدتا  بيشررد، به

نييم  به گيهيو دي جزئييت يرهيي ريتحين 

عنورن مثري ، خييج رم ري پري نيسر ت بره

بري  1121ني دي رمايكي به تي  رتپينيييي

پييهخرر   29«تنرروكهيه ن»رشررغي  شررها 

ير تيخهمينهي  شرها  21«آمتا»رمپارتوي  

خارب كادند   چهييصد ممبد شها ير نيبود 

ر  تي هتيخهند تتت يي دي مويد جنيهي  تي

با تا آ مين آمد   يري جنرگ  1111كه رم 

ني به  هسهين حمله كادند، كه توئد  1111

شهاني  كيملي تخايرب شردند   آيشريوني، 

ني  ننا  بره غرييت ني   مجموعهكهيبخينه

 22تتت«تيرهند 

به بمرد رم ر رخا  .77  قران نيردن  

صوالً بيشرها  رركيي نويسندگين   ر تريه ر

گرادد   نهيجهرًي ممموف به حقروق بشرا مي

كه به ري  حقروق خدشره  ريد كنرد رعمي ي

گيرادت جنررگ نيرز رم مويد مذم  قراري مي

ني رم نوشهه مماه مسيئلي رت  كه دي غي ب

شود   به تبمريت آن، رم جملره آن بحث مي

يب يي رنهدر  آنهري، رمور  راننيي   تخا

                                                           

20. Tenochtitlan. 

21. Aztèques. 

22. E. Nahlik: op.cit., p. 70. 
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 29گرراددت نيمهرري  گا ترريوس،توجرره مي

كه  27  مونهسكيو 26ي تو 25الك، 24پورنديف،

نحو  دي مرويد جنرگ   رنسريني نا يا بره

رنررد رررار رن ذكررا ترريخه  آن بحررث كاده

شودت گا تيوس تجي م رم حقوق طبيمي ير مي

بره  مونهسركيودرنرد   ي ترو   ممنوع مي

 ممهقردرت  رنسيني تيخه  جنگ ممهقدندت  

كشوي  حمله شود به نا د يلي كه به»رت : 

بييد رم تخايب بنينييي كه موجب رخاآدمي 

رترر  چررون مميبررد، ترريخهمينهي  عمررومي، 

نرري   كليرره آهرريي قيبرر  رحهررار  مقباه

 21«تخوددري  كاد

ني  برريي ي دي ترررهيا رنديشرره .72 

شرود: جايين جنيهي  قان نجدن  مشينده مي

گادد، تا مينيي م ي تماضيت به رمور  ران

  ي ري  بدرن ممني نيسر  كره حيرظ رير  

عنورن رص  قيبر  پذياشري مرويد رمور  به

 21قبو  بيشدت

                                                           

23. Grotius. 

24. Pufendorf. 

25. Lock. 

26. Rousseau. 

27. Montesquieu. 

28. Vattel: Le droit des gens, III, IX, 168. 

عنورن مثي ،  قهي گا نهري  ژنرار  نريپلئون بره به .21

كشروي  يتند بادرش  باخري رم رمرور  راننيريريهي يي مي

مغلوب دي شا   صايح موررقهنيمه تاك مخيصرمه   حهري دي 
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نومدن    بيسره ، بري  .73  دي قا ن 

شنيتي، كشرف گسهاش علو  جديد چون بيتهين

 نري  مخهلرف،رشييء قديمي   ريجريد مومه

عنورن هرا ت ملري نرا رمور  راننيري بره

گذشرهه مرويد توجره قراري  كشوي  بيش رم

گيادت بار  صيين  رم رير  رمرور ، دي مي

خصروص حقوق درخلي رم ضرمين  رجارنري  به

ني  ر مل  رم نمايرهجزريي   دي حقوق بي 

شودت رمور  راننيري حقوقي بهاه گارهه مي

عنورن مي كير  خصوصري مرويد ك    بيش به

 گيادتتوجه قاري مي

دي دكهرراي  قرران نررومدن  برره  .74 

 99«حررق بادرشرر  رمررور  دشررم »محررد دي  

شود بلكه جونا رير  حرق مرويد قنيع  نمي

به رعهقيد بلونچلي  91گيادتحمله قاري مي

حق بادرشر  حقوق بي  ر مل  مميصا رنجي  

رمور  دشم  ير دي ممين جنگ مملقًي ممنوع 

 92كندتمي

چشررمييا دي  مورقيههرري يغ  علرري .75 

يرظ خصروص حممينه تمدي  آهريي جنرگ   به

                                                                                                                             

شود  مارجمه كنيد بره نهليرا: قاريدرد صلح گنجينيده مي

 (ت77نمين، ص 

30. Droit de butin. 

31. E. Nahlik: op.cit., p. 23. 

32. Bluntschli: Le droit international codifié, Paris 1870, § 657. 
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رمور  راننيي چه دي بحثهي  نمرا    چره 

كه قينون مشخصي دي مسيئ  عملي تي ننييمي

تهييبي بره   جود ندرشهه بيشرد رمكرين د

 حيظ، شودت بدي حلهي  مخهلف محد د مييره

ناچند ت شهي  رنجي  شده مييد برود رمري 

يترريدت تررنههي ناچنررد نما نميكرريري برره

مهغيا  كييتيمند رمي تيسياپذياند   ضمنيً 

دي ممين   مكينندت نييم به قينون رحسيس 

 شدتمي

نهيجه ت شهي بار  ريجيد قرينون  .76 

دي ممينرره حيررظ رمررور  راننيرري برره د  

 1197   1111كنيررارنس النرره دي ترري هي  

ري  د  قاريدرد بي قبو  جنگ  99رنجيميدت

بو ، تيكرا به عنورن يرا پديرده قيبر  ق

بييرد مهيكارن ير دي ري  ممينه كه جنرگ 

پرذياد دي محد دة نيا ني  نميمي بيشد مي

  بار  رمور  راننيي ته گا ه قورعرد ير 

مور  دشرم  كند: ر   قورعد مشخص مي كه ر

  گيراد، د   قورعردطوي كلي ديباميير به

كرره رمررور  خصوصرري   عمررومي ير تيكيررا 

                                                           

وش كاد كه قب ً نيز قاريدردنرييي ر بهه، نبييد رارم .33

 1111ني  دييا منمقد شده برود نميرا قراريدرد دي ممينه

ژنررو دي مررويد بيمررييرن   مجا حررين جنيرريت دي مررويد 

النه ر كره مرورد  1197كنيارنسهي  النه، به  يژه مقايرت 

آن دي مويد رمرور  راننيري رتر  ر رم رنمير   11   27

 مييد  باخويدري رت ت
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كند،   تو  قورعد  كه مقايرت خيصي ير مي

ريجريد  بار  باخي رمور  درير  حق تقررد 

 94نمييدتمي

كليررره كشرررويني  رمضررريكننده  .71 

قاريدرد، دي مويد حق تقد  رمور  راننيي 

ر قو ند   ضمينههييي بار  حميي  رم مهيق

رمور  »كنندت  رژه بيني ميري  رمور  پيش

طوي كه قب ً رشييه كرادي  ر نمين« راننيي

ننوم ريجيد نشده   رمور  رقط رحصري  95ر

آهريي  96ي  تريييخي،شده رت  نميا بنينر

ييرهه بره بنيني  رخهصيص 97علمي   ننا ،

 91راننگ   ننا   علو ت

پيشررررررارههي  رررررررار رن دي  .78 

قاريدردني  النه بره رعهقريد بسرييي  دي 

عنورن ني محرد د رتر ت برهباخي رم ممينه

شرود مثي ، دي كليه مورد رم جنگ بحرث مي

  ي نا نوع نزرعي خرييج رم جنرگ مشرمو  

شودت مسيئ  دييرا  چرون نمي ري  قاريدرد

برار  بمبرييرن   « تشخيص ضا يت نمريمي»

                                                           

 النهت 1197   1111يد به قاريدردني  نييه كن .34

 ري  مقي هت 1مارجمه كنيد به شمييه  .35

، 1197؛ نهمي  قراريدرد 11   27، مورد 1197مقايرت  .31

 ت1ميده 

 ت11، ميده 1197مقايرت  .31

، 1197؛ نهمي  قراريدرد 11   27، مورد 1197مقايرت  .38

 ت1ميده 
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ناحي ، به 91غياه نيز مشخص نشرده رتر ت

قب  رم شرا ع جنرگ جهريني ر   قراريدرد 

كيملي ننوم دي مرويد جنرگ ممينري  جرود 

ر  دي مرويد ندرش  رمي مقرايرت پاركنرده

جنگ دييييي   مييني  مبهمي نيز رم جنرگ 

 شدتنوريي ديده مي

 

 بند دوم

 جنگ جهاني اول

 

شا ع جنگ جهيني ر   آغيم تحرو   .71 

ر مللري   دي ر  برود دي ي ربرط بي تيمه

ي ند جنيهييي كره تري آن تريييخ بيشرها 

جويي آ مرين برار  ر  برودت بهينرهمنمقه

حمله به صابسهين آتشي ير ي ش  كراد كره 

ني  آن چهيي تي  تمي  مبين كشريد   شمله

ود را  بادت دي رير  بسييي  ير دي كي  خ

ي نرق « قينون جنرگ»ممين نه تنهي مجددًر 

شود تري بري توجيره گياد بلكه كوشش ميمي

 يينا ح  گاددتحقوقي، مسئله به

   "Reims"دنبي  بمبييرن كليسي  به .21 

، رارنسه   بلژيا آ مرين  "Ypres"شهادري  

ير مهه  به حملره بره منريطق مسركوني   

                                                           

39. A. Nahlik: op.cit., pp. 94 et 95. 
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يتررخ، آ مررين دي پ 49غيانمرريمي كادنرردت

رتهنيد به يرهيي يقيب، ضرا يت نمريمي   

ت ري كاده رت  بدي  رتهنيد كه كليسري   

شهادري  بمبييرن شده بار  رندرف نمريمي 

 رارنسره   بلژيرا رير  رنرد كيي يرههبه

رند(   ضا يت نميمي مسئله ير رنكيي كاده

كاده تري رم بمبرييرن رترهييده ريجيب مي

ي  شده دي پيتخ شود؛  رنيهي بمبييرن رنج

برره بمبييرنهرري  رارنسررويين برره ماركررز 

 تيييخي   ننا  آ مين رت ت

رم نما تئوي  طبق دكهاي  حريك   .27 

جيمه دريد بره عنورن ت رري آ مين، خص  ر

ر مل  ير مملق تيمد كليه قورعد حقوق بي 

  به نا يا رم رمرور  دشرم  كره ضرا ي  

تشخيص دند حمله بادت بنينري  تريييخي   

رندت  رنيهري، ي ننا  نيز رم آن جملهآهي

ر  رم يرا رهرا ننرا تورن دغدغهچيونه مي

تيخهه دت  رنسين درش   قهي كه مندگي دي 

 41خما رت ؟

                                                           

40. Commission d'enquête sur les violations des règles du droit des gens, des lois et coutumes 

de la guerre. Rapport et documents d'enquete, I, Bruxelles 1922, pp. 97-110, 120-128. 

حقوقدرنين آ ميني بي  حق جنيري كره طبيمهرًي قيبر   .47

يريت رم رير  قرينون دي مروريد   تخل (Kriegsmanier)رجار رت  

تيكيا  (Ratio- Belli-Kriegsrasion)« د ي  جنگ» تيله بيني شده بهپيش

 دردتشدندت د ي  جنگ رجيمه نا يرهيي  ير ميقيئ  مي
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[Kunstwerk aus menschlicher Hand, Kunstwerk des 

menschlichen Lebens] 

نمايه بيال كه منمبق بري عقيرده . 22 

رترر  برري عقيررده حقوقرردرنين «  يهررزر »

كشويني  دييا  مميبق  ندريدت ت رري بره 

رعهقيد ريشرين مورنرا شرديد  ير ريجريد 

تورن تنيتب كند، رم جمله به دشوري  ميمي

بي  عم  رنجي  شده   ت ري ير مشخص كادت 

 رنيهي، ت رري رغلرب مراد  غيانمريمي   

گيادت رشخيصي كه منيطق مسكوني ير ديبامي

ر  حمله   رصوالً  42ر  ندريندبي جنگ يربمه

رم آنهي تانزده رت  تي موجب ت رري شرود 

بهمويد حمله قراري مي ع  ه، دي گيانردت 

تديي  كره عمر  ت رري تجابه ديده شده به

به آن نيرز ر مم  نسرب شود، عكسرنجي  مي

به نمي  عنرورن شرديدتا رتر    عمليريت 

بمد  نر  تحر  نمري  عنرورن شردت  حردت 

 49كندتبيشها  پيدر مي

به يد قصريص بره شركلي كره بي توجه  

كنند به عقيده نويسندگين آ ميني مماح مي

ميمي رد ري  نمي  حقوقردرنين ت رري دي ت

                                                           

نمايه بسييي  رم حقوقدرنين با رير  رتر  كره جنرگ  .42

 يربمه د    بي د    رت ت

43. A. Mérignhac: De la sanction des infractions au droit des gens commises au cours de la 

guerre Europénne; Rev. gen d. dro. Int. pub., Tome XXIV, 1917, pp. 9 à 12. 
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تيييخ قبو  شده   رما م نيرز طبرق عراف 

ر مللرري رجرريمه درده شررده رترر    بي 

عم  آمده تري بهورننرد كوششهي  مييد  به

آن ير تحرر  نمرر    قررينون ديآ ينررد، رم 

  چنرري  ت شرري دي با كسرر 1171جملرره دي 

ر  ندردت كنيارنسهي  عم  آمد كه نهيجهبه

نيرز موضروع ير بره  1197   1111النه دي 

رندت  رذر ت رري بريقي تكوت باگزري كاده

مينده رت  رمي ضا يت دريد كه تح  نم    

قيعده مشخصي ديآيدت بي توجه بره رينكره 

قينون مشخصي دي ري  ممينه  جررود نردريد 

عاف بري  ر مللري رترهييده بهها رت  رم 

كنند   دي ري  رتهييده مسيئ  ميا بييرد 

  ت ري منمبق بي  44گيادمويد توجه قاري 

 ري  مسيئ  بيشد:

ر الً، نبييسررهي مملقررًي برره رعمرري   

 حشيينه   غيارنسيني كه قورني  كلي جنگ 

 آنهي ير ممنوع كاده رت  بينجيمدت

ر  بيشد هينيًي، بييد مهنيتب بي حمله 

 45  رنجي  شده رت تكه توتط دشم

                                                           

44. Merignhac: Traité de droit public international, 3e, partie, tome 1, p. 350 et s. comp. le 

protocale XVI de la conférence de Bruxelles, séance du 20 août 1874, Actes de la conférence, p. 

40. 

تنيتب بي  رم    ت ري دي حقوق ملي كشويني دي مويد  .45

جاري  عمومي نيز دي بحث دريع مشا ع عنورن شده رت  كره 
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هي ثررًي، بييررد توتررط رامينرردني   

 نيا ني  مسلح رنجي  شودت

به مسرئوالني كره يربمًي، بييرد نسرب  

آ ي نيشري رم يرهريي آنهري رعمي  خسرييت

 جرره مرراد  ني برروده رنجرري  گيرراد   به

 غيامهجي م ير ديبانييادت

ناحي ، بييد ري  رنديشره شريميني به 

به رهيي  نسرب ير كه جنگ رجيمه نا نوع ي

دند   بشا   آهيي راننيي   تيييخي ر  مي

كند رم ي تقو  مييرنسين به باباي  ربهدر

ذن  خييج كاد ميار  جدرن آگيه بشا  ري  

 47   46طام تيكا ير محكو  كاده رت ت

ننيي  جنگ ري  توجيه كه ت ري به .23 

گادد تري شردت عمر  ضا ي  رت    بيعث مي

دشم  رم طراف يقيرب به حمله بيشها  نسب 

دردگريه  1121عم  آيد موجب شد كره دي به

طاف دي رخره ف رم ته عضو بيدر ي  مهشك  

مشا عي  ت رري ير  41اتقي    آ مينبي  پ

                                                                                                                             

شا ع تنيتب بري  تجري م مموجب آن يكي رم شاريط دريع به

  رقا شده   دريع رنجي  ييرهه رت ت

دييا تيكيرا رنجري  شرده توترط حقوقردرنين عبييتهب .41

 ( قيب  قبو  نيس ت11آ ميني  پينوش  

ممنوعي  ت ري يي رعمري  رنهقريمي دي مرويد رمرور   .41

( بي صرارح  1ميده  1النه  بند  1111راننيي دي قاريدرد 

طاري  قاريدرد نا نوع رقردر  مبنري برا »قيد شده رت : 

 «تكننديي ممنوع رع   ميت ري ير دي مويد رمور  رانن

 مشهوي شده رت ت "Naulilaa"ري  مملب به مويد  .48
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دي تنيتب قيب  قبو  بري  تجري م رنجري  

 41شده   ت ري تشخيص دندت

مسيئ  ريجيد شده دي ممينه حمله  .24 

موجب  به شهاني   ترتيسيت ننا    راننيي

تا  رقردميت دي جهر  شد كه پس رم جنگ يا

حمييرر  رم رمررور  راننيرري رنجرري  شررودت 

مهمهرراي  ريرر  رقرردرميت دي تررمح محررد د 

 1191آ ييرر   11قرراريدرد  رترر  كرره دي 

كشررويني  رمايكررييي دي  رشررنيه  بررار  

حميي  رم ترتيسيت ننا    علمي   بنيني  

   59تيييخي دي ممرين جنرگ رمضري كادنرد

ريد ر  رري  تررند  بيشررد كرره شييسررهيي د»

مسررئله حمييرر  رم ترتيسرريت راننيرري ير 

رمي دي ترمح  تريا  51،«عنورن نموده رت 

ر مللري ردريه بي »ربهكيي مهمها رم طاف 

 يييره  1197رنجي  شده كه دي  52«نيمومه

تد ي  طاح قاريدرد  ير دي مرويد حميير  

رم بنيني   آهيي ننرا  دي جايرين نرزرع 

ت رير  كميهره دي مسلحينه باعهرده گارر 

                                                           

49. Recueil des sentences arbitrales, II ed., O.N.U., 1949, p. 1028. 

مما ف شده رتر  كره بري  "Pacte Roerich"ري  قاريدرد به  .51

پس رم چند تي  تر ش منمقرد  "Nicohola Roerich"ربهكيي پا رسوي 

 ديده رت ت يجوع شود به:گا

The Department of State Treaty Information Bulletin, 1935, No. 67. 

51. E. Nahlik: op.cit., p. 105. 

52. L'office international des museés. 
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كرره رترريس  59طاحرري ير تررد ي  كرراد 1191

 النه گاديدت 1111قاريدرد 

 

 بند سوم

 جنگ جهاني دوم

 

 ي شدن آتش جنرگ جهريني بي شمله .25 

د     گسهاش تررايا آن گرويي كره تمريمي 

دننردت قاريدردني ريمش خود ير رم دت  مي

يا بنينري   بمبييرنهي  كوي، شهاني   دي

آنكره ضرا يت كوبدت بيتيييخي ير دين  مي

نميمي ريجيب كند، كشويني تخايب   نيبود 

شوندت نيهلا مصم  شده بود تي باخي رم مي

شهاني ير رم نقشه جغارريري حرذف كنرد   

بيياد،  ر  آتش ذر رنميهي ندرش  كه مومه

ر  خارب شود   يي شرها  نريبود كهيبخينه

به نا « يريش»نمود حيظ گاددت آنچه ن  مي

 !!قيمهي بود

شش تي  جنگ مجي ي بار  تيكا دي  .26 

گذرش ت ممينه حميي  رم رمور  راننيي نمي

بي پييرين جنرگ موضروع رترهادرد رمرور  

راننيرري،   نرره حمييرر  رم آنهرري، دي 

                                                           

53. Art et archeologie; Recueil de législation comparée et de droit international, no 2, 1940, pp. 

60 et et s. 
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شرودت نرا قاريدردني  مخهلف صلح مماح مي

پن  قاريدرد صلح رمضي شده دي پريييس دي 

مويد بندني  خيصري ير بره 1117روييه  19

رندت دي مويد آ مين درد رخهصيص دردهرتها

   54ني  يي هرررينيهلرررا  موررقهنيمررره

يغ  آنكه آ مرين ير مسرئو  علي 55پهسدر 

يا جنگ تهيجمي شنيخهه   تجي م ري  كشوي 

رند، ير به قورني    تنههي  جنگ پذيارهه

ر  ندرينرد دي به رمرور  راننيري رشرييه

 رار رن بحث شده رت ت« تامي »كه رم حي ي

 1111ر ت  1بار  نخسهي  بيي دي  .21 

ر  چهيي قديت بزي  دي  نردن موررقهنيمره

ير بررار  ريجرريد يررا دردگرريه نمرريمي 

رمضي كادند تي جنييهكرييرن  56ر ملليبي 

جنيي ير پس رم جنگ محيكمره كننرد   بره 

مسيئ  مخهليي كه به  رتمه جنگ پيش آمده 

بود يتيدگي نمييند   رم جمله تخايب يري 

                                                           

54. Yalta. 

55. Potsdam. 

ري  دردگيه كه به منيتب  تشركي  دي شرها نرويمبا   .51

(Nuremberg)  شهات دريد مكلرف بره « دردگيه نويمبا »رصوالً به

يترريدگي برره جنييرر  جنييهكررييرن جنيرري آ مررين   دييررا 

باآن، دردگيه نميمي دييا  نيز كشويني  مسئو  بودت ع  ه

شرهات دريد برار  يتريدگي بره « كيرودردگريه تو»كه به 

 International Military Tribunal for)جنيييت جنيي دي خي ي د ي تشكي  شد 

Far East: I.M.T.F.E)   رتيتنيمه ري  د  دردگيه منض  به تند تشكي

 آن دي كلييت مشهاكندت
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راننيي كشويني  رشرغي  شرده  غييت رمور 

 57ير مويد بايتي قاري دنندت

رتيتنيمه دردگيه نمريمي پرس رم  .28 

رشييه به قورني    تنههي  جنررگ  بنرد ب 

يب بي( بره1ميده  د ير  عنورن مثري  تخا

كنرد   دي شهاني   شهاكهي ير ييدآ ي  مي

كيياخورت  عليه مههمرين رتهري  غرييت   

  ري، دي  تخايب نيز گنجينيده شرده برود

حقيقرر ، ريرر  رتهرري  هررينو  بررود   

جنييهكييرن جنيي بيشرها رم نمرا قلرا   

قما رنسينهي   كشرهيي  حشريينه آنهري   

توم  مجيمرت شدند تري ني  آد ريجيد كويه

غررييت   تخايررب شررهاني   يرري نرريبود  

ميارههي  راننيري كشرويني  مرويد حملره 

 51آ مينت

                                                           

كميسرريوني مهشررك  رم نميينرردگين  1119دي ركهبررا  .51

، مكلررف برره (United Nation War Crimes Commission)كشررويني  مهيررق 

آ ي  كليه رط عيت دي مرويد جنييريت جنيري رم جملره جما

 غييت   تخايب رمور  راننيي كشويني  رشغي  شده گاديدت

Commission for protection and restiution of cultural material, proces-verbaux des séances XV, 

XVII et XVII. 

كه مسئو ي  مسهقيمًي باعهرده رراد  قراري دي موريد  .58

ني   ني   كهيبخينرهمسئو ي  غييت مومه»گارهه رت ، چون 

 (Rosenberg)كه باعهده ي منبا  « نيضبط آهيي ننا    كلكسيون

محيكمه   محكو  شرد  (Jodl)قاري گار ت نمچني ، ژنار  يود  

ر  ير رمضي كاده رمايه 1111ركهبا  7به  رتمه رينكه دي 

بود كه تسرلي  شرهاني  مسركو    نينيرارد ير دي صرويت 

نحو تقيضي  تسلي  نپذياد ميار ري  د  شرها بييسرهي بره

 كيم  تخايب شوندت
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ني  د  جنگ عي مييا،  جود تجابه .21 

خصوص بمبييرنهي  جنگ تسليحيت پيشارهه به

د     رمكين حد ث جنيهي  دييا مقردميتي 

قيد قراريدرد كيمر  تا  دي بود بار  رنم

ممينه حميي  رم رمور  راننييت قراريدرد 

النه مرده نييم بشا بره حيرظ آهريي  1111

ي  خويشره   تيييخي خود بار  شرنيخهه نو

خصوص با رير  رنديشره درد بهقاري 51رت ت

رت  كه رمرور  راننيري بره نمره  رتهوري

تملق دريد نه بره يرا كشروي خريصت  عي  

قاريدرد دي به عبييت دييا، منريرا رير  

ر مللي بييد مرويد بايتري قراري تمح بي 

 69گيادت

 

 قسمت دوم

                                                           

يغ  رشكيالت مهمدد  كه با ري  قاريدرد  ريد رت  علي .51

ر مللري بييد دينما درش  كه رنمقيد قاريدرد دي تمح بي 

مهكري برا عراف  ر مل  كه بيشرها  بي توجه به حقوق بي 

ر مللي رت  چندرن تيده نيسر ت  رذر  جرود نرا نروع بي 

قاريدرد  كه بهورند جيممه مل  ير رم تماضيت   تجي مرت 

حهي به شك  محد د مينا شود،   رو آنكره ضررمين  رجرار  

دقيق   قيطا دي مويد رعمي  قاريدرد  جود ندرشرهه رتر  

 بيشد، مغهن  رت ت

60. Jini Toman: Le mandat de l'unesco dans la mise en oeuver de la convention de La Haye 

pour la protection des biens culturels, en cas de conflit armé, p. 3. 
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در مورد  سند نهايي كنفرانس بين دول

هنگام نزاع حمايت از اموال فرهنگي به

 و قرارداد 17الهه 7154 همسلحان

هنگام نزاع حمايت از اموال فرهنگي به 

 مسلحانه

 

 بند اول

 7154سند نهايي كنفرانس 

 

كنيارنسي بره پيشرنهيد تشركي ت  .31 

تيممين مل  مهحرد برار  تاتيرب، علر    

راننررگ  يونسرركو( بررار  تررد ي    قبررو  

 مهون:

ر يا قاريدرد بار  حميي  رم رمرور   

 62راننيي،

نره نيمرره رجاريري دي ممير يرا آيي  

 69نمين قاريدرد،

بره قراريدرد ر   يرا پا تكرر  مابو  

 64بار  حميي  رم رمور  راننيي،

                                                           

61. Acte final de la conference intergouvenmentale sur la protection des biens culturels en cas 

de conflit armé, La Haye, 1954. 

62. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 

63. Réglement d'exécution de la convention pour la protection des biens cluturels en cas de 

conflit armé. 

64. Protocole. 
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 21رم  دي النه به ربهكيي د    نلنرد 

تشكي    با مبنري   1111مه  11آ يي  تي 

طاحهي  درده شده مشرويت رنجري  گاديرده 

رت  كه دي رير  مشرويت يونسركو مارقبر  

بارنجرري  آنهرري ير باعهررده درشررهه   

نس مهون روق ير مويد ترييرد قراري كنيار

 درده رت ت

قرراريدرد، مقررايرت رجاريرري    .37 

پا تكرر  برره چهرريي مبررين رنيليسرري، 

رتپينيييي، رارنسو    ي تي تد ي  شده   

منضرر  برره تررند نهررييي كنيررارنس رترر ت 

مه ير نيرز   رنيهي، كنيرارنس تره قممني

تصويب كراده كرره منضر  بره تررند نهرييي 

 65رت ت

 

 بند دوم

هنگام د حمايت از اموال فرهنگي بهقراردا

 نامه اجرايي آننزاع مسلحانه و آيين

 

                                                           

 91تنمي  شرده   تري  1111مه  11قاريدرد به تيييخ  .15

بار  رمضي  كليه د   دعوت شده به كنيارنس  1111دتيمبا 

ميهوح بوده رت ت تنييرذ قراريدرد منمبرق بري تشرايييت 

قينون رتيتي نا كشوي رت    رتنيد تنييرذ نرزد مردياك  

يونسكوي قاري گارهه رت ت قاريدرد ته ميه پرس رم آنكره 

پن  تند تنييذ تسرلي  شرود رعهبريي خورنرد ييرر    رم 

 حيق كليه د   بيم خورند بودتتيييخ رعهبيي بار  ر 



  بررسي قواعد حمايت...  271 

كره حميير   1197باخ ف قاريدرد . 32 

ننيي  جنرگ ير ممراح رم رمور  راننيي به

كيي برادن بري بره 1111كاد، قراريدرد مي

تنهي جنرگ بلكره نه« نزرع مسلحينه»جمله 

ر  ير مدنما قاري نا نوع باخويد مسلحينه

  رم ري  جهر   ترم  قلمرا  شرمو   درده

ر  قاريدرد با نرا نروع تمرييض مسرلحينه

 چشمييا رت ت

 

 الف ـ موضوع قرارداد

موضوع قاريدرد رصو  عبييت رتر  . 33 

ننيي  نزرع رم حميي  رم رمور  راننيي به

مسلحينهت ري  مسئله دي مقدمره قراريدرد 

 به ي شني عنورن شده رت :

ه رينكه دي طارهي  قاريدرد بي توجه ب»

جايين آخاي  تمييضيت، رمور  راننيري، 

بي توتمه تكنيكهي  جنگ دتهخوش خسييرت 

ر  بريش شديد  شده   نا  حمره    مميت

رم پرريش مررويد تهديررد ريرر  تمييضرريت 

 66مسلحينه رت ،

بي توجه به ري  رعهقريد كره نرا نروع 

نما رم تجي م به رمرور  راننيري، صراف

مور  تملق آن به نا ملهي، تجي م به  ر

                                                           

 ت1النه، مقدمه، بند  1111مارجمه كنيد به قاريدرد . 11
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راننيي جيممه بشا  رت ،   رينكره نرا 

 67ملهي دي راننگ جهيني تهمي دريد،

مور   ري  نكههبي عنيي  به  كه حيرظ ر

راننيي بار  كليه مل  عي   رم رنمير  

ر  باخودري رت    بار  حيرظ ر ميدهروق

 61ي ضا ي  رت ،لر ملرمور  حميي  بي 

برري توجرره برره رينكرره حمييرر  رم ريرر  

تمح ملري   چره دي ترمح رمور ، چه دي 

ر مللي، بييد دي ممين صرلح رنجري  بي 

كليره رقردرميت  61گياد تي مؤها بيشرد،

ممكررر  ير برررار  حمييررر  رم رمرررور  

 79«تآ يدعم  مير مللي بهبي 

 

النه رصوالً مبهني نا چند قاريدرد  .34 

با توررق كشويني  عضو با رجار  مقايرتي 

رمي عي  جه  حميي  رم رمور  راننيي رت  

رمضي  ري  قاريدرد طراري  ير رم تورررق 

كنردت  رذر قراريدرد تحر  خيص ممنوع نمي

چنرري  مقرراي « توررقهرري  خرريص»عنررورن 

 دريد:مي

                                                           

 ت2نمين، بند  .11

 ت9نمين، بند  .18

 ت1نمين، بند  .11

برره  1111عنورن يرننمرري  قرراريدرد برره 1دي بنررد  .11

 11النره   نمچنري  برره پيمرين  1197   1111قاريدردني  

 ت ت رشنيه  رشييه شده ر 1191آ يي  
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تورننررررد طارهرررري  قرررراريدرد مي»

ني  خيصري ير دي مرويد نرا موررقهنيمه

نما آنهري رقهضري  آن ر  كره برهمسئله

عم  دريد كه جدرگينره تنمري  شرود بره

 71«تآ يند

تورنرد ه، رير  تورررق خريص نمير به 

النه  1111نحو  بيشد كه قلما  قاريدرد به

 ير محد د كند  ذر:

گونه موررقهنيمه خيصي كره قلمرا  ني »

 تريله قراريدرد حميي  تضرمي  شرده به

يرري دي مررويد رمررور  راننيرري    1111

كييكنين آن ير تقلي  دند قيب  رنمقيد 

 72«تنيس 

 

ميرار رلسيه ري  تحديد ي شر  رتر ،  

شويني قراريدرد  ير رمضري   قهي غي رب ك

كنند كه نهيجه ت ش   كوشش آنهي دي طي مي

ر مللري تي هي بار  ح    رص  مسريئ  بي 

رت ، ري  توقا  جود دريد كه قاريدردني  

ر مللي يا قاريدرد بي  خيص نهورند قلما 

ري  صويت، رنمقريد ير محد د كندت دي غيا

رالصرو  كه علي ر مللينا نوع قاريدرد بي 

                                                           

 ت21ميده  1قاريدرد النه، بند  .17

 ت21ميده  2نمين، بند  .12
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خود ريقد ضمين  رجار  محك    مممئ  رت  

رييرده   عبرث خورنرد خي ي رم محهور، بي

ترورن ر  كه دي رينجي ميبودت تنهي مسئله

آن ير مويد ريارد قاريدرد ري  رتر  كره 

چنينچه موررقهنيمره خيصري بري  د  ههري 

النرره ير  1111تنمرري  شررود كرره قرراريدرد 

قض بري ميريد آن محد د كند يي رصوالً مهني

بيشد   يي آن ير نيي كند، تكليف چيسر ؟ 

دي مرره  قرراريدرد النرره صررارًي برره قيبرر  

رنمقيد نبودن رينيونه قاريدردني رشرييه 

عبييت دييررا آنهرري ير ريقررد كرراده   برره

شك ، ر مللي درنسهه رت ت بدي رعهبيي بي 

تورند يأتًي ربهكيي تورن گي  يونسكو ميمي

ير  1111اد   قاريدرد گيدت  ميعم  ير به

كه د  ههي طبق رعمي  نمييد، رمي ديصويتي

قاريدرد  جدرگينره رقردر  كراده بيشرند 

ضمين  رجاريي برار  رعمري  آنهري  جرود 

 ندريدت

 

 ب ـ اموال فرهنگي

رمرور  »قاريدرد ناچنرد عبرييت  .35 

برراد رمرري آن ير كيي ميير برره« راننيرري

ر  كند   رقط به رحصي  ري  رموتمايف نمي

تورنرد رصروالً پادرمدت عرد  تمايرف نميمي
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مويد ريارد بيشد ميار بي توجه به رينكه 

خود تيسياپذيا  موتا دريد « راننگ» رژه 

 ررذر رمررور  راننيرري نيررز چنرري  رترر ت 

ميده ر   خرود  1تي  1قاريدرد دي بندني 

 كند:عنورن مي

موجب قاريدرد حيضا رمرور  راننيري به»

كيرر  آنهرري نما رم ييشرره يرري مي صرراف

 عبييتند رم:

ر الً، رمور  منقو  يري غيامنقرو ي كره 

 رجد رنمي  رار رن برار  ميرارث ملري 

كشوينيت  نميا بنيني  مممريي ، ننرا  

يي تيييخي، مذنبي يي غيامذنبي، رميك  

بيتهيني، مجموعه ترتيسريتي كره ممراف 

نيمي تيييخي يي ننا  رت ، آهيي ننا ، 

تنيد  ني، كهيبهي يري دييرانوشههدت  ر

 رجرررد نيرررا ننرررا    تررريييخي يررري 

ني  كرره مجموعررهشنيترري، نمچنينبيتهين

علمرري   كهيبهرري  مهرر ، آيشرريو   يرري 

 تو يد مجدد رمور  ييد شدهت

هينيًي، بنينييي كه ندف   مقصرد رصرلي 

مييش  ريجيد آنهي حيظ   يي دي ممراض ن

گذريدن رمور  منقو ي رت  كره دي بنرد 

ني، مومه بيال بدرن رشييه شده رت  نميا

ني  بزي ، مخريمن آيشريوني   كهيبخينه
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منموي دي پنريه نيز محلهي  رمني كه به

قاري دردن رمور  راننيي منقو  مرذكوي 

ننيي  نرزرع مسرلحينه به« ر الً »دي بند 

 آميده شده رت ت

مههي ثًي، ماركز  ر  كه تمدرد قيب  م ح

« ر الً »رم رمور  جنيي ير كه دي بندني  

بررردرنهي رشرررييه شرررد « هينيررريً »  

ماركز ربنيره »گياند   به آنهي ديبامي

 «تگويندمي«   آهيي

 

 ـ روش حمايت از اموال فرهنگيج

النرره رم د  ي ش  1111قرراريدرد . 36 

جه  حميير  رم رمرور  راننيري رترهييده 

كاده رت ت ي ش ر   مبهني با حميي  عري  

رم ري  رمور    ي ش د   مبهني با حميي  

  تخيص رم آنهيت

 

 . حمايت عام:7

حميي  عي  رمور  راننيي مبهنري  .31 

 صريين  رير  رمرور    رحهررار  نسرب با 

 79بدرنهيت ت

  

 كند كه:بيني ميقاردرد پيش. 38 

                                                           

 ت2نمين، ميده  .13
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شرروند دي طارهرري  قرراريدرد مهمهررد مي»

ممين صلح صيين  رم رمرور  راننيري ير 

كه دي تاممي  آنهي قاري گارهره بررار  

بينري يرا شجلوگيا  رم نهيي  قيبر  پي

نزرع مسرلحينه برري  ضرا مقايرتري كره 

 74«تدنند باعهده بيياندمنيتب تشخيص مي

 

ت  بره   ري  ميده دي حقيق  نشدري  ر

تميمي كشويني كه دي يرا نرزرع مسرلحينه 

غيرلييا نشوند   دي ممين صلح صريين  رم 

ري  رمور  ير بي رتخريذ تردربيا ضرا ي  

ترمي  كنندت تشيخص  ضا مقايرت به عهرده 

د  هي كه رمرور  راننيري دي تراممي  ر  

 جود دريد گذرشهه شده   ري  منمقي رت ، 

ميار رير  د  رر  رتر  كره صريحب منريرا 

راننيي خويش رت  ناچنرد رير  آهريي بره 

 جيممه رنسيني تملق درشهه بيشدت

رحهررار  برره رمررور  راننيرري ير  .31 

خود عنورن  1ميده  1موجب بند قاريدرد به

يدرد ير ملررز  تريخهه كاده   طارهي  قار

كرره ريرر  رحهررار  ير، خرروره رمررور  دي 

تاممي  آنهي قرراري گارهره بيشرد يري دي 

تاممي  يكي دييا رم طاري ، ماعي درينرد 

                                                           

 ت9نمين، ميده  .14
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نحو كه رم ري  رمور  رتهييده نكنند بدي 

ننيي    آن ير دي مماض تضييا   تيايط به

نزرع مسلحينه قاري ندننرد   رم ناگونره 

 ددري  كنندتخصومهي دي قبي  آن خو

 1تخلف رم مسريئلي كره دي بنرد  .41 

ذكا شرده ناچنرد ضرمين  رجاريري  1ميده 

نذر، رگا ما 75ندريد رمي ممنوع شده رت ت

ريجيب كند   بره شرا  « ضا يت نميمي»يا 

گي آمارنره  آنكه رير  ضرا يت درير   يژ

رجيمه درده  1بيشد تخلف رم مقايرت ميده 

 شده رت ت

 يدرد مهمهرد رنيهي، طارهي  قار .47 

شوند كه رقدرميت الم  دي جه  ممنوعير  مي

  پيشييا    نا نروع رقردر  دييرا جهر  

جلوگيا  رم تاق ، غييت   يبرييش رمرور  

راننيي ير به نرا نحرو  كره رجرار شرود 

كه نا عم  مخابي كره دي بنمييند، نمچنين

قبي  رمور  راننيي رنجي  شودت نمچنري ، 

ممي بره قاريدرد نا نوع ديخورتر  برار  

راننيي منقو  ي   تاممي  يكري دييرا رم 

 76تيمدتطارهي  قاريدرد ير ممنوع مي

                                                           

 ت1ميده  2بند  .15

 ت1ميده  9بند  .11
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مسئله ت ري يي رعمري  رنهقريمي . 42 

كره قرب ً  به  يژه دي مويد رمور  راننيي

دي قراريدرد  77نيز دي مويد آن بحث شرده

نحو ي شرني تاتري  گاديرده النه بره 1111

ه طارهي رم ناگون»رت ت طبق ري  قاريدرد 

رقدر  مبهني بررا ت رري دي قبرري  رمرور  

 71«ترندراننيي ممنوع شده

جه  جلوگيا  رم عد  رجار  ميده  .43 

 كند:بيني مي، قاريدرد پيش1

تورنرد رم يكي رم طارهي  قاريدرد نمي»

تمهدرت منديج دي مريده حيضرا قمقصرود 

رترر د دي مقيبرر  طرراف دييررا  1مرريده 

قاريدرد بي ري  توجيه كره طراف رخيرا 

ير  9مقررايرت صرريين  منررديج دي مرريده 

 «ترجار نكاده رت  شينه خي ي كند

 

 حي   رشغي :

كه تمي  يري قسرمهي رم دي صويتي .44 

تاممي  يكري رم طارهري  قراريدرد توترط 

كننده بييررد دييررا  رشررغي  شررود، تصرراف

رالمكين جه  تضمي  صيين    حيظ رمور  حهي

نييي كره راننيي كشوي رشغي  شده رم كوشش

                                                           

 ري  مقي هت 29تي  29ني  مارجمه كنيد به شمييه .11

 ت1ميده  1بند  .18
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صي ح تراممي  رشرغي  شرده ن يا ني  ملي 

 71آ يدند حميي  كندتعم  ميبه

ممك  رت  جه  حيظ رمور  راننيي  .45 

كننده ضرا ي  مدرخله روي  نيا ني  رشغي 

بيشد كه، دي ري  صويت، نيا   رخيرا بري 

توجه به شاريط ميا حيرظ رير  رمرور  ير 

 گياد:باعهده مي

ي  ر الً، رمور  راننيي دي تاممي  رشغ 

 شده  جود درشهه بيشدت

هينيررًي، ضررا يت روييرر  توتررط قررديت  

 رشغي يا تشخيص درده شده بيشدت

هي ثًي، حد ث خسييت به  رتمه عملييت  

 نميمي بيشدت

يربمًي، مقيميت محلي قديت   تورنييي  

حيظ   نيهردري  رير  رمرور  ير ندرشرهه 

 بيشندت

دي صررويت  جررود شرراريط برريال، قررديت  

مكيي  محد د بي نيا ني  كننده بي نرشغي 

تاي  محلي رقدميت رحهييطي جه  حيظ ضا ي 

 19گيادتري  رمور  ير باعهده مي

 

 . حمايت خاص2

                                                           

 ت1ميده  1بند  .11

 ت1ميده  2بند  .81
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بررا حمييرر  عرري  رم رمررور  ع  ه .46 

گيراد راننيي كه تميمي آنهري ير دي بامي

ر مريده باخري رم رير  رمرور  رنمي  روق

چنين رت  كره  جرود مقايرتري خريص جهر  

تاديرد، ي ضرا يت دريدت بيحميي  رم آنهر

بنينرري  گارنقرردي  نسررهند كرره دي دنيرري 

نري ر  كه دي مومهنيديند يي رشييء عهيقه

 جود دريند كمييبندت رنهردر  تيبو هري  

ني  بيشكوه بيتهيني، نييس نقيشي   مجسمه

ني  غنري، مسيجد منحصابه راد، كهيبخينره

كليسرريني  نمونرره، مميبررد  برره ييدگرريي 

گو  كه  كه نرا يررا قصرهمينده رم د يرن 

 حيظ   تيييخ بشا  رت  نيگوري رت ت بدي 

جه  حيظ ميارث راننيي بشا حميي  خيص رم 

 نمييدتآنهي مسل  مي

قاريدرد النه به حميي  خريص رم رير   

رمور  توجه رار رن كاده   بي شا طي ري  

 11حميي  ير پذيارهه رت ت

 كند:تصايح مي 1بند ر   ميده . 41 

منموي د د  رم محلهي  رم  بهتمدرد مح»

پنيه دردن رمور  راننيي منقو ، ماركز 

ترريخهمينهي   دييررا رمررور  راننيرري 

ر مرريده غيامنقررو ي كرره رم رنميرر  روق

                                                           

 ت1: دي حميي  خيص، ميده رص  د   قاريدرد .87
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ننيي  نزرع مسرلحينه باخويدري رت ، به

گيراد تورن تحر  حميير  خريص قراري مي

 مشا   با آنكه:

ر الً، ري  رمور  دي مسيرهي كيري رم يا 

هي يي نا ماكز نميمي مهمي كه ماكز صنم

نقمه حسيتري تلقرري شرود قراري درشرهه 

عنورن مثي  يا را دگيه، ماكز بيشد، به

ر  كه برار  درريع پخش يرديويي، مؤتسه

ملي ريجيد شده، بند يي ريسرهييه مهر  

 آن  يي طاق ريتبيطيتتيره

بره منموينري   ماركرزهينيًي، رم رير  

 «تنميمي رتهييده نشود

 

م  برار  حيرظ رمرور   يا مح  .48  ر

نما رم رينكره دي كجري قراري صاف راننيي

نحو  تيخهه شده بيشرد گارهه بيشد رگا به

كه بمبييرن يري ناگونره حملره رحهمري ي 

تورند ميرا نهورند بدرن آتيب  ريدكند مي

 12چها حميي  خيص قاري گيادت

ماكز  بري »عنورن يا تيخهمين به .41 

گا برار  ملحوظ خورند شد ر« رندرف نميمي

جيبجييي ررارد يي مرورد نمريمي، ناچنرد 

كيي يرهه بيشد يري دي آن طوي موق ، بهبه

                                                           

 ت1ميده  2بند  .82
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بي عمليريت  رمي يهي كه يربمره مسرهقي  

 19نميمي درشهه بيشد دي جايين بيشدت

ر بهه، چنينچه مارقبر  رم يكري  .51 

 1مريده  1رم رمور  راننيي كره دي بنرد 

مسرلحي كره ين ينربذكا شده رت  توتط نيه

عم  آيد يي رند بهمنموي تملي  ييرههبدي 

نيا ني  پليس به د ي  تكليف با حيظ نم  

دي نزديكي ري  رمور  مسهقا شده بيشرند، 

تررورن ريرر  مقرردري رم عمليرريت ير نمي

 14منموي نميمي تلقي كادترتهييده به

نذر، چنينچره يكري رم رمرور  ما .57 

نزديرا  1مريده  1راننيي ييد شد دي بند 

تيسيت نميمي دي ميهررو  تبصراه يكي رم تر

تورنررد  رقررا شررده بيشررد مي 1ر   بنررد 

ياد مشرا    مياپوشش حميي  خريص قراري گ

باآنكه طاف دييا قراريدرد كره ديخورتر  

كند مهمهد گرادد كره دي ري  حميي  ير مي

ر  گونره رترهييدهممين نزرع مسلحينه ني 

عم  نيرري يد   رم ترتيسرريت مررذكوي برره

برييت رم يرا بنردي، خصوص رگا موضوع عبه

رن  يي يا را دگريه بيشرد ريسهييه   يره

ناگونرره نقرر    رنهقرري ي ير رم آن د ي 

                                                           

 ت1ميده  9بند  .83

 ت1ميده  1بند  .84
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كندت ري  د ي تيخه  نق    رنهقي  بييرد 

 15دي ممين صلح رنجي  پذيارهه بيشدت

 

 ثبت اموال فرهنگي زير چتر حمايت خاص:

رمور  راننيي كه ميا چها حميي   .52 

د به هب  يتيده گياد ر الً بييخيص قاري مي

بيشد، هينيًي رم مصوني  حميي  خيص بهراه 

 ببادت

درهررا هبرر  »رمررور  بييررد دي  .53 

« ر مللي رمور  راننيي تح  حميي  خيصبي 

 1111مقايرت رجاريي قاريدرد  16هب  شودت

 17شاريط ري  درها هب  ير مشخص كاده رت 

موجب آن مدياك  يونسكو مسئو ي  ير كه به

درها هبر  بره بخشرهييي گيادت باعهده مي

تقسي  شده   نا بخرش بره تره قسرم  بره 

تاتيب تقسي  گاديده رت : محلهري  رمر ، 

ماركز تيخهمينهي   دييا رمرور  راننيري 

 غيامنقو ت

تورند رم نايا رم طارهي  قاريدرد مي 

مدياك  يونسركو ديخورتر  هبر  باخري رم 

محلهي  رم ، ماركز تيخهمينهي   يي دييا 

  ير كه ي   تراممي  طراف رمور  غيامنقو

                                                           

 ت1ميده  1بند  .85

 ت1ميده  1بند  .81

 ت12نيمه رجاريي قاريدرد، ميده آيي  .81
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دييررا قرراري گارهرره رترر  دي درهررا هبرر  

رمكرين دريد تراممي  يكري رم  11بنمييدت

طارهي  قاريدرد دي رشغي  طاف دييا بيشد 

صويت، نيرا   رشرغي  كننده كه، دي رير  

 11رخهييي ديخورت  هب  ير دريدت

ناحي ، مدياك  يونسكو ي نوشهي رم به 

رم ديخورتررههي  هبرر  ير بررار  نررا يررا 

 19دريدتطارهي  قاريدرد ريتي  مي

كه به هب  يكي رم رمور  ديصويتي .54 

رم طارهري  قراريدرد  يراننيي رم طاف يك

رعهارضي بشرود، مقرايرت رجاريري مممرو  

ر  رعهارض يي ريتي  نيمرهدريد كه ري  مي

آيردت رير  عم  ميبه مدياك  يونسركو بره

نيمه بييد دي يرا مهلر  چهريي مينره رم 

هبر  ير كه    ي نوشر  ديخورتر  تيييخي 

 11راتهيده رت  ريتي  شودت

ر بهه، نا نوع رعهارضي قيبر  قبرو   

نيس    دالي  موجهي بييد جه  ري  رعهارض 

 جود درشهه بيشدت ري  دالي  عبرييت رتر  

 رم:

                                                           

 ت19ميده  1نمين، بند  .88

 ت19ميده  2نمين، بند  .81

 ت19ميده  9نمين، بند  .11

 ت11ميده  1نمين، بند  .17
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مري  ر ر الً مري  مرويد رعهرارض يرا  

 راننيي نبيشد؛

ميده    1ر هينيرًي شراريط منرديج دي 

 بيشدت قاري جما نشده

مدياك  بد ن روت  قر  ي نوشرهي  .55 

رم نيمه رعهرارض ير جهر  طراري  ريتري  

دريدت ديصويت رقهضي جلرب نمرا كميهره مي

كز ننرا    بي  ر مللي بار  رمريك ، مار

تيييخي   رمريك  حييييهري  بيترهيني ير 

نمييدت  رنيهي، رگا مييد تشرخيص دنرد مي

ي نما نا تيممين يي شخصي   رجد ص حيهجلب

 12ير نيز خورند نمودت

 

 

 

 مقررات داوري:

چنينچه مدياك  يونسكو ياف مردت  .56 

كره نيمره رعهرارض ير شش مريه رم تيييخي

ر  دييير  كاده رت  رم تو  ممهاض رب غيه

بامبني  رعهارض دييير  نكند، طاف دييرا 

قاريدرد كه ديخورت  هب  رمرور  راننيري 

                                                           

 ت11ميده  9نمين، بند  .12
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 ي  تورند رم آيي  درخود ير كاده رت  مي

 19رتهييده كندت

ديخورت  در ي  بييد حدركثا يرا  .51 

كرره مرردياك  نيمرره ترري  پررس رم تيييخي

رعهارضيه ير ديييرر  كراده رتر  تنمري  

شررودت نايررا رم طارهرري يررا در ي تميرري  

كنند رمي رگا ممهاضين به ديخورت  هب  مي

بيش رم يا طاف بيشرند مجموعرًي يرا در ي 

ده يرا كنندت د  در ي رنهخريب شرممي  مي

 14ر ملليتادر ي رم ي   رهات  رتيمي بي 

گزيننرردت دي صررويت عررد  توررررق، رم بامي

ر مللي دردگسها  ديخورت  يئيس ديورن بي 

كننرد كره نريمباده تميي  يا ترادر ي مي

ر مللي تورند خييج رم رهات  رتيمي بي مي

تادر ي ير رنهخيب نمييدت دردگريه در ي  

شايييت يتيدگي شود تشك  تميي  ميكه بدي 

كند   تصرميميت مهخرذه ير يأتًي رتخيذ مي

 15نيز قيب  تجديدنما نيس ت

چنينچرره نررا يررا رم طارهرري   .58 

قاريدرد كه دي جايين رعهارضي قاري گار  

رع   كند كه تمييلي به رجرار  تشرايييت 

دي ررروق نرردريد، دي ريرر   در ي  مررذكوي

                                                           

 ت11ميده  1نمين، بند  .13

 نيمهتبيني شده دي ميده ر   آيي پيش .14

 ت11ميده  7نيمه رجاريي قاريدرد، بند آيي  .15
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صويت، رعهرارض بره ديخورتر  هبر  توترط 

منمقدكنندگين قراريدرد ربر   مدياك  به 

 ترريله مكيتبرره تورنررد بهشررودت يأ  ميمي

آنكرره مرردياك  حضرروي  رنجرري  گيرراد ميررا

طارهي  قاريدرد ير بار  رخذ يأ  ضرا ي  

تشخيص دندت چنينچه يأ  بي مكيتبه رنجي  

دننرردگين ديخورترر  گيرراد مرردياك  رم يأ 

كند كه دي يا مهل  شش مريه رم تريييخ مي

مه يأ  خود ير بدنند   آن دييير  دعوتني

ير دي يررا پيكرر  الك   مهررا شررده ريترري  

دننردگين كه د  ترو  يأ دريندت ديصرويتي

رعهارض ير  ريد تشخيص دنند ري  رعهرارض 

ري  مسرئله،  16دتگياد ترييد قاري ميموي

بي توجه به رينكه ترخيا جلسيت بار  رخذ 

ر مللرري   يأ  كرره مممرروالً مقهضرريين بي 

پذياد، رم جهريت   آن ير ميي ربط بي  د 

مخهلف قيب  دريع رت  ناچند رمكرين دريد 

مجرري  بحررث شررييني    ي د دي مسرريئ    

تجزيه   تحلير  آنهري بردي  شرك  ممكر  

 نياددت

 

مصونيت و رفع مصونيت اموالي كه زير چتر 

 حمايت خاص قرار دارد:

                                                           

 ت11ميده  1نمين، بند  .11
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رمور  راننيي كه ميا چها حميي   .51 

اخويدري رتر  خيص قاري دريد رم مصوني  ب

د بره ر  ري  مصروني  ير طارهري  قراريد

ر مللرري تميرري  مجرراد هبرر  دي درهررا بي 

آميز كه نا عم  خصروم كنند، بدي  ممنيمي

دي قبي  ري  رمور  يي رتهييده رم آنهري 

 17تريمندمنمويني  نميمي ممنروع ميير به

 1مريده  1ميا آنكه رمرور  مشرمو  بنرد 

 11بيشدت

بيال توتط يكري تجي م رم مقايرت . 61 

طرراف دييررا ير ترري  رم طرراري  قرراريدرد،

ننييمي كره ريرر  تجري م ردرمرره دريد رم 

دي  11كنردتتمهدرت تضمي  ييد شده با  مي

خييج رم ري  مررويد، يررا مصروني  ممكر  

نيسرر  ميررا دي مرروريد رتررهثنييي ضررا يت 

نيپذيا   تي ميدرمي كه ري  نميمي رجهنيب

وني  ضا يت  جود دريدت تصمي  به يرا مصر

طوي دي صويت رجريمه مقهضرييت قرب ً   بره

 199شودتطاف مقيب  رب   ميكيري به

يا  رم  11ميده  .67  قاريدرد نوع دي

كند كره عبرييت رم بيني ميمصوني  ير پيش

                                                           

 ت1نمين، ميده  .11

 ري  مقي هت 11يكت شمييه  .18

 ت11ميده  1قاريدرد النه، بند  .11

 ت11ه ميد 2نمين، بند  .711
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مصوني  توقيف، تصاف   رخذ مري  راننيري 

بينري رت ت ري  مصروني  دي د  مرويد پيش

شده رت : يكي ننيي  حم  رمرور  راننيري 

ه ميا چهرا حميير  خريص قراري دريد،   ك

 دييا ننيي  حم  دي موريد ضا ي ت

دي مويد  كه حم  رمور  راننيري  .62 

ميا چها حميي  خيص قاري دريد رير  حمر  

ر مللري كره دي تح  مارقب  بي خصيصه بي 

عم  بيني شده رتر  برهمقايرت رجاريي پيش

آيد؛  رنيهي، بييد مجهز به ع م  مشخص مي

مقايرت  17ميده  191  رمور  بيشدتمماف ري

رجاريي قاريدرد تشايييت رخذ ري  مصوني  

مريده  1موجب بنرد ير مشخص كاده رت ت به

روق ديخورت  حم  تح  مارقب  بري خصيصره 

قاريدرد به  12ر مللي منديج دي ميده بي 

شرود كميسا عمومي رمور  راننيي تسلي  مي

كه بييد مهضم  دالي  حم    نقرر ، تميري  

ملي   محرر  آتري رمرور ،  تريله   ح  رم

يا حم    نقرر    دييرا رط عريت مييرد مس

 بيشدت

كميسا رمور  راننيري پرس رم توجيره  

نرري  ديخورترر    رخررذ نمررا مشررويتي نيا 

ير رم قبو ي ديخورت   كننده، طارهيحميي 

                                                           

 ت12نمين، ميده  .717
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آگيه   يا يي چند بريميس نيرز دي ممري  

 192رمور  تي مقصد تميي  خورند كادت

 19موريد روي  ير مريده  حم  دي .63 

بيني كاده رت ت ري  حمر  دي قاريدرد پيش

كره قرب ً بردرن  12مويد  رت  كره مريده 

رشييه كادي  ُماعي نبيشدت دي رير  مرويد 

رگا يكي رم طارهي  قاريدرد تشرخيص دنرد 

كه رمني  باخي رم رمور  راننيي رنهقري  

كند   روييهي دي قضريه آنهي ير ريجيب مي

 12تورن تشايييت مريده نمي  جود دريد كه

خصوص رگا ري  رويي  دي ير يعيي  كاد، به

شا ع نزرع مسلحينه بيشد، حم  بري ع مر  

عم  بره 199مشخصه مذكوي دي رير  قراريدرد

آيد، ميا رينكره حمر  مرويد ديخورتر  مي

برروده    12194مصرروني  منررديج دي مرريده 

طارهري   195ديخورت  نيز يد نشرده بيشردت

ن رحهييطيت ضا ي  دي قاريدرد دي حد رمكي

جه  حم  رمور  راننيي ذكا شرده دي رير  

ميده ير بار  حميير  رم رير  رمرور  دي 

                                                           

 9   2   1مارجمه كنيد به مقايرت رجاريي، بندني   .712

 ت17ميده 

 ذكا شده رت ت 11مشخصيت  يژه ري  ع م  دي ميده  .713

 ري  مقي هت 12يكت شمييه  .714

 ت19ميده  1قاريدرد النه، بند  .715
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عم  آميز برررهقبررري  نرررا عمررر  خصررروم 

 196آ يندتمي

 

 گذاري و كنترل:عالمت

رمور  راننيي كه ميا چها حميي   .64 

خرريص قرراري دريد بييررد مجهررز برره ع مرر  

ميده  ر  بيشدت مشخصيت ري  ع م  يرمشخصه

قاريدرد ممي  كاده   موريد رترهييده  11

قراريدرد رحصري  17رم ع م  ير نيز ميده 

 نموده رت ت

ننيي  كه رمور  راننيي بهنمچنين .65 

نزرع مسلحينه بييد مجهز به ع م  مشخصره 

قاريدرد بيشد بييد نميشه جه  كنها  بري 

ر مللرري دي رخهيرريي   آمرد خصيصرره بي 

 197بيشدت

دن رير  ع مر  مشخصره   مح  قاري در 

دري نما مقيمريت صر حي مشهود بودن آن به

 191نا يا رم طارهي  قاريدرد  رگذري شرده

نذر مقايرت رجاريي جزئيريت ير نيرز   ما

 191رم نما د ي ندرشهه رت ت

                                                           

 ت19ميده  2نمين، بند  .711

 ت19نمين، ميده  .711

 ت29ميده  1، بند نمين .718

 ت29ميده  2نمين، بند  .711
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كره رمرور  گيهني رت  دي موريد  .66 

راننيي ميا چها حميي  خيص قراري نردريد 

ري  موضروع  گذري  شودتتورند ع م نيز مي

قاريدرد بي صارح  عنورن كاده  1ير ميده 

 رت :

، رمررور  11منمبق بري مقرايرت مريده »

ر  تورند مجهز به ع م  مشخصهراننيي مي

بيشررد كرره شنيتررييي آنهرري ير ترريده 

 «تنمييد

 

كره  19تيي ت رير  مريده بري مريده  

گذري  رمور  راننيي ميا چها حميير  ع م 

بررودن ريرر   پررذياد دي جبرريي خرريص ير مي

  رخهيرريي  برودن  19گذري  دي ميده ع م 

 رت ت 1آن دي ميده 

 

 د ـ قلمرو اجرايي و اجراي قرارداد

رصرر  شررش قرراريدرد برره قلمررا   .61 

رجاريي   رص  نيه  آن به رجار  قاريدرد 

 رخهصيص پيدر كاده رت ت

 

 . قلمرو اجرايي7
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 119گونه كه قب ً رشرييه شرد،نمين .68 

رًي نمرا بره حي ر  جنرگ قاريدرد النه صررا

ر  ير نرردريد   ناگونرره نررزرع مسررلحينه

گيادت  رنيهي، رع ن جنگ يي نرزرع ديبامي

ترورن بره مسلحينه نيز ضا ي  نيس    نمي

رتهنيد عد  رع ن رم تو  يكري رم طارهري 

 11ميده  1قاريدرد ير نيديده گار ت بند 

 گويد:قاريدرد مي

ن نما رم مقايرتي كه بييد دي ممريصاف»

صلح رعهبيي پيدر كند، قراريدرد حيضرا 

مييض  دي ممين جنگ رع ن شده يري نرا ت

ر  كره برري  د  يري چنرد طراف مسلحينه

قاريدرد ريجيد شود، حهي رگا حي   جنگ 

 تيله يا يري چنرد طراف رم طارهري  به

قرراريدرد شررنيخهه نشررده بيشررد، رجررار 

 «تشودمي

 

قرراريدرد نمچنرري  دي كليرره مرروريد  

  يكري رم قسمهي رم تامميرشغي  تمي  يي 

طارهي  قاريدرد، حهي رگا ري  رشغي  بري 

ني  مقي م  نميمي باخويد ندرشهه بيشرد، 

 111گاددترجار مي

                                                           

 ري  مقي هت 92يكت شمييه  .771

 ت11ميده  2قاريدرد النه، بند  .777
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قراريدرد مرويد   11ميده  9بند . 61 

يكري رم طارهري   كرهكنرد بيني ميير پيش

نزرع مسلحينه عضو قاريدرد نيس ت دي ري  

مويد، طارهييي كه  ربسرهه بره قراريدرد 

 ترريله قرراريدرد برري طرراف سررهند بهن

غيا ربسررهه دي ريتبرري  مهقيبرر  قرراري 

دريندت  رنيهي، آنهي بي طاف غيا ربسرهه 

رگا رع   كنرد كره مقرايرت قرراريدرد ير 

كنرد دي كره آن رجرار ميپذياد   ميدر مي

 ريتبي  نسهندت

ري  بند نما با رير  دريد كره طراف  

خييج رم قراريدرد ير دي حرد رمكرين بري 

ت قاريدرد  ربسهه نيه دريد   نحوه مقاير

يرهيي بي ري  طاف طوي  نبيشد كره ر  ير 

رالصررو  رم رجررار  حهرري جزيرري مرروريد علي

بينرري شررده دي قرراريدرد برريم دريدت پيش

عبييت دييا، قاريدرد نخورتهه رتر  دي به

ير مملقررًي برره ي   طارهرري  غيا ربسررهه 

ببندد   رم ري  طايرق ناگونره خسرييت   

ور  راننيي دي چييچوب  جيجر   ممه به رم

  خودتا  طارهي  غيا ربسهه به قراريدرد 

 ير تشديد كندت
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 . اجراي قرارداد2

رجار  قاريدرد كه دي رص  نيره   .11 

بينري شرده رتر  بره مسريئ  قاريدرد پيش

كند كره باخري دي مخهلف رجاريي رشييه مي

ريتبي  بي شك  رجار قراري دريد   باخري 

جار مماح شده رتر ت دي يربمه بي ميني  ر

بيني خرود قراري درد، به ناحي ، طبق پيش

نيمه رجاريي مشخص كييييت رجاريي ير آيي 

نيمه، مورد نما رم آيي رمي صاف 112كندتمي

طوي كه عنورن شرد مخهلف رص  نيه  ر نمين

ر به مسيئ  شركلي   مرينو  رجرار توجره 

 دريدت

 

 ـ مسائل شكلي7ـ2

تورن بره دي مويد مسيئ  شكلي مي .17 

 مورد ميا رشييه كاده:

 21119ر رنهشيي قاريدرد، ميده  

 21114ميده  ر تاجمه   گزريش، 

                                                           

نيمه رجاريي كه كييييت رجار  قاريدرد النه ير آيي  .772

 كندتجزء الينيا قاريدرد رت  مشخص مي

تمهد طارهي با توميا  تيا قراريدرد چره دي ممرين  .773

ننيي  نزر  مسلحينه،   گنجينيدن قراريدرد  صلح   چه به

 خصوصي آمومش نميميتني  آمومشي بهدي بانيمه

نيمه رجاريي بي مدرخله تاجمه يتمي قاريدرد   آيي  .774

مديا ك  يونسكو   نيز ريرئه گزريش حدرق  نا چهريي تر  

يا بيي رم موقمي  رجار  قاريدرد دي كشويني  عضو توترط 

 رعضي به مدياك ت
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 21115ر مبين، ميده  

بره  111  ر حريق 117تنييرذ 116ر رمضي، 

 92   91، 99قاريدرد، مورد 

 99ميده  111ر رعهبيي قاريدرد، 

 27ميده  129ر تشكي  جلسيت، 

 97ميده  121ر رنصارف قاريدرد، 

                                                           

چهيي مه  ممهبا به مبينهي  رنيليسي، رترپينيييي،  .775

 رارنسو    ي تي رت  كه رم رعهبيي  رحد باخويدري رت ت

 91تنمي  شده   تري  1111مه  11قاريدرد به تيييخ  .771

بار  رمضي  كليه د  ههري  دعرو  شرده بره  1111دتيمبا 

دي النره  1111مره  11تري  1111آ يي   21كنيارنس كه رم 

 اده بودند ميهوح بوده رت ترجهميع ك

جه  تنييذ د  ههي  رمضيكننده حسب قررورني  رتيتري  .771

 نا د   ت

رم ترريييخ رعهبرريي، قرراريدرد بررار  ر حرريق كليرره  .778

د  ههي  دعو  شده به كنيارنس النه   نمچني  بار  كليره 

د  ههييي كه توتط شوير  رجاريي يونسكو دعوت به ر حريق 

 دترند ميهوح خورند بوشده

ته ميه پس رم تنييذ پن  عضو   ته ميه پس رم آنكه  .771

 نا عضو قاريدرد آن ير تنييذ كندت

مدياك  يونسكو بي ترييد شوير  رجاريي جلسريتي رم  .721

دندت مردياك  مويرف نمييندگين طارهي  قاريدرد تشكي  مي

كه حرردرق  يررا پررنج  رم منمقدكننرردگين رترر  دي صررويتي

جلسيت ير تشكي  دندت ري  جلسريت  كنندهقاريدرد ديخورت 

نيمه به رجار  قاريدرد   آيي به منموي طاح مسيئ  مابو 

نيتر ت جلسريت رجاريي   ترد ي  تيييشرهي دي رير  ممينه

تورند مبهني با بايتي   تجديدنما قراريدرد   نمچني  مي

نيمه رجاريي بيشد مشا   با آنكه ركثاي  رعضي حيضا آيي 

عمر  كننردت رير   91قرايرت مريده بيشند   منمبق بري م

دي مسيئ  مينو  بحث شده رتر   يجروع  91مقايرت   ميده 

 ري  مقي ه(ت 79كنيد به شمييه 

نررا يررا رم طارهرري  قرراريدرد رخهيرريي رنصررارف رم  .727

قاريدرد ير بي تند كهبي كه به مردياك  يونسركو تسرلي  

 كند دريدتمي
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 91ميده  122ر رب   قاريدرد، 

 91ميده  129ر رجار  قممي قاريدرد، 

مرريده  124ر توتمه تامميني قراريدرد، 

91 

ر ريتبي  قراريدرد بري قاريدردنري   

 125دييا،

                                                           

 92   99د مدياك  يونسكو د  ههي  مويدنما دي مرور .722

  نيز تشكي ت تريممين ملر  مهحرد ير رم تسرلي  رترنيد 

آگريه خورنرد  91   92، 91تنمي ، ر حيق يي قبو  مرورد 

، 91كاد   نمچني  رم رب غهي   رنصاررهييي كه دي مرورد 

 بيني شده رت تپيش 91   97

د  ههي  عضو قراريدرد رم تريييخ رعهبريي، كليره . 723

قممي قاريدرد ير دي يا مهلر  رقدميت ضا ي  بار  رجار  

دريندت ري  مهل  شش ميه بار  د  ههييي شش ميه مممو  مي

كه رتنيد تنييذ يي ر حيق خود ير بمد رم تيييخ رعهبريي 

كنند شرش مريه رم تريييخ تسرلي  رير  قاريدرد تسلي  مي

  رتنيد خورند بودت

ننيي  تنييذ يي ر حريق نا يا رم طارهي  قاريدرد به.724

ر  كره جهر  مردياك  وقا پرس رم آن بري رب غيرهيي نا م

تورند رعر   كنرد كره قراريدرد دريد مييونسكو ريتي  مي

حيضا بره كليره يري قسرمهي رم تراممينهييي كره تضرمي  

ر مللي آن ير باعهده دريد تممي  ييبدت ري  رب غيره بي 

  ته ميه پس رم تيييخ دييير  آن ممهبا خورند بودت

النره  1111ي  د  ههي  عضو قاريدرد نما به رينكه ب .725

ننيي  نرزرع مسرلحينه جه  حميي  رم رمرور  راننيري بره

قراريدرد  91قاريدردني  دييا  نيز رمضي شده بود، ميده 

به آن موريد چني  تصمي  گارهه رت : قديتهييي نسب  1111

به قورني    ترنههي  كه دي يربمه بي قاريدرد النه مابو 

 تريله نمچنري  موضروع بمبرييرن بهجنگ مميني نسرهند   

نيا ني  دييرييي دي ممرين جنرگ بيشرند رعر  رم رينكره 

 1197ركهبرا  11  يري  1111ژ ئيه  21قاريدرد مابو  به 

النه دي مرويد حمييرر  رم رمرور   1111بيشد عضو قاريدرد 

كننرده قاريدردنري  راننيي نسهندت قاريدرد رخيرا تكمي 

اريي رت ت دي مويد پيمين ني  رجنيمهقبلي   نمچني  آيي 



  بررسي قواعد حمايت...  245 

 ت19ميده  126ر هب  قاريدرد، 

 

 

 

 ـ مسائل ماهوي2ـ2

نما رم مسريئلي كره دي رمي صراف .12 

ميني  رجار  قاريدرد بمد رم شا ع نرزرع 

كاد د  مسئله مسلحينه بييد بدرنهي توجه 

تجديدنما دي قاريدرد   ضمين  رجرار  آن 

 رت ت

 

 نامه اجراييتجديدنظر در قرارداد و آيين

نررا يررا رم طارهرري  قرراريدرد  .13 

تورند رص حيتي ير دي مويد قراريدرد   مي

نيمرره رجاريرري آن پيشررنهيد كنرردت آيي 

ني به مدياك  ناگونه رص حي دي ري  ممينه

د   ر  مره  مرويد يونسكو رع   خورند شر

پيشررنهيد ير برره كليرره منمقدكننرردگين 

خورنرد ميكند   رم آنهي ميقاريدرد رب   

                                                                                                                             

 رشنيه  بار  حميي  رم ترتيسيت ننرا     1191آ يي   11

 1111، قاريدرد حميي  رم رمور  راننيري  (Pacte Roerich)علمي 

 كننده آن رت تتكمي 

منشوي مل  مهحد قاريدرد حيضرا  192منطبق با ماده  .721

بي ديخورت  مدياك  يونسكو دي دبياخينه تيممين مل  هب  

 گاددتمي
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ت چهريي مريه بره كه مسيئ  ميا ير دي مد

 127رط ع ر  باتينند:

ر فت آيي مييلند كه كنيارنسي برار   

 121بيني شده تشكي  شود؛رص حيت پيش

برد ن رنجري   موررقنردب ر بي آنكه  

 121يت ير بپذياند؛كنيارنسي رص ح

يي آنكه بد ن رنجري  كنيارنسري  ج ر 

 199رص حيت ير يد كنندت

مدياك  پس رم رخذ پيترخهي آنهري ير  

 191به طارهي  قاريدرد منهق  خورند كادت

چنينچه تمريمي طارهري  قراريدرد دي  

 1مهل  مقاي  چهيي مريه مرذكوي دي بنرد 

( ديدگينهي  خرود ير منمبرق بري 91ميده 

به مدياك  رع    91ميده  1بند « ب»قسم  

كه رص حيت پيشنهيد  ير ممنينمييند، بدي 

پذياند، مردياك  بد ن رنجي  كنيارنسي مي

آنهرري ير ربرر    91منمبررق برري مرريده 

                                                           

 ت91ميده  1قاريدرد، بند  .721

 نمين، قسم  ر فت .728

 نمين، قسم  بت .721

 نمين، قسم  جت .731

 ت2نمين، بند  .737
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رص حيت ييد شده پس رم نود ي م  192كندتمي

 199رم تيييخ ري  رب   ممهبا خورند بودت

چنينچه ديخورت  كنيارنسي مبنري برا  

ت پيشنهيد  توتط بيشرها رم ممي مه رص حي

عم  يا ترو  منمقدكننردگين قراريدرد بره

آيررد، مرردياك  ريرر  كنيررارنس ير تشرركي  

 194خورند دردت

نيمه رجاريي رص حيت قاريدرد يي آيي  

كنرد كره آن رم تيييخي رعهبريي پيردر مي

توتررط كليرره طارهرري  قرراريدرد حيضررا دي 

كنيارنس به رتييق آير تصويب شده   توتط 

طارهرري  قراريدرد مررويد قبرو   نا يا رم

 195قاري گارهه بيشدت

نيمره قبو  رص حيت قاريدرد يري آيي  

رجاريي آن توتط كنيارنسي كه دي بنردني  

بدرن رشييه شده رتر  بري  91ميده  1   1

تسلي  تند يتمي ري  قبرو ي برره مردياك  

 196يونسكو ممهبا خورند بودت

بمررد رم رعهبرريي رصرر حيت دي مررويد  

نيمره رجاريري ممينه آيي  قاريدرد يي دي

                                                           

ري  رب  ، ن  بره د  ههري خورنرد برود   نر  بره  .732

 تيممين مل ت

 ت91ميده  9قاريدرد، بند  .733

 ت1نمين، بند  .734

 ت1نمين، بند  .735

 ت1نمين، بند  .731
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آن رقط نمي  مه  بار  تنييذ يري ر حريق 

 197بيم خورند بودت

بي آنكه قاريدرد دي مويد يد رص حيت  

بيني تيك  رت  رمي بديهي رت  يد نرا پيش

رص حي موجرب عررد  تجديرد آن بري شراريط 

 منديج دي قاريدرد نخورند بودت

 

 

 

 ضمانت اجرا

تاديررد، آنچرره كرره دي نررا بي .14 

ر  باخويدري ر ميدهقاريدرد رم رنمي  روق

رت  رجار  قاريدرد   دي صويت عد  رجرار 

 جود ضمينههي  رجاريي رت ت رير  مسرئله 

نرره تنهرري دي ممينرره حقرروق خصوصرري   

قاريدردني  مهكي به ري  حقوق رت  بلكره 

ر ملر    قاريدردنري  دي ممينه حقوق بي 

كنرردت تنميمرري برري  د   نيررز صرردق مي

به دالي  مهمدد ضمين  رجارنري   مهرتيينه

ر مللي رم چنين منديج دي قاريدردني  بي 

رتررررهحكيمي باخررررويدري نيسرررر  كرررره 

رميدر يكننده بيشرد   رغلرب قاريدردنري 

                                                           

 ت7نمين، بند  .731
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جه  ضمين  رجار به قورني  درخلي ريجريع 

 191درده رت ت

النرره دي مررويد  1111قرراريدرد  .15 

حميي  رم رمور  راننيري نيرز رم قيعرده 

ه رترر ت قرراريدرد د  نرروع برريال د ي نشررد

ضمين  بار  رجار دينما گارهه رت : يكري 

رنهميمي   دييا  جزريي،   نا د  ضرمين  

 21دي چييچوب قورني  درخلي رتر ت مريده 

 كند:قاريدرد تصايح مي

شوند كره دي طارهي  قاريدرد مهمهد مي»

ني  حقوق جزريي خود كليه چييچوب تيسه 

  رجار  منموي كشف مقايرت ضا ي  ير به

ضمينههي  جزريي يي رنهمريمي دي مررويد 

به رشخيصي كه بي نا مليهي جامري نسرب 

رند يي رمرا عم  آ يدهقاريدرد حيضا به

 «ترند مممو  دريندبه رجار  آن درده

 

 ذر ضا ي  رتر  دي رير  مروريد بره  

ي    قينون درخلي نا كشوي  مارجمه   جار

 يمرتهي  منديج دي آن ير بايتي كادتمج

                                                           

يغ  تشرركي  يررا دردگرريه دي جنررگ د   جهرريني علرري .738

ر مللي، غيا رم جنييهكييرن مه  جنگ، محيكمره بقيره بي 

به كشوينييي كه جا  دي آنهي رتييق رقهيده برود ريجريع 

 شدت
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دي ريررارن قررورني  جزريرري مرري  .16 

برره رمررور  به كييررا جرراري  مابو نسررب 

راننيرري چنرردرن دقيررق   حسرريس نيسرر ت 

ني  قضييي مشخصي نيز دي ري  ممينره ي يه

خصوص رگا مسئله تخايب يي  جود ندريدت به

رنهدر  ميرارث راننيري توترط يرا كشروي 

خييجي دي ميين بيشد بري توجره بره رصر  

  جزريي   عد  رمكين تامميني بودن قورني

كنندگين كنندگين   منهد دتهاتي به تخايب

ري  آهيي   بي توجه به ت حهي  جديد كره 

گونه رم يره د ي بي موشا يي بمبييرن ري 

منيبا راننيري   ملري دي ممراض نريبود  

گياند، تمقيب   مجيمرت مبيشرارن قاري مي

   يي شاكي  ري  جاري  بسييي بميد رت ت

دتهاتي بره كنوني، به راض دي شاريط  

مبيشارن   شاكي يي ممي نين جاري  عليره 

عنورن تررورن آنهرري ير بررهآهرريي ملرري، مي

  يري رم  191تخايب تح  تمقيرب قراري درد

مابو  به حيرظ آهريي ملري  مقايرت جزريي

 149رتهييده كادت

                                                           

 ري  مقي هت 71يكت شمييه  .731

آبرين مريه  12به حيظ آهيي ملري مصروب قينون يرجا .741

( مجموعره قرورني  موضروعه مصروبه 221ر211حيت  صي 1991

 د يه نيه  قينونيذري  مجلس شوير  مليت
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به حيظ آهيي ملري قينون يرجا 1ميده  

 دريد:مقاي مي 1991آبين ميه  12مصوب 

ت ميصله ذي  ممنوع   مرراتكبي  آن عمليي»

موجب حك  محكمه قضييي بره ردر پنجريه به

تومين ر ي نزري تومين جزر  نقد  محكرو  

ع  ه ممريد  خسرييتي كره خورنند شد   به

 رتمه عمر  خرود برا آهريي ملري  ريد به

 141تورن رم ريشين رخذ نمود:رند ميتيخهه

ي خاربري  ريد منهرد  كررادن ير ر فت 

يي ملي   مسرهوي تريخه  ي   آ يدن به آه

آنهي به رند د   يي ينگ   يت  كاد نقوش 

   خمو  با آنهيت

ب ر رقدر  بره عمليريتي دي مجري يت  

آهيي ملي كه تبب تز ز  بنيين يي تغييرا 

 صويت آنهي شودت

 تتت«تج ر  

 

نيمه رصر حي رجرار  ع  ه باآن، آيي  

 21به حيظ آهيي عهيقره مصروب قينون يرجا

دي رصر   نيئر   ميرارن 1911142 ميه آبين

                                                           

 ري  مقي هت 71بار  مجيمرت يكت شمييه  .747

رب    11/1/1911مويخ  1199نيمه به شمييه ري  آيي  .742

ر 211 صريحيت  1911تري   1119  دي ي مرمه يتمي شمييه 

 اديده رت ت( منهشا گ1911مجموعه قورني  تي   211
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ني  غيامنقو  دي مريده به عهيقهر   يرجا

 گويد:خود چني  مي 19

 رعمي  ميا ركيدًر ممنوع رت :»

ت خارب كادن يي صدمه يتيندن به آهيي 1

شه  ي   آنهري ير بره  ملي   مسهوي در

رند د   يي نقوش   يت  كرادن صرويت   

 خمو  با آنهيت

ت ربنيه هب  ت رجار  عملييت دي مجي ي2

شده دي رهات  كره صردمه بره رترهحكي  

 آنهي يي به صويت آنهي  ريد شودت

 ت تتت9

ناكس كه يكي رم ري  جراري  ير ماتكرب 

شود دي پيشييه محيك  قضرييي رحضريي   

محكو  به ردرء جايمره رم پنجريه ر ري 

نزري تومين خورند شد   به رضيره ممك  

رت  ميزرن خسرييرت  ريده بره آهريي   

 149«ته ملي رم ر  ممي به شودربني

 

                                                           

بييد ييدآ ي  كاد كه مجيمرتهي  مرذكوي دي قرينون  .743

نيمه رصر حي رجرار  قرينون به حيظ آهيي ملي   آيي يرجا

به مجيمرت عمرومي به حيظ آهيي عهيقه بي قينون يرجايرجا

رم »قينون مزبوي  11رص ح شده بودت طبق ميده  1912مصوب 

ي، حردرق  جرزر  تيييخ تصويب ري  قينون جز دي رموي خ ر

لاير نخورند برودت دي نرا يرا رم  1991نقد  هيب  كمها رم 

قورني  جزريي كه جزر  نقد  كمها رم ري  مبلن مقاي شده 

 «تلاير ررزريش خورند يير  1991بيشد به 
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كه دي بريال رشرييه شرد گونهنمين .11 

مجيمرت نيز دي به تورن رم قورني  يرجامي

مويد تخايب ربنيه   آهيي ملي، مذنبي يي 

 144تيييخي رتهييده كاد:

 :127طبق ميده  

به ربنيه   آهيي مرذنبي يري ناكس نسب»

بار   ملي يي تيييخي يي به رشيييي كه 

ي تزئي  رمريك  مقدتره يري نيا عمو  ي

ملي نصب شده رت  خاربي  ريد آ يد بره 

رم د  تري  تري ده  2حبس جنييي ديجره 

بار   تي    به ترديه نصف مخييجي كره 

 «تمام  خييجي الم  رت  محكو  خورند شد

 

 مكاي: 127طبق ميده  

ناكس به قصد رضاري يي جلب منيم  بره »

تمي  رم قسمهي رم ربنيه ترتيسريت يري 

نيت   ملحقيت   يي رشييء    ورم  تزئي

رميك  تريييخي مررذكوي دي قرينون حيرظ 

كه به هبر   1991آهيي عهيقه مصوب تي  

آهيي ملي يتيده رت  خاربري  ريد آ يد 

رم د  تي ده تي   2به حبس جنييي ديجه 

 «تشودمحكو  مي

                                                           

بري  1912خادردمريه  7قينون مجيمرت عمرومي مصروب  .744

 مويخ 1211رص حيت بمد   منهشاه دي ي منيمه يتمي شمييه 

 ضميمه ي منيمه يتمي(ت 292، نشايه شمييه 1/1/12
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بييد  145بي تصويب قينون تمزيارت .18 

 ري  قينون جه  مجريمرت 17   11به مورد 

ررارد  كه به تخايب آهيي ملري   مرذنبي 

پادرمند مارجمه كاد نه بره قرورني    مي

 ني  قب  رم قينون تمزيارتتنيمهآيي 

 :11طبق ميده  

به صر ح نسرب ناكس بد ن رذن مارجا ذ »

ربنيه   خمو    نقوش   آهيي مرذنبي   

بار   تيييخي   ملي يي به رشيييي كره 

دتره يري نيا عمو  يي تزيي  رمريك  مق

ملي نصب شده رت  خاربي  ريد آ يد بره 

حبس رم يا تري ده تري    بره پادرخر  

 «تخسييرت  ريده محكو  خورند شد

 

 :17ميده  1  طبق بند  

ناكس به قصد رضاري يي جلب منيم  بره »

تمي  يي قسمهي رم ربنيه   ترتيسيت يي 

تزيينيت   ملحقيت   يي رشييء    ورم  

قرينون حيرظ رميك  تريييخي مررذكوي دي 

كه به هب  آهريي ملري  1991آهيي مصوب 

يتيده رت  خاربي  ريد آ يد عر  ه برا 

                                                           

 منهشراه دي م ينيمره يترمي  1912قينون تمزيرارت  .745

 (ت11271شمييه 
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پادرخ  خسييرت  ريده به يا تي ده تي  

 «تشودحبس محكو  مي

 

طوي كه قب ً يريدآ يد  شرد، نمين .11 

نما بره حميير  النه بيشها  1111قاريدرد 

رم رمور  راننيي دريد   مجريمرت تجري م 

ير باعهده مقيميت صي ح نا  به ري  رمور 

يا رم رعضي  قاريدرد گذرشهه رت ت بديهي 

رت  قورني  جزريي درخلي ناچنررد دي رير  

ممينه مييد رت  رمي كريري نيسر ، ميرار 

رالصو  تخايب يي رنهدر  رمور  راننيي علي

به ننيي  نزرع مسلحينه دي خيك ترامميني 

كه رمور  راننيي تخايب يي منهد  گاديده 

كه قيب  تمقيب بيشرندت  رنيهري،  نيسهند

ر  كه دي ممين جنرگ دي مرويد نمين مسئله

شود   عبييت رم جنييهكييرن جنيي مماح مي

آن رت  كه آيي صارًي بييد رامينردنين ير 

تمقيب قاريدرد يي كليه نيا نييي ير تح  

رند، دي كه دي عملييت جنيي شراك  درشررهه

حقرروق  146ريرر  مررويد نيررز صرريدق رترر ت

                                                           

پس رم جنگ د   جهيني   تشكي  دردگينهي  نرويمبا   .741

  توكيو ري  بحث پريش آمرد كره چيونره بييرد بري جنرگ 

ررا مرن مورجه شدت يا نمايه مبهني با تمقيب بسييي  رم 

تورنسر  عنورن جنييهكييرن جنيي بود كه حهري ميررارد به

تي حد راميندني يا گا نين كوچا نيز توتمه ييبردت رمري 

بيالخاه نهيجه با آن شرد كره رقرط رررارد   رامينردنين 
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النرره دي رير   1111    قراريدرد ر ملبي 

 ممينه ريقد قديت رجاريي قيب  قبو  رت ت

 

 

 

اجراي عملـي قـرارداد بـا شـرع نـزاع هـ .

 مسلحانه

عنرورن  بي بايتي مسيئلي كه قب ً ـ 81 

گاديررد   پررس رم آشررنييي برري مقررايرت 

قاريدرد، ركنون ضا ي  رت  تري بره رير  

مسئله پادرخهه شرود كره دي صررويت  قروع 

لحينه چيونره بييرد رم قراريدرد نزرع مس

عبييت دييررا، چيونرره رتررهييده كررادت برره

تورن حميي  رم رمور  راننيرري ير تحر  مي

كنها  ديآ يدت  رذر الم  رتر  ر الً ي شر  

تورننرد صرر حي  رير  شود كه چه كسيني مي

كنها  ير درشهه بيشند، هينيًي رخهيرييرت 

آنهي چيونه رت    هي ثرًي ضرمين  رجرار  

 ها  چيس ؟رعمي  كن

 

 ـ صالحيت كنترل7

                                                                                                                             

كادنرد   يري دي مشخصي كره مسرهقيمًي جنرگ ير ينبرا  مي

كشهييني دت  درشهند تح  تمقيب   مجيمرت قراري گيانردت 

ه نويمبا  بيسر    د  نيرا محكرو  بره رعردر  دي دردگي

 شدندت
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ننيي   قوع يا نزرع مسررلحينه به .87 

مقيميت مخهليي ديگيرا حميير  رم رمرور  

شوند كه بييد دي حقيق  حميير  راننيي مي

برا رم ري  رمور  ير كنهرا  كننردت ع  ه

طارهرري  نررزرع، قرراريدرد رم قررديتهي  

حمييهيا، كميسراني  عمرومي، بيميترين   

  محرد ده صر حيههي   برادخباگين ني  مي

كندت دي عي  حري ، نمره آنهي ير مشخص مي

سكو رنجري   ح  نمرييت يون ري  مقيميت ت

 كنندت يييه مي

 

 ـ قدرتهاي حمايتگر:7ـ7

قرديتهي  »قرراريدرد رم  21ميده  .82 

آنكره تماييري رم باد بيني  مي« حمييهيا

ريشين به دت  دند   يري جزئيرريت تميري  

  مريده مقراي رير 147آنهي ير مشخص كنردت

 دريد:مي

نيمه رجاريري آن قاريدرد حيضا   آيي »

ر  كره كننردهبي نمكيي  قديتهي  حميي 

                                                           

ر ملر  عمرومي    ذر ري  مسئله باعهرده حقروق بي  .741

آ يير   11خصوص قاريدرد  ي  ديبييه ي ربط ديپلميتيا به

  مقايرت قاريدرد ژنو   پا تك  ر حريقي  11 ميده  1111

به آن(  رگذري شده رت ت قديت حمييهيا بدي  تاتيرب برا 

كند  مارجمه قاريدردني  ژنو رقدر  مي 1/1/1/1طبق مورد 

 (ت91، تحقيق ييد شده صيحه "Jini Toman"كنيد به 
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مكلف با صيين  منيرا طارهري  مهخيصر  

 «تشوندنسهند رجار مي

 

تورن گي  نه بي توجه به ري  ميده مي 

تنهي طارهي  منيمعره بلكره كشرويني يري 

د كننقديتهييي كه رم ناكدر  پشهيبيني مي

نيز بار  حيظ رمور  راننيي بييد نمكيي  

 نمييندت

رنهخريب ژنو دي مرويد  1111قاريدرد  

نمييندگين قديتهي  حمريتييا رم رررارد  

خييج رم مرمويرن كنسو ي بي قاريدرد النه 

شرود، گونه كه م حمه ميتيي ت دريدت نمين

دي قاريدرد النه رنهخريب بره نحرو موترا 

 1111ي قاريدرد كه دشود دي حي يرنجي  مي

ي  نميينردگين محرد د بره  ژنو رنهخيب ر

شاريمي شده رت  رم جمله رينكه بييرد رم 

بي  تبمه نمين كشروي   يري تبمره دييرا 

طاف بيشند؛ ر بهه مشرا   برا قديتهي  بي

آنكه يضيي  قديتي ير كره نرزد آن قرديت 

 دت  بيي يندتكنند بهرنجي   يييه مي

ا دي ص حي  قرديتهي  حمرييهيا بيشره 

جه  رجار  تريمش رتر ت دي ريرر  ممينره، 

كرره قررديتهي  حمررييهيا دي تمرريمي موريد 

مييد تشخيص دننرد، دي جهر  نيرا رمرور  



  بررسي قواعد حمايت...  251 

خصوص  قهي كه طارهي  مهخيص  راننيي   به

 1111دي رجار يي تيسيا مقايرت قراريدرد 

نيمره رجاريري آن رخره ف درشرهه يي آيي 

 141دتآ ينعم  ميبيشند، مسيعدتهي  الم  به

دي ري  جه ، نايا رم قرديتهي  حمرييهيا 

تورنررد برره ربهكرريي يكرري رم طارهرري، مي

مدياك  يونسكو يي يأتًي به طارهي  تمييض 

پيشررنهيد كنررد كرره نميينرردگين آنهرري   

خصوص مقيميت مسرئو  حميير  رم رمرور  به

طاف كه به تنيتب راننيي دي يا تاممي  بي

  نيز  141رنهخيب شده بيشد رجهميع نمييند

ضيي  طارهري  تنريمع پيشرنهيد دي صويت ي

كنند كه يييت  جلسره باعهرده شخصريهي مي

 تيله مردياك  يونسركو طاف بيشد يي بهبي

 مماري شودت

قديتهي  حمييهيا نمييندگين خود  .83 

ير رم بي  رعضي  ديپلميتيا يرري كنسرو ي 

كننرردت ممكرر  رترر  ريرر  خررود رنهخرريب مي

ا   رنهخيب رم بي  رشخيص دييا بيشرد مشر

كه قديت حمرييهيا دي قبري  با آنكه طاري

دند موررق ري  ر   يييه خود ير رنجي  مي

 159رما بيشدت

                                                           

 ت22ميده  1قاريدرد، بند  .748

 ت22ميده  2نمين، بند  .741

 ت9نمين، ميده  .751



   211 شانزدهم و هفدهممجلة حقوقي / شمارة 

رگا يكري رم طارهري  تمرييض رم  .84 

رمي ي  يا قديت حمييهيا رترهييده نكنرد 

يي دييا نخورند رتهييده كند، ممك  رتر  

طراف ديخورتر  گرادد كره رم يا د  ر  بي

ي  يا كميسا  يييه قديت حيمي ير جه  تمي

يي باعهرده  عمومي بار  حيظ رمرور  رانن

كميسا عمرومي كره بردي  تاتيرب  151گيادت

تين  يييره تميي  مي شود رحهميالً به بيمي

 152كندتقديت حمييهيا ير تيويض مي

 

 اختيارات

رخهيررييرت نميينرردگين قررديتهي   .85 

نيمرره رجاريرري آيي  1حمررييهيا ير مرريده 

 ه رت :قاريدرد به ري  تاتيب مشخص كاد

نمييندگين قديتهي  حيمي، تجي مرت رم »

تيمند   بي موررق  قاريدرد ير مشخص مي

طاري كره نرزد ر   يييره خرود رنجري  

دننررد برره تشرركي  پا نررده دي مررويد مي

مقهضييتي كه دي آن تجي م رنجري  شرده 

الم  جه  قما پادرمند   رقدرميت رت  مي

آ يند عم  ميري  تجي مرت ير دي مح  به

ي صويت نييم بي جلرب توجره كميسرا   د

                                                           

 ت11مارجمه كنيد به كميساني  عمومي، شمييه  .757

 ت1قاريدرد، ميده  .752
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عمومي ر  ير دي جايين رمي يههي  خرود 

 «تدنندقاري مي

 

 ـ كميسرهاي عمومي:2ـ7

 برره مجرراد رعهبرريي قرراريدرد، .86 

رم كليرره  159ر مللرريمرردياك  رهاتررهي بي 

شخصيههي  كه توتط منمقدكنندگين قاريدرد 

تميرري  شررده   شييسررهيي رنجرري   يييرره 

ار  حمييرر  رم ير برر« كميسرراني  عمررومي»

رمررور  راننيرري درشررهه بيشررند، تميرري  

برار  رمرور  « كميسرا عمرومي» 154كندتمي

راننيي، بي موررق  مشهاك طاري كره نرزد 

ر  بييررد  يييرره خررود ير رنجرري  دنررد   

قررديتهي  حرريمي طارهرري  مقيبرر  رم ي   

ر مللرري شخصرريههي رنهخرريب رهاترر  بي 

 155شودتمي

 ر  كرهچنينچه طارهي دي مدت ته نيهه 

شرود بره مذركارت دي ري  ممينه شرا ع مي

ر مللرري توررررق ناتررند رم ديررورن بي 

« كميسا عمرومي»دردگسها  ديخورت  تميي  

                                                           

ر  بري ديخورتر  دي نرا د يهتورنرد ري  رهاتر  مي .753

منمقدكنندگين قاريدرد   بي ربهكيي مدياك  يونسكو مويد 

 تجديدنما قاري گيادت

 ت1قاريدرد، ميده  .754

 ت1ميده  1نمين، بند  .755
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رش رم  قهري كنندت رير  كميسرا  يييرهمي

شا ع خورند شد كه طاري كه نرزد   بييرد 

 يييه خود ير رنجري  دنرد رعرر   يضريي  

 156كاده بيشدت

 

 اختيارات

خهيييرت مييد  كميساني  عمومي ر .81 

نيمره رجاريري دي آيي  1دريند كه مريده 

تاتيب ذكرا كراده خود بره 1تي  1بندني  

 رت :

ر كميسا عمومي رمرور  راننيرري بري 1 

نميينده طاري كه نرزد ر  رنجرري   يييره 

كند   بري نميينردگين قرديتهي  حريمي مي

نيررا مسرريئلي ير كرره دي مررويد رجررار  ذ 

 مدتتيآيد مماح ميقاريدرد پيش مي

بينري ر كميسا عمومي دي مروريد پيش2 

نيمه حق رخذ تصمي    رنهصيب شده دي آيي 

 دريدت

ري كره ر ر  مي9  تورند بي موررق  طا

كنرد تحقيقريت دي نزد ر  رنجي   يييه مي

ممينه حميي  يي تجي م رم رمور  راننيري 

ير رنجي  دند   يي ندري  شخصي تحقيقريت 

 ير باعهده بييادت

                                                           

 ت2نمين، بند  .751
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ورند كليه رقدرميت ضرا ي  تر ر  مي1 

ير كه بار  رجار  قاريدرد مييرد تشرخيص 

دند نزد طارهي  مهخيصر    يري قرديتهي  

 حيمي آنهي مممو  دريدت

ررر    ي ربررط ضررا ي  جهرر  رجررار  1 

كند   آنهري ير بره قاريدرد ير ريجيد مي

نيا يي قديتهي  حمييهيا آنهري طارهي  ذ 

 كندتميرب   

   جود ندريد، ر  قهي قديت حمييهيا1 

كميسا عمومي  يييه قديت حمييهيا ير كره 

قرراريدرد مشررخص شررده  22   21دي مررورد 

 151دندترنجي  مي 157رت ،

 

 ـ بازرسان و خبرگان3ـ7

ممكرر  رترر  بيميتررين، بنيبرره  .88 

ضا يت، دي رجرار  كنهرا  دخي ر  درشرهه 

بيشند كه ر بهه مشرا   برا آن رتر  كره 

طبررق « كميسررا عمررومي رمررور  راننيرري»

ديخورت  يي پس رم مشويت بري نميينردگين 

نيا دخي   آنهي ير ضا ي  تشخيص دنردت ذ 

دي ري  صويت، پس رم جلب موررق  طاري كه 

كنررد شخصرري ير نررزد ر  رنجرري   يييرره مي

                                                           

 ري  مقي هت 11يكت شمييه  .751

 ت1ميده  1قاريدرد، بند  .758
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عنورن بيميس رمور  راننيي بار  رجار  به

كندت ري  بيميس رقرط  يييه خيص مماري مي

 151دي قبي  كميسا عمومي مسئو ي  دريدت

دي مررويد خباگررين، كميسررا عمررومي،  

نميينرردگين قررديتهي  حرريمي   بيميتررين 

تورنند رم خدميت خباگين   كييشنيترين مي

رتهييده كنند كه پس رم يضيي  طارري كره 

كنرد  يييره ميكميسا عمومي نزد ر  رنجي 

 169پيشنهيد خدم  خباگين خورند شدت

 

 ها:هزينه

نيمرره آيي  19طبررق مرريده  مكــرر. 88 

ني  كميسراني  ي، دترهمزد   نزينرهرجاري

عمومي رمور  راننيي، بيميتين   خباگرين 

 يييره باعهده طاري رت  كه نزد ر  رنجي 

ني  نميينردگين دتهمزد   نزينرهكنندت مي

كننده موضروع تورررق بري  قديتهي  حميي 

ريشين   د  ههررييي كره منريرا آنهري ير 

 كنند خورند بودت حميي  مي

دي مويد كميسراني   به رعهقيد باخي، 

عمررومي   بيميتررين   خباگررين، تميرري  

ممكر   19دتهمزد به شك  منديج دي مريده 

                                                           

 ت7ميده  1نمين، بند  .751

 ت2ند نمين، ب .711



  بررسي قواعد حمايت...  215 

رت  آمرد  آنهري ير محرد د كنرد    رذر 

گونره ممهقدند كره بههرا رتر  برار  ري 

ر ملري ررارد نروعي موقمير  كييمنرد بي 

ري   161قيئ  شد تي رتهق   آنهي حيظ شودت

رشرييه مسئله جي ب توجه رت  رمري بييرد 

كاد كه بد ًر  جود ري  ص حي    رعمي  آن 

 ر مللي ضا ي  رت تبه يا تيممين بي 

 

 

 

 ـ يونسكو:4ـ7

يرري ترريممين « يونسرركو»نقررش  .81 

دي  162تابيهي، علمي   راننيي ملر  مهحرد

حميي  رم رمور  راننيري ير بييرد دي د  

 ممينه عي    خيص بايتي كادت

طوي كلرري   برري توجرره برره برره .11 

النرره، نمررييت بررا رجررار   1111درد قرراري

قاريدرد منمبق بي رنديشه منمقدكننردگين 

آن باعهده يونسكو   دي حقيق  مدياك  آن 

  شوير  رجاريي رت ت يونسركو عر  ه برا 

آنكه دي تد ي  قاريدرد نقش رتيتي درشهه 

نيمره رجرار    دي موريد قاريدرد   آيي 

                                                           

161. J. Toman: op.cit., 0.32. 

162. L'organisation des Nations Unies pour L'education, la science et la culture. 
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 طوي كيم ً مسهقي   آن نيز ري  نقش نه به

ي ش  دي نمه موريد بلكره بري ربهيمريتي 

طوي خ صرره، بايترري شررودت بررهديررده مي

ني، ريرئرره خرردميتي برره طرراري  قممنيمرره

نزرع، دخي   دي رما تيمش، رخذ گزريشهي  

چهييتي ه، تشكي  مجيما، تميي  كميساني  

طوي كلي نمييت با رجرار  عمومي   تتت به

قرراريدرد   رجررار  آن باعهررده يونسرركو 

تورن گير  نميينردگي شده رت ت مي گذريده

رعمي  مقايرت حميير  رم رمرور  راننيري 

موجب رتيتنيمه بره يونسركو درده شرده به

 169رت ت

بررا مسرريئ  برريال، قرراريدرد ع  ه .17 

« نمكيييهري  يونسركو»طوي صايح عنورن به

خود   نيز دي ميده  11ميده  9ير دي بند 

 كيي باده رت تبه 29

ننيي  بره 11ميده  9موجب بند به. 12 

 164ر مللرري،نزرعهرري  ريقررد خصيصرره بي 

يونسكو خدميت خود ير بره طارهري  نرزرع 

 دندتريرئه مي

قرراريدرد تحرر  عنررورن  29مرريده  .13 

 دريد:مقاي مي« نمكيييهي  يونسكو»

                                                           

163. J. Toman: op.cit., p. 22. 

 ري  مقي هت 11يكت شمييه  .714
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تورننررد ديخورترر  طارهرري  قرراريدرد مي»

منموي نمكيييهي  تكنيكري يونسركو ير بره

راننيي خود يي تيمميندني حميي  رمور    

كره رم رجرار  دي مويد نرا مسرئله دييا 

نيمرره رجاريرري آن قرراريدرد حيضررا   آيي 

شود بنمييندت يونسكو دي محرد ده نيشي مي

كندت دي بانيمه   رمكينيت خود نمكيي  مي

كه يونسكو تشخيص دنرد،   يأترًي   موريد 

شنهيديي دي بي ربهكيي خرود مي تورنرد پي

ريدرد ريرئره ري  ممينره بره طراري  قرا

 «تنمييد

 

 29شود، مريده گونه كه م حمه مينمين 

با نمكيييهي  تكنيكي يونسكو تكيه كراده 

رت ت ممك  رت  ري  ترؤر  پريش آيرد كره 

محد ده رير  نمكيييهري تري كجيتر ؟ بره 

عبييت دييا، ري  نمكريي  صرارًي تكنيكري 

گيراد؟ رت  يي مسيئ  ميد  ير نيز ديبامي

يدرد دي بسييي  رم بي توجه به رينكه قار

ني تحرر  ترررهيا قاريدردنرري  ژنررو ممينرره

 ر مللري رتر   مابو  به صرليب تراخ بي 

ري  قاريدردني بار  صليب  19/1/1/1ميده 

ر مللري دي ممينره تاخ حق رمي يههي  بي 

ديدگين رم تمرييض قيئر  رتر ،  رذر ميين
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نا نوع م حمرريت تييتري »رمي ي  آن ريقد 

نما ي ، بررهرم ريرر  165رترر ت« يرري نمرريمي

« نمكيييهري  تكنيكري»يتد كه رتهممي  مي

صارًي ييشه خود ير رم مريده برريال گارهره 

تاتيب برردي  29رترر    نويسررندگين مرريده 

رند نا نوع خصيصه تييتي يي نميمي خورتهه

 166ير رم ري  نمكيي  بزدريندت

كنرد، بينري ميطوي كه مريده پيشنمين 

ديخورترر  ريرر  نمكرريي  رم تررو  طارهرري  

آيد   يي يأتًي رم طراف عم  مياريدرد بهق

تورند پيشنهيد شود كه ميو رنجي  ميكيونس

ريرر  كمررا ير بنمييرردت ريرر  مسررئله كرره 

تورنررد يأتررًي پيشررنهيد كمررا يونسرركو مي

 برا خصروصبنمييد مويد رخه ف بروده   به

ري  نكهه تكيه شده رت  كه قرديت ريئقره 

رمي به ناحي   167كندتد  ههي ير محد د مي

 ميده به شك  رملي تصويب شده رت ت

تورنرد كمكهي  تكنيكي يونسكو مي .14 

به رشكي  گونيگون رنجي  شود نميرا كمرا 

يونسكو به كشويني  عضرو قراريدرد برار  

                                                           

، 1، تيسرريا، جلررد 1111ر ت  12قاريدردنرري  ژنررو  .715

 ت111، ص 1112

166 . J. Toman: op.cit., p. 25. 

يررا نيئرر   1179عنورن مثرري ، مرردياك  دي ترري  برره .711

كييشنيتي ير به ديخورتر  د  ر  كريمبوج برار  نمكريي  

 تكنيكي به آن كشوي رعزر  درشهه رت ت
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ني  ملري دي ترمح كشرويني، ريجيد كميهره

گذري  بنيني، تيخهمين پنينيينهري   ع م 

تورنررد برره غيرراهت نمچنرري ، يونسرركو مي

درد رم نما مشويتي دي باخري طارهي  قاري

ني كما كند، رمي يونسكو تيسريا رم ممينه

عنورن كما تكنيكي يد كاده قاريدرد ير به

  آن ير دي صرر حي  د  ههرري قرراري درده 

 رت ت

مثي هررري  مهمررردد  دي ممينررره  .15 

گونه كمكهي  جود درشهه رت  رم جملره ري 

به ديخورت  د  ههي  مصا  1117   1111دي 

بار  خينقيه كيتاي  مقردس دي     رتارئي

تيني، يونسكو بره رعرزر  پا رسروي ژيري 

كرادت مثري  جديردتا رير   گييي  مبيديت

نمكيي  كما به خايد دترهييه رنري برار  

ريارن رت  كه پرس رم رمي يههري  مردر   

 رنجي  پذيارهه رت ت

 

 ـ ضمانت اجراي كنترل2

طوي كه قرب ً يريدآ ي  شرد، نمين .16 

رد رم يررا ضررمين  رجررار  رصرروالً قرراريد

ر مللي دقيق باخويدري نيس ؛  رذر دي بي 

مويد كنها  نيز ري  ضمين   جود نردريد، 

رقط قاريدرد نوعي ضمين  رجار  رخ قي دي 
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آنكه ي ش  ري  ممينه دينما گارهه رت  بي

تيمد نحوه باخويد بي تخلييت چيس ت ميده 

نيمه رجاريي قاريدرد تحر  عنرورن آيي  1

 دريد:چني  مقاي مي«  يييه كنها رجار  »

كميسرراني  عمررومي رمررور  راننيرري، »

نمييندگين قديتهي  حمييهيا، بيميترين 

عنررورن رم   خباگررين نبييسررهي برره ني 

محد ده  يييف خود خرييج شروندت آنهري 

خصرروص بييسررهي ضررا يت رمنيرر  طرراف به

قاريدرد  ير كه نزد ر  رنجري   يييره 

 كننرررد يعييررر  نميينرررد   دي نرررامي

مقهضييتي به موقميههي  نميمي كره بره 

گرادد توجره درشرهه آنهي شنيترينده مي

 «تبيشند

 

هنگام نـزاع . وظيفه طرفهاي قـرارداد بـه3

 مسلحانه

به مجاد آنكره يكري رم طارهري  . 11 

قاريدرد دي موقمير  يرا نرزرع مسرلحينه 

چنينچه ترامميني ير رشرغي   161قاري گياد

 ر  بررار  رمررور نكرراده بيشررد نميينررده

راننيي مسهقا دي ي   تاممي  خود تميري  

كند،   چنينچه تامميني ير نر  رشرغي  مي

                                                           

 قاريدردت 11دي ري  ممينه يكت ميده  .718
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ر  كاده بيشد مكلف رت  با رينكه نميينده

بررار  رمررور  راننيرري كرره ي   آن خرريص 

تاممي   جود دريد تميي  كنردت قرديتهي  

حيمي نا كدر  رم طارهي  مقيب  طاري كره 

دي نررزرع مسررلحينه قرراري گارهرره رترر  

نيمره آيي  9گيني منمبق بي مريده نمييند

ي  طراف تميري  خورننرد  161رجاريي نزد ر

مومي برار   كادت نميچني ، يرا كميسرا ع

 نيمهآيي  1رمور  راننيي منمبق بي ميده 

نزد ري  طراف قراريدرد تميري   179رجاريي

  171گاددتمي

شرود، بري  د  كه م حمره ميگونهنمين 

عم  يمني رشغي  تاممي    يي عد  رشرغي  

ن تيي تي رم جه  تميي  نميينرده  جرود آ

ندريد، ميار دي نا د  حي  قاريدرد رير  

 مسئله ير دي  يييه طارهي درنسهه رت ت

 

و ـ نزاعهــاي مســلحانه فاقــد خصيصــه 

 الملليبين

                                                           

قررديتهي  حمررييهيا نميينرردگين خررود ير رم برري   .711

  بري يضريي  مرمويرن تييتي يي كنسو ي يي رررارد دييرا

 گزينندتكند باميطاري كه نزد ر  رنجي   يييه مي

ر مللي بي توررق مشهاك طارري كه رم ي   رهات  بي  .711

كند   قديتهي  حمرييهيا طراف كه نزد ر  رنجي   يييه مي

 شودتمقيب  رنهخيب مي

 ت2قاريدرد، ميده  .717
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النه  1111نما به رينكه قاريدرد  .18 

ر مللي رم جهر  حقروق رصوالً يا پيمين بي 

كين تممي  گادد  ذر رمر مللي تلقي ميبي 

ر مللي چون آن با نزرعهي  ريقد خصل  بي 

مريده  1جنيهي  درخلي  جود ندريدت بنررد 

قرراريدرد برره تمييضرريتي برري خصيصرره  11

 دريد:ر مللي توجه كاده   مقاي ميغيابي 

دي مويد نزرع مسلحينه ريقد يا خصيصه »

ر مللي    رقا شده با ي   تراممي  بي 

رم  يكرري رم طارهرري  قرراريدرد، نايررا

طارهي مكلف رت  حدرق  مقايرت قاريدرد 

مور   النه ير كه مبهني با رحهار  به ر

 «تر مللي رت  يعيي  كندبي 

 

بره موررقههري   2دي بند    ب ريصله 

 كند:خيص رشييه مي

طاري  قراريدرد رم طايرق موررقههري  »

خيص كوشش با رجار  عي  يري قسرمهي رم 

 ت«نمييندمقايرت دييا قاريدرد ير مي

 

ريرر  مرريده گاچرره برره نزرعهرري   

ر مللرري توجرره دريد رمرري قلمررا  غيابي 

رجاريي آن نيمشخص رت ت آيري نرا شرويش، 

نحو مسرلحينه طغيين يي رغهشيشري كره بره
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تورند عنورن نزرع مسلحينه ريقرد بيشد مي

ر مللرري ير پيرردر كنررد؟ برره خصيصرره بي 

 9چرون مريده  172رعهقيد يكري رم محققرين

ژنو دي ممينه  1111 مشهاك به قاريدردني 

 11قلما  رجاريي رشييه كاده رت    ميده 

به ميده  النه شبين  بسييي  1111قاريدرد 

ترورن گير  كره ر ذكا دريد،  ذر ميروق 9

نمررين قلمررا   11قلمررا  رجاريرري مرريده 

قاريدردنري  ژنرو رتر ت  9رجاريي مريده 

تررورن نهرريي  تيسررياني  شررك ، ميبدي 

ينه نيز تريده قاريدرد ژنو ير دي ري  مم

ترورن نحو  كلرري ميبه»موجب آن كاد كه به

 9پذيار  كه نزرعهي  مرويد توجرره مريده 

ر  رت  كه خصيصره آنهري نزرعهي  مسلحينه

خصومههييي رت  نيا ني  مسرلح ير ديگيرا 

كندت دي جما، رنسين خود ير دي مقيبر  مي

ني  يا بيند كه ناچند  رجد جنبهنزرعي مي

رمري دي رنردي ن يرا  ر مللي رت جنگ بي 

 179«تشودد    ريجيد مي

كه كنيارنس ديپلميتيا ژنو رم ننييمي 

نرري  ر حرريقي برره پا تك  1177ترري  1171

قاريدرد ژنو ير تد ي  كاد، مقايرتري ير 

                                                           

172. J. Toman: op.cit., pp. 56 et s. 

، صرص 1، تيسيا، جلرد 1111ر ت  12نو قاريدردني  ژ .713

 ت12ر19
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برره تصررويب يترريند كرره مسررهقيمًي رمررور  

ننيي  نزرع مسرلحينه ير مرويد راننيي به

نري رم رير  پا تك  174دنردتتوجه قاري مي

 11قاريدرنرري  ژنررو كرره مرريده  9 مرريده

نحو  بره قاريدرد النه ير تغذيه كاده رت 

موجب كنردت برهمحد د بي مسئله باخويد مي

ميده ر   پا تك  د  ، تمييضيت مسرلحينه 

ر مللي نزرعهييي رت  كه تح  پوشش غيابي 

ميده ر   پا تك  ر حيقي به قاريدردنري  

 ديردگينبه حميي  رم ميينژنو مابو  1111

 2گيرادت  رنيهري، بنرد رم جنگ قاري نمي

 دريد:ميده ر   پا تك  د   چني  مقاي مي

با بحارنهري  درخلري، » پا تك  حيضرا 

رغهشيشرريت دي ن كشرروي چررون شويشررهي، 

رعمرري  مجرراد   رنيررارد ، تجرري مرت   

عنورن تمررييض دييا رعمي  مشيبه كه بره

 «تشودمسلحينه تلقي گادد، رجار نمي

 

نييا بره ممرين صرلح ري  بند ناچند  

تررورن رتررهنبي  كرره تمررييض رترر  رمرري مي

ر مللي ير بييرد مسلحينه ريقد خصيصه بي 

به شكلي كريم ً محرد د تيسريا كرادت بره 

گونره نزرعهري دي رعهقيد مري كييير  ري 

                                                           

 ري  مقي هت 199يكت شمييه  .714
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تورند مرؤها بيشرد نره دي تمايف آنهي مي

كمي  آنهيت رما م حهي يا گا ه كوچا بري 

دي درخ  كشروي  تورنندمي ت حهي  پيشارهه

موجب يا نزرع مسرلحينه  تريا بيشرند،   

باعكس، گا ه بزيگي كه ريقرد تجهيرزرت   

ت حهي  كيري نسرهند شرييد نهورننرد يرا 

تمييض مسرلحينه ير دي ميهرو  خريص خرود 

 ريجيد كنندت

ترررؤر ي كررره رم رنميررر  خررريص  .11 

باخويدري رت    بييد بدرن دقيقرًي توجره 

نسركو دي يو« ربهكريي»كاد ري  رتر  كره 

ممينرره ريرئرره خرردميتي برره تمييضرريت 

ر مللي تي چه ميزرني قيب  توترمه غيابي 

عبييت دييا، حق يونسركو   گسهاش رت ؟ به

بار  ري  مدرخلره تري كجيتر ؟ ميرار رم 

ر مللي چرون يونسركو طاري يا تيممين بي 

كه رم رعهبيي جهيني باخويدري رت  بيشها 

ئره تكيه با مورضا رخ قري دي ممينره رير

ري  كمكهي دريد،   رم تو  دييا ناگونره 

رقدرمي ممكر  رتر  بره دخي ر  دي رمروي 

تمبيا گادد   آنهي ير دي موقمي   كشويني

مشرا عي   175تمييض بي يونسكو قاري دنردت

                                                           

، 1، تيسريا، جلرد 1111ر ت  2يكت قاريدردني  ژنو  .715

   بمدت 11، صص 1111ر مللي، ژنو، صليب تاخ بي 
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تورند مويد بحث ري  كما رم نما حقوقي مي

قاريدرد النره  11ميده  9قاري گيادت بند 

تورنرد خردميت كند كه يونسكو ميعنورن مي

خود ير به طارهي  ديگيا عاضه دريدت ري  

بند رم طاري رخهييي  بودن ري  خدميت ير 

كنررد،   رم طرراف دييررا ميهررو  عنررورن مي

تورنرد دي و نميمخي ف ري  بند كه يونسرك

كه ديخورترر  چنرري  خرردميتي رم ر  صررويتي

بشود ديين دريد بره يرينا موجرب تمرييض 

تورند چني  عنورن شرود گاددت مسئله ميمي

كه رگا يونسكو خدميت خود ير عاضه كند   

عنورن دخي   دي رمروي كشروي آن طارهي به

ير نپذياند آيي تكلييي باعهرده يونسركو 

 ييچنينچه طارهي قاري دريد يي نه؟   يي 

يكي رم آنهي چني  ديخورترهي كنرد   بري 

مخي ي  طاف دييرا مورجره شرود يري خرود 

  بودن ري  خدميت عنورن رخهييييونكسو به

رم رنجي  آنهي ديين  يمد چيونه بييد بي 

حرق  11مريده  9مسئله باخويد كاد؟ بنرد 

 تيا پيشنهيدنييي ير بار  يونسكو دينما 

ري  حق ير دقيقًي  آنكه تحققگارهه رت  بي

رعهقيد باخي رم نويسرندگين مشخص كندت به

بهها رت  كه بار  شنيخ  حد د رعمي  ري  

حق   يرا تمرييض، رم تجابره صرليب تراخ 
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ر مللي رتهييده كادت رمي به رعهقريد بي 

ر مللرري بييررد دي مرري نررا قرراريدرد بي 

محد ده آن قاري درد   بي توجه به رينكه 

رجررار  آن دي  منمقدكننرردگين نمررا بررا

رند مويد بايتي قراري چييچوب مشخص درشهه

 يژه آنكه طبيم  د  قراريدد رم گياد، به

يكدييا جدرت : صليب تاخ دي چررييچوب يرا 

ر منيمه خصوصي بي شاريط خريص تيممين عي 

كه يونسكو يمنري خود قاري دريد، دي حي ي

ر مللرري برري خصيصرره ريجرريد ترريمميني بي 

وب مسيئ  خيص خود ي ربط بي  د   دي چييچ

 گيادتقاري مي

رگررا ررراض كنرري  كرره منمقدكننرردگين  

قاريدرد بي رمضي   تنييذ آن، به يونسكو 

رنررد كرره ريرر  نميينرردگي ير تيررويض كاده

بهورنررد دي مررويد نزرعهرري  برري خصيصرره 

ر مللي يأتًي رقدر  كنرد   يضريي  غيابي 

يي عد  يضيي  د  ههي دي ري  ممينه نقشي 

ماح مي ندريد، ب ريصله شرود ري  مسئله م

كه به راض قبو  ري  مملب، د  ههييي كره 

ير تنييذ نكاده يي به آن ملحرق قاريدرد 

رند دي ريجررريد قررراريدرد نقشررري نشرررده

رند تي بهورنند مويد تكليف قراري ندرشهه

گياندت   رگا رراض كنري  كره مقرايرت   
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ر مللررري رارترررا رم قاريدردنررري  بي 

كه  قهي خصوصهقاريدردني  درخلي رت ،   ب

پي  رمور  راننيي كه رمور  رنسيني  رت  

دي ميين بيشد ري  قاريدردني بار  كليره 

تؤر  ري  رالتبيع رت ، بيم بي د  ههي الم 

ترا رم شوي  كره رعهبريي ررز ني  ميي به

قاريدردنرري  درخلرري بررار  قاريدردنرري  

قيئ  شردن بسرهيي بره تبمير   ر ملليبي 

ير  رعهبرريي دريد   د  ههي بار  ربقي  ر

دي صويت عرد  رير  تبمير  چره رعهبريي  

كاد؟ شرييد بهرورن يرهمي حر  تورن  حيظ 

ر  يير    آن رينكه بري  د  ههري  ميينه

ملحق شده به قاريدرد   د  ههي  غيرا آن 

تيكيا قيئ  شدت دي مويد ر  ، حق ربهكيي 

يونسكو ديناحي   جود دريد   چه يأترًي   

بييد رم م طارهي ميچه به ديخورت  نايا ر

ري  حق رتهييده كند   حهي به رعهقيد مي 

رمور  راننيي دي مماه بي توجه به رينكه 

تورنرد بره ميارث جهيني رت  يونسركو نمي

صاف رخهييي  بودن ري  حرق رم رعمري  آن 

پوشي نمييدت كليه د  ههري  عضرو بري چش 

رمضي  قراريدرد رير  حرق ير پذيارهره   

ر مويد توجره قراري تبمي  رم رعمي  آن ي

رندت دي مررويد د  ، رصروالً بري عرد  درده
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ر حيق به قاريدرد تكلييي دي ري  ممينره 

نه برار  يونسرركو   نره برار  د  ههري  

 1غياعضو  جود ندريد   صارًي رعمي  بنرد 

 نما قاري دردتير بييد مد 11ميده 

دي پييين ري  بحرث الم  رتر  بره د   

برره ربررزري دييررا كرره ناچنررد برري توجرره 

تورنند آهيي آن ير النه نمي 1111قاريدرد 

تورنند مكم  ديدگيه رم بي  بباند   ي مي

قاريدرد النه بيشند رشييه كني  كه نا د  

مسررهقي    غيامسررهقي  رمررور  راننيرري 

مويد توجره به ننيي  نرزرع مسرلحينه ير 

 دنندتقاري مي

به حميي  رم يكي قاريدرد مابو  .711 

ي   طبيمري رتر  كره ميارث جهيني، رانني

توتط كنيارنس عمومي يونسكو دي نيردنمي  

دي پيييس منمقد  1172نورمبا  11جلسه دي 

شررده   دييررا مقايرترري كرره كنيررارنس 

نرري  ديپلميتيررا ژنررو برري تررد ي  پا تك 

 ر حيقي به قاريدرد ژنو  ضا كاده رت ت

حميير  رم به دي قاريدرد مابو  .717 

كرره  176ميررارث جهرريني، راننيرري   طبيمرري

                                                           

176. Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 

1972. 
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 177كنيارنس عمرومي يونكسرو ترد ي  كراده

وي حميير  رم رمرور  منمگاچه مسهقيمًي به

راننيي دي ممين جنگ تد ي  نشده رمي ري  

 9حميي  رم آن  حيظ گاديده رت ت تبصراه 

 دريد:قاريدرد مقاي مي 1ميده 

نايا رم د  ههي  عضو قاريدرد مهمهرد »

گونه رقدرمي مممو  ندرينرد شوند ني مي

قي  يري غيامسرهقي  موجرب  ريد كه مسه

آمدن خسييت به ميارث راننيي   طبيمري 

قاري شود كه ي    2   1ملحوظ دي مورد 

تاممي  د    دييا عضرو رير  قراريدرد 

 171«تقاري گارهه رت 

 

قاريدرد كره  11ميده  1 رنيهي، بند  

ني  د   مخهلررف بررار  برره تشرركي  كميهرره

حميي  رم ميارث جهيني، راننيي   طبيمري 

كند وجه دريد به رهات  رمور ي رشييه ميت

كه دي ممراض تلرف   نريبود  بيشرد   رم 

ضيت مسرلحينه ر  كره  قروع جمله به تميي

ييرهه يي رمكين  قوع آنهي  جررود دريد   

                                                           

رعهبيي ييرهه  1/1/1119تي  17/12/1171قاريدرد رم  .711

 رندت دي ري  مويد يكت:د    به آن پيوتهه 77رت    

Les textes romatifs de l'unesco, Paris, UNESCO, 1980, IV. A. 5. 

ت دي ري  مورد 2   1نييه كنيد به مرخذ روق، مورد  .718

 رمور  راننيي   طبيمي رحصي شده رت ت
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تورند ميارث ذكا شده ير رم نمرا تلرف مي

يي رنهدر  مويد تهديد قراري دنرد توجره 

 كندتمي

 1171ني  ديپلميتيا دي كنيارنس. 712 

نرري  ر حرريقي برره ژنررو پا تك  1177ترري 

 19قاريدردني  ژنو تد ي  شد كه د  ميده 

رم پا تكررر  د    11رم پا تكررر  ر     

ننيي  مسهقيمًي حميي  رم رمور  راننيي به

نزرع مسلحينه ير مدنما قاري درده رتر ت 

 دريد:پا تك  ر   مقاي مي 19ميده 

بد ن آتيب يتيدن به مقايرت قراريدرد »

 النه تتت ممنوع رت : 1111

آميز عليره ر فت نرا نروع عمر  خصروم 

بنيني  تيييخي، آهيي ننا  يري رمكنره 

راننيرري كرره ميررارث راننيرري   ذننرري 

 ملههيت ت

منموي بت رتررهييده رم ريرر  رمررور  برره

 ني  نميميتكوشش

جت رمور  ير موضوع ت ري   جبارن قاري 

 «تدردن

 

پا تك  د   بي قيرد رينكره  11ميده  

النرره بييررد يعييرر  شررود  1111ريدرد قررا

آميز عليره بنينري  رنجي  نا عم  خصوم »
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راننيري كره تيييخي، آهيي ننا ، رمكنره 

ميارث راننيي يي ذنني ملههري ير تشركي  

دنررد   نمچنرري  رتررهييده رم آنهرري ير مي

 «تتيمدبار  كوششهي  نميمي ممنوع مي

 

كه رشييه شد  جرود رير  نمچنين. 713 

ر  بررا رجررار  مقررايرت ربزرينرري خدشرره

كنررد   النرره  ريد نمي 1111قاريدردنرري 

 تيمدتقلما  آن ير محد د نمي

 

 2مبحث 
 الهه در جنگ عراق ـ ايران 1591اجراي قرارداد 

 

تجابه تلررخ جنيهري  گذشررهه،   . 714

خصوص د  جنگ عي مييا جهيني، تد محكمي به

دي قبي  جنيهي  بمد  ريجيد نكاده رتر ت 

 22باربرررا بررري  1911 شرررهايوي 91ي م 

ريتش عارق به خرريك ريرارن  1119تپهيمبا 

چند ي م چندي  شها حمله كاد   به ريصله 

جنوبي كشويمين ير به رشغي  خود ديآ يدت 

دي ري  حملره رم  تريي  جديرد نمريمي   

بمبررييرن نرروريي رررار رن رتررهييده شررد، 

بسييي  رم نموطنين مي به شهيدت يتريدند 
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ي كشررويمين بره   شهاني   بنيني  تريييخ

 درميت دتهخوش تخايب كلي يي جزيي شدندت

 

ريارن، تاممي  پهنري ي   غنري  .715

مي، درير  ميرارث راننيري  رم منيبا طبي

تهاگي رم گذشهيين خويش رت     ذر طبيمي 

رت  كه جه  حيظ ري  ميارث، چه دي ممينه 

ر مللرري، رم درخلرري   چرره دي ممينرره بي 

تي بهورنرد  كليه رمكينيت رتهييده كنرد 

حرريرظ صرريدق   نيا منررد  بررار  ترريييخ، 

خود بيشدت رم رير  ملي ، مذنب   تنههي  

جه ، تجي م به ميارث راننيي خود ير بري 

  بررار   171دنرردپيتررخ ميقررينون جررزر 

ر مللرري برره نيينبرريني آن رم نمررا بي 

 پيونددتقاريدردني  جهيني مي

 

 قسمت اول

 الهه 7154الحاق ايران به قرارداد 

 

يارن رم مماه كشروينييي رتر  ر .716

ملحرق  22/1/1111كه به قاريدرد النره دي 

ييدآ ي  ري  نكهه ضا ي  رت   119شده رت ت

                                                           

   بمدت 71يكت مبحث ر   ري  مقي ه، شمييه  .711

بار  م حمه مه  رييتي رير  قراريدرد يكت مجموعره  .781

 تت111ر121، ي منيمه يتمي، صص 1997قورني  تي  
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كه عارق نيز قاريدرد موصوف ير تنييرذ   

به آن ملحق گاديده رتر ت  21/12/1117دي 

نيهيد   يرا كشروي  1111تي ر   تپهيمبا 

 111رندتبه ري  قاريدرد پيوتهه

 

قرراريدرد  دي ر حرريق برره نررا  .711

ر مللي بردرن ممنري نيسر  كره ممينه بي 

ب ريصله بهورن رم آن رتهييده كاد بلكره 

بيني  جود شاريط رتهييده رم قاريدرد پيش

تي د   گونيگوني كره بره  شد موجب خورند

پيوندنررد برردرن رحهررار  قرراريدرد  مي

 گذريندت

 

 1911شرهايوي  91شا ع جنرگ دي  .718

النره گاديرد  1111موجب توجه به قاريدرد 

خصوص آنكه شهاني  تريييخي   بنينري   به

آهيي راننيي مي نا  حمه دي مماض تهديرد 

بمب   موشا دشررم  برود   نسر ت طبيمهرًي 

ر مللي چون قاريدرد  جود يا قاريدرد بي 

النه كه ريقد ضمين  رجار  قيطا   يقينري 

تورند رم جه  قما حم ت به آهريي رت  نمي

درن مييرد بيشرد رمري راننيي يا كشوي چن

                                                           

رط عرريتي دي ممينرره قرراريدرد حمييرر  رم رمررور   .787

 ت21   29، صص 1111، گزريش 1111راننيي، النه 
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ضا ي  رت  كه بهورن رم آن دي جه  تحديد 

 عملييت رتهييده كادت

 

 قسمت دوم

الهه  7154نگرشي بر روند اجراي قرارداد 

 در جنگ عراق ـ ايران

 

بينري گونه كه قاريدرد پيشنمين .711

كند، حميي  رم رمور  راننيي كشرويني  مي

عضو قاريدرد مشا   به شاريط مهمدد رت ت 

قب  رم نا چيز، هب  ري  آهريي دي درهرا 

ر مللي هب  آهيي راننيي حييز رنمير  بي 

رند حردرق  رت    كشويني  مهمدد كوشريده

مهمهاي  آنهري ير دي درهرا هبر  كننردت 

 ريارن نيز چني  كاده رت ت

ر  كه رم طراف يونسركو دي نقشه .771

يي تيممين تابيهي، علمي   راننيري ملر  

رنهشرريي ييرهرره،  1117مهحررد دي دترريمبا 

موقمي  رتهقاري رمور  راننيي هبر  شرده 

تاتي  گاديده رت ت طبق « ها ت جهيني»يي 

ميدرن نقش جهين دي رصريهين،  112ري  نقشه

پاتپو يس دي شيارم   چغيمنبي  دي جنروب 

 جزء ها ت جهيني به هب  يتيده رت ت

                                                           

 نمي  مقي هت 111   111، 119ني  يكت شمييه .782
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بي توجره بره تمردرد شرهاني    .777

كامرين، خصروص دي ريرارن به آهيي تيييخي

شرريارم، رصرريهين، شرروش، تهررارن   دييررا 

شهاني   ي تهيني  ريرارن، مملرو  نيسر  

چار دي هب  الرق  مهمهاي  ري  آهيي غيل  

 شده رت ت

مشخصًي، پيشار  جنرگ طراري  ير  .772

دنرد    رذر قراري مي« ت رري»دي موقمي  

رمكين توتمه جنگ به منريطق غيانمريمي   

ر چه بره  مسكوني، آهيي راننيي   تيييخي

د ي  رينكه گيه خود ري  آهيي ندف قراري 

گياد   گيه به د ي  نمجوري  بي منيطق مي

ر نرا  حمره شودنميمي مويد آتيب  رقا مي

 جود دريد   تجابه نشرين درده رتر  كره 

نري  الم  ير دي ممرين صرلح بينيبييد پيش

ترررورن بررره رتكررري  عم  آ يد   نميبررره

مين  ر مللرري   يرري ضررقاريدردنرري  بي 

نري غيرر  بينيرجارني  جزريي رم ري  پيش

 ندرد بودت به نمي  د ي  دي پنريه قراري

 رمور  راننيي ضا يت تيييخي رت ت

 19حمله نورپيميني  عارقري دي  .773

ن موجرب به شها تيييخي رصريهي 1111مييس 

  بير  شرها   شد تي قسمهي رم مسجد جيما
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بري توجره بره  119رطارف آن تخايررب شرودت

  بير  تريييخي دي ميردرن نقرش رينكه ري

رهات  »جهين قاري گارهه   ري  ميدرن دي 

تورن گي  هب  شده رت ، مي« رمور  راننيي

النه مسرهقيمًي رم  1111كه رعمي  قاريدرد 

ري  تيييخ دي مرويد حيرظ آهرريي تريييخي 

ريررارن برره د يرر  نررزرع مسررلحينه شررا ع 

 شودتمي

يد برا  .774 رع   رير  حملره   تهد

  نمچني  ردعي  مهقيبر  د  ر   تدر   آن

عارق مبني با بمبييرن شرها بصراه توترط 

نورپيمينرري  ريارنرري    ي د خسررييت برره 

موجب دخي ر  تريممين  114«رمي  علي»مسجد 

  تابيهرري ملرر  مهحررد  علمرريراننيرري، 

  يونسكو( دي قضيه گاديدت

مرردياك  يونسرركو دي بيسرر     .775

شوير  رجاريري يونسركو دي  يكمي  جلسره 

خرود، پرس رم  1111مره  19شرييني گزريش 

رع   گزريشرهي  طراري  ديگيرا دي جنرگ، 

قاريدرد النه  1توجه د  د    ير به ميده 

جلب كراده رتر ت رير  مريده مبهنري برا 

                                                           

يكت گزريش نميينده درئ  جمهوي  رتر مي ريرارن دي  .783

 ، آيشيو يونسكوت1111مييس  11يونكسو، 

مرييس نميينرده عرارق بره مردياك   99نيمه مرويخ  .784

 يونسكوت
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رحهار  به رمور  راننيري مسرهقا دي ي   

آنيريه  115تاممي  نا يا رم طراري  رتر ت

طاري  تشرايييت »كند كه مدياك  عنورن مي

 يژه نيمه رجاريي بهي آيي بيني شده دپيش

تميرري  كميسرراني  عمررومي بررار  رمررور  

عنورن راننيي ير به جايين بيذريند كه به

يا پييه حقوقي بار  تحقق يا عم  مثب    

 «تروي  دي جه  حيظ رمور  راننيي رت 

طي نمين گزريش، مدياك  تضرمي  كمرا 

قراريدرد  29رني يونسكو منديج دي مريده 

 ير درده رت ت

بي توجه به رينكه د    ريرارن  .776

نب يونسركو  ديخورت  رعزر  نيئهري رم جي

بار  بايتي خسييرت  ريده ير نموده برود 

دريد:  ذر مدياك  دي گزريش خود رع   مري

رعزر  يا چني  نيئهي برار  تشرخيص »تتت 

نقض كنورنسيون النره مسرهلز  ي ش كنهرا  

  تشايييت ري  ي ش منمبرق بري تتت« رت  

نيمه رجاريري آن ير يدرد   آيي مورد قار

 دقيقًي رع   مي دريدت

                                                           

 يكت مبحث ر   ري  مقي هت .785
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ني  دنبي  رقرردرميت   نيمررهبرره .771

مدياك  يونسكو دي نيمره آ يير   116بمد ،

ريرارن  يي  ميارث راننيمخود به رن 1111

 كند:رشييه مي

مور  »تتت  رخبيي  كه ديبييه موقمي  ر

شرده توجره راننيي شها رصيهين دييير  

 جلب نمودت خبا مابو  يژه رينجينب ير 

بني شده برا ي   رمكنره  به مسجد جيما

قديمي ميتشهي   حهي ميدرن نقرش جهرين 

كه دي رهات  ميارث جهيني هبر  شرده   

صويت غياقيب  تامي  خسييت ممك  رت  به

ديده   يي حهي خارب شده بيشد رم جمله 

 «ترت تتت كنندهرخبيي بسييي نيارن

دنهرري عررارق  1111ژ ئرر   11دي  .778

كندت ري  حملره ميشها ريارن ير بمبييرن 

  دي  117شرودبه مدياك  يونسركو رعر   مي

نمين تيييخ بي تلكسري بره  مريت خييجره 

گادد كه تميي  جايين گزريش   پيشنهيد مي

كميسا ك  رم ي   رهات  ضرميمه  رهاترهي 

كه مبهني با مشخصيت ررارد  رجرد صر حي  

                                                           

مييس نميينرده درئر  ريرارن دي يونكسرو،  11نيمه  .781

مرييس  11آمومش عي ي   نيمه مرويخ تلكس  مريت راننگ   

 نمين  مريت به مدياك  يونسكو، آيشيو يونسكوت

تلكررس نميينررده درئرر  ريررارن دي يونسرركو، آيشرريو  .781

 ت1111ژ ئ   11يونسكو، 
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يا كشوي رت ( ضا ي  رت    نمچني  تميي  

 نمييدتطاف ير پيشنهيد ميبي

ني  مرردياك  يونسرركو دي نيمرره .771

مهمرردد برره حمييرر  رم رمررور  راننيرري   

كند   رنمي  رجار  قاريدرد النه رشييه مي

   دي عي  111شودنمي  كنها  ير ييدآ ي مي

نميينرردگين خررود ير برري شرراحي رم  حرري 

تيييخچه منردگي ريشرين جهر  بيمديرد رم 

 كندتيده مماري ميدمنيطق آتيب

رنميرر  ريرر  بيمديررد رم جهرر   .721

 مميتي كه به آهيي راننيري ريرارن  ريد 

 1111شده رم يا طاف   نقض صايح كميسيون 

شود كه نمييند درئ  موجب مي رم طاف دييا

ريارن دي يونسكو بي تركيد با رنمي  ري  

ري  مسيرات صارًي »مسيرات رع   دريد كه: 

ين   مسرجد جريما آن بار  ديدري رم رصيه

نيس  بلكه بييد كوشش نمود كه نمييندگين 

رعزرمي دي جايين كليه  يارنيهري  آهريي 

راننيي، مدريس، مسريجد   آهريي تريييخي 

 111«تقاري گياند

                                                           

ر ت  11مويخ  DG/4.5/01/701/20.3/101مارجمه كنيد به نيمه  .788

1111. 

يو به  مريت خييجه ريارن، آيشر 21/1/11نيمه مويخ  .781

 يونسكوت
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كنيرررارنس  1111نرررورمبا  1دي  .727

كند كره ر  صيدي ميعمومي يونسكو قممنيمه

ضم  آن بي ييدآ ي  نقش مهر  يونسركو دي 

ني   رخ قي رنسيني    عميقرًي نمبسهيي ذن

مهرها رم تمييض د  كشوي، به نا د  طراف 

حلري بامبنري  كند كه يرهمي ديگيا رخميي

تميمير  ريضري   عرد  رحهار  مهقيبر    

يكرردييا پيرردر كننرردت  دخي رر  دي رمرروي

نمچنرري ، توجرره برره رصرر    مقررايرت 

ر مللرري دي ممينرره حمييرر  رم رمررور  بي 

د   رم كليره د   شوراننيي ير ييدآ ي مي

كنررد كرره ر مللرري دعرروت مي  جيممرره بي 

آميز برار  تمرييض بييبنرد   حلي صلحيره

رم رمور  راننيي ير تضمي  كننردت   حميي

تي ناگونره قممنيمه رم مدياك  مي خورند 

ني  ررروق رنجري  رقدر  الم  ير دي ممينره

دند   گزريش كيي ير به شوير  رجاريي دي 

  جلسرره رعرر   يكصررد   بيسرر    چهررييمي

 119دريدت

ك  يونسرركو برري ريترري  امرردي .722

مره  »دريد: بار  ريارن رع   مي قممنيمه

م ، تركيرد ري  قممنيمه، به خصوص برار  

                                                           

( 1قممنيمه پذيارهه شده بامنبي  گزريش كميسريون   .711

ركهبا تي  1، صوريه، 1111نورمبا  1دي تي   ششمي  جلسه 

 ت1111نورمبا  1
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باري  عقيده رت  كه كليره رقرردميت جهر  

رجررار  مقررايرت النرره بييسررهي رنجرري  

كند كره دي مرويد   رضيره مي 111«گيادتتت

يد كاده   تميي  كميساني  عمومي قب ً ترك

با ري  تركيد نمچنين رتهوري رت    ضمنًي 

 7ركهبررا ترري  91نميينرردگين خررود ير رم 

دريد   به ريارن رعرزر  مري 1111نورمبا 

ژرنويره  11تي  11كند رم نمچني  رع   مي

نمييندگيني نيرز بره عرارق رعرزر   1111

 خورند درش ت

درئ  ريارن دي يونسكو  هنمييند .723

به  مريت خييجه مجرددًر ني بي ريتي  نيمه

ناچرره « نمرري  كنهررا »كنررد كرره آيم  مي

د برييه  نمچنري ، 112تا باقاري شودتتايا

طراف ير ديخورت  رع   نري  يرا كشروي بي

 119نمييدتمي

 1111روييرررره  21ترررري  21رم  .724

به يريدبود كنياه ر  دي درنشييه تهرارن 

گررادد   دي ريرر  رمرري غزر رري تشرريك  مي

كه رمور  راننيري كنياه، بي تركيد بارين

                                                           

 .1111مييس  11مويخ  DG/4.5/7.1/20.3/16نيمه شمييه  .717

، آيشريو 21/12/11مرويخ  111/711رر91نيمه شرمييه  .712

 يونسكوت

، آيشريو 21/12/11مرويخ  111/711رر91نيمه شرمييه  .713

 يونسكوت
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ميررارث رنسرريني  رترر ، رم يونسرركو  جررزء

شرود تري تهيجمريت عليره رير  خورتهه مي

 محكو  كندت ير رمور 

نورپيمينرري   1111مررييس  11دي  .725

عارقرري برره شررها ترريييخي رصرريهين حملرره 

كنند   مجددًر به قسمهي رم شرها آتريب مي

شرود يتينندت تدر   ري  حم ت موجرب ميمي

رقدرميت مهمدد، نميينردگين تي به دنبي  

 يونسكو به ريارن حاك  كنندت

نمييندگين رعزرمري يونكسرو رم  .726

 رم ريرارن 1111نرورمبا  7ركهبا تري  91

بيمديررد   گررزريش ميصررلي دي مررويد ريرر  

بيمديد تهيه   به مدياك  يونسكو تسرلي  

كنندت  يييه نمييندگين عزرمي دي رير  مي

 گزريش مبهني بوده رت  با:

ايتري طبيمر    گسرهاش خسرييرت ر ب1

ه برره رمررور  راننيرري برره دنبرري  د ري

 جنيي دي مح  نا حيدههترقدرميت 

ر بايتي رمكين تميي  كميسا عمرومي 2

النره    1111منمبق بي تشايييت قراريدرد 

نيمرره رجاريرري آن   ناگونرره رقرردر  آيي 

دييا  بار  آنكه بهورن رمور  راننيي ير 

يه درشر ت جنگ مصرون نيرر خمارتدي مقيب  
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ريرر  بايترري برري نمكرريي  مقيمرريت صرري ح 

 ريارني رنجي  خورند شدت

ررر ممي مرره  يرريي  مقيمرريت صرري ح 9

ريارني( دي مويد كما رحهمي ي يونسكو دي 

كرريدي بودجرره دي جهرر  حمييرر  رم رمررور  

 تهديد شده دي ممين تنيمعت

بري نيئ  رعزرمي دقيق    شگزري .721

ديده نمره جينبره رم منريطق آتريب بايتي

تورن آن ير يا رقردر  تهيه شده رت    مي

 114عملي دي جه  رجار  قاريدرد درنس ت

نيئ  دي ري  مسيرات ضم  بيمديرد رم 

رصيهين، دمرو ، شوش، چغيمنبي ، شوشرها، 

آبيدرن، خامشها   كامينشيه، به خسرييرت 

 د با شها قديمي دمررو ، مسرجد جريما ري

رصيهين، تيخهمينهي  راننيي كامينشرينين 

ديده رشييه كاده   بي ا منيطق آتيبديي  

نياش به راننگ قرديمي ريرارن، غياقيبر  

جبررارن بررودن باخرري رم ريرر  خسررييرت ير 

 115طوي جد  خيطانشين نموده رت تبه

                                                           

يكت مرمويي  دي جمهوي  رت مي ريارن دي ريتبي  بي  .714

النه، تهيه شده توتط ر فت عبدر غني  1111رجار  قاريدرد 

، پرينزده 1111نرورمبا  7ركهبرا تري  91ر  ت  وما، رم 

 صيحهت

 ت12تي  9نمين، صص  .715
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تررورن قسررمهي رم عنورن مثرري ، ميبرره

گزريش دي مويد شها قديمي دمررو  ير تري 

 تيييخ گزريش بيمگو كاد:

يند رت  كه شرردمرو  مدت چند تي  »تتت 

ي، نرروريي   بمبييرنهرري  مهرر  موشررك

 ترريله توپخينرره برروده بييرن بهگلو رره

تي  799موشا بي ذخيا  119رت ت بيش رم 

كيلرروگا  مررورد منيجرراه برره شررها  199

 1999رصيب  كاده كه حيص  آنهري حرد د 

خينره    1119كشهه   مجرا ح   تخايرب 

دي ر  ي  نما بريش  116مغيمه بوده رت ت

ي شها تخايب شده رم نيمي رم قسم  قديم

تيب ديرده رتر  تتت  117  يي به شردت آ

قسررم  قررديمي شررها تقايبررًي مهشررك  رم 

رتر  تتت  11   17ني  تنهي قرا ن خينه

نحرروه ترريخهمينهي  شررها حرريكي رم يررا 

راننگ قديمي رت  كه بي حم ت موشكي رم 

 «تبي  يرهه رت 

 

                                                           

تراراميندني ريترش گزريش دي عي  حي  به رنهشييرت  .711

، رنهشرييرت «جنگ تحميلري»كندت يكت نيز جيبجي رشييه مي

ت طبررق رير  آمريي 19، ص 1111، 2تاراميندني ريتش، جلد 

 ريقي  به شاح ميا رت :

تريخهمين تخايرب شرده يري  1171مجا ح،  9999كشهه،  799

 مغيمه نيز تخايب شده رت ت 1211ديده، خسييت

 ت1نمين، گزريش، ص  .711
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 كند:گزريش رضيره مي

ديصد ماكز تيييخي شها  19بيش رم »تتت 

طوي قمررا رم مهمهرراي  رررو  كرره بررهدم

بخشهي  ميارث تيخهمينهي  ريارني رتر  

تخايب شده   حهي رگرا بره حيرظ   يري 

ني  قرديمي تخايرب بيمتيم  كليه خينره

شده بپادرمي  دتهييبي به بير  تيييخي 

شها بي خصيصه مه  ممميي  آن كره ريمش 

دنررد نرريممك  رصررلي شررها ير تشرركي  مي

 111«ترت 

 

رم د  نما تيييخي   گزريش روق  .728

حقوقي درير  رنمي  رت ت رم نما تريييخي 

جه  حميي  رم رمرور   1111گاچه قاريدرد 

ننيي  نرزرع مسرلحينه مسريئ  راننيي بره

كند   ي رجار  عملري مخهليي ير عنورن مي

قاريدرد به د ي  عد  شمو  آن با جنيهي  

كوچا بمد رم جنگ جهريني د     محرد دي  

ه آهرريي ترريييخي   برر خسررييرت    ممرريت

راننيي كشويني  ديگيا دي جنگ، دي حقيق  

شودت رم بي جنگ عارق عليه ريارن يينا مي

جه  حقوقي نيز گزريش مزبوي تند ممهبرا  

با تجي م مسل  بره قراريدرد النره تلقري 

                                                           

 ت 1   1نمين گزريش، صص  .718
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گاددت ممك  رت  ري  تصوي پيش آيد كره مي

گسهاش رمكينيت دي ممينره پخرش رخبريي   

ينرره تجرري مرت خررود  تررم  رط عرريت دي مم

تورند رتنيد گويييي رم  رقمير  آنهري مي

بيشد، رمي بييد توجه درش  كه دي ي ربرط 

ر مللي، بي توجه به مشرك ت نيشري رم بي 

ي ربررط د  ،  جررود گزريشرري كرره بهررورن 

قراري  عنورن تند، مويد رتهنيد د  ههيبه

گياد ضا ي  رت ت گرزريش مزبروي نيرز رم 

ترر  ناچنررد چنرري  رعهبرريي  باخررويدري ر

 كندتمهجي م ير صايحًي مشخص نمي

 

ريررارن رعرر    1111مرره  2دي  .721

عنورن ير بره«  روما»دريد كه پا رسوي مي

پرذياد   ضرمنًي دي مرويد كميسا عمومي مي

مقايرت رجاريي، د    تويس  1رعمي  ميده 

 111كنردتطاف ممراف ميعنورن د    بيير به

  تاتيب، ريارن رم رير  تريييخ نمريبدي 

بيني شده دي قراريدرد النره ير كنها  پيش

 299پذيارهه رت ت

                                                           

نمييندگي هيب   1111مه    2مويخ  9117نيمه شمييه  .711

 ريارن دي يونسكو، آيشيو يونسكوت

قب  رم ريارن، نمي  كنهرا  دي جنرگ خي يميينره    .211

كيي يرهرره رترر    دي مرروريد برره 1177ترري  1117رقررط رم 

جنيهي  دييا د  ههي رصوالً چندرن يغبهي بره رعمري  رير  

رندت مارجمره كنيرد بره گرزريش نهرييي   نشين ندردهنمي
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ريررارن رعرر    1117ژرنويرره  11دي »

بييرنهي  كنررد كرره بمبييرنهرري   موشررامي

جديررد منرريطق شررهاني  مخهلررف رم جملرره 

شهاني  قديمي رصيهين   دمرو  ير مجرددًر 

تخايب كاده   خسرييرت مهمري  ريد آ يده 

    دي نمري  تريييخ تهرارن، قر 291«ترت 

با جرراد نيررز مررويد حملرره نرروريي قرراري 

 گياندتمي

دنبي  بمبييرنهري  مكراي دي به .731

،  مريت رمررروي 1117روييررره  17تررريييخ 

خييجرره،  مريت راننررگ   آمررومش عرري ي   

نمييندگيني ريرارن دي يونسركو رقردرميت 

مخهليررري ير دي ممينررره رطررر ع مارجرررا 

 دنندتر مللي رنجي  ميبي 

يت روق، مردياك  دنبي  رقدرمبه .737

ر  بري يريدآ ي  آنكره يونسكو طري نيمره

النه ير  1111طاري  بييد مقايرت قاريدرد 

ميده ر   قاريدرد ير  1يعيي  كنند، بند 

كند كه  يييه خود ير بري ذكا   رضيره مي

ديخورت  رم د  ههي  مهخيص  مبني با عد  

                                                                                                                             

نهييي جلسه كييشنيتين حقوقي دي ممينه حميي  رم رمرور  

ركهبرا  11تري  17ننيي  نزرع مسلحينه،  ير ، راننيي به

 ت1119

، نميينردگي 1117ژرنويه  11مويخ  9111نيمه شمييه  .217

 هيب  ريارن دي يونسكو، آيشيو يونسكوت
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رنجي  رعمي ي كره رمرور  راننيري ير دي 

رنجري  درده رتر ت  مماض تهديد قاري دند

مقايرت دييا قراريدرد رشرييه  رنيهي، به

تورنررد تررايمًي برره جايررين كنررد كرره ميمي

 گذرشهه شود:

، 1رمور  راننيي  مورد  گذري ر ع م 

نيمرره آيي  29قرراريدرد   مرريده  17   11

 رجاريي(ت

قراريدرد    7مريده  2ر رعمي  بنرد 

 نيمه رجارييتآيي  21ميده 

اريدرد دي مرويد قر 21ر رعمي  ميده 

 توميات

 7ررر رعمرري  بنررد بنررد ر   مرريده 

برا ديج مقرايرت دي آمرومش قاريدرد مبني

ررررارد دي ممررين صررلح جهرر  حسرر  رجررار  

 292قاريدردت

رم ترريييخ د   ترري دنرر  مررييس  .732

كميسيون دييا  رم تو  يونكسرو بره  1117

 299گاددتريارن رعزر  مي

دنبي  رقررردرميت مهمررردد، بررره .733

ر  دي كنيرارنس عمرومي يمرهپيشنهيد قممن

                                                           

، آيشيو 1117روييه  17مويخ  DG/4.5/7.1/20.3نيمه شمييه  .212

 يونسكوت

گزريش ري  كميسريون محامينره بروده   دي رخهيريي  .213

 د    ريارن قاري نيارهه رت ت
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مشييك  يونسكو دي رجار   به »تح  عنورن 

النه  1111جايين رندرخه  مقايرت قاريدرد 

منموي حميي  رم رمور  راننيي، مؤتسيت به

آمومشي   بنيني  تيييخي، نمچني  حميير  

رم محيط رنسيني   طبيمي دي ممرين نرزرع 

رم تو  نميينده جمهوي  رتر مي  «همسلحين

آيد كه ناچنرد عم  ميدي يونسكو به ريارن

قممنيمه دقيقًي بامبني  پيشرنهيد تنمري  

شود رمي مورقي  چشمييا  رم نما توجه نمي

گرراددت برره مسرريئ  عنررورن شررده تلقرري مي

 كنيارنس عمومي: 294موجب ري  قممنيمهبه

ر بي عنيي  با ري  نكهه كه مشرييك  

دي صررلح   رجررار  حمييرر    حيررظ رمررور  

 ونسكو تملق دريد،راننيي به ي

ي  مسرئله كره رمرور   ر بي تحقيق ر

راننيي خسرييرت شرديد  دي جايرين نرزرع 

كند    ممره بره رمرور  مسلحينه تحم  مي

نما رم تملرق آنهرري بره نرا راننيي، صاف

ملهي، آتيب به رمور  راننيي كر  جيممره 

 رنسيني رت ،

بي ييدآ ي  رندرف قراريدرد برار   ر

جينيرده شرده حميي  رم رمور  راننيري گن

 رت ،

                                                           

 ت11ر2شمييه  .214
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ر مجددًر نقش يونسكو ير دي آنچه كه 1

يمبو  به رجار  قاريدرد رت    دي مرورد 

نيمره رجاريري آن منيتب قراريدرد   آيي 

 دند؛ملحوظ شده مويد تركيد قاري مي

كنررد ترري ررر مرردياك  ير دعرروت مي2

ني  مورد ذكرا شرده دي بريال ير، مكينيس 

رجاريي نيمه كه دي قاريدرد   آيي آنچنين

كيي براد شكلي عميق بهرشييه شده رت ، به

نحو  كه مشييك  دي تحقرق رنردرف رير  به

 قاريدرد بشودت

شرود، قممنيمره گونه كه ديده مينمين

نما رم رينكه مسريئ  كلري ير عنرورن صاف

رمي توجه بره صرد ي آن ننيري   كاده رت 

جنگ عارق ر ريارن   محهور  آن مبني برا 

النه به شكلي دقيرق،  1111رجار  قاريدرد 

تورنررد قممنيمرره مررؤها  دي ممينرره مي

ر مللي تلقي گرادد ناچنرد بره شركلي بي 

ريه ير عنرورن نكراده صايح مسيئ  مهنيمع

 رت ت

 تورن رم آخاي  رقدر بيالخاه مي .734

دي ري  ممينه، پيشرنهيد مجردد نميينرده 

جمهوي  رت مي ريرارن برار  رج تري تحر  

برار  تررمي  رجرار  نقش يونسكو »عنورن 

حميي  رم  النه بار  1111مقايرت قاريدرد 
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رمور  راننيي، مؤتسيت آمومشي   بنينري  

رنسرريني    ترريييخي، نمچنرري  حيررظ محرريط

برار  قراري « طبيمي دي نزرعهي  مسلحينه

ير  گاره  دي دتهوي موق  كنيارنس عمرومي

ييدآ ي  كادت ري  پيشنهيد مرويد پرذياش 

ي يكصد   بيسر    قاري گار    مقاي شد د

 نيهمي  جلسه شوير  رجاريي بايتي گاددت

طوي كه ي ند جايين دي جنگ نمين .735

عارق ر ريارن نشين درد،  جرود قراريدرد 

تورند به تنهييي كما مؤها  بار  النه نمي

جلوگيا  رم تهيجميت بيشد رمري، دي عري  

تورن گير  كره رعمري  قراريدرد حي ، نمي

ر مللي   توجه    بد ن  رنامهي  رشيي بي

دقرر ،   بيشررها رم آن تمهررد   د سرروم  

مسئوالن يا كشوي كه رمور  راننيي ريشرين 

دي مماض تهديد   آتيب رت ، قيبر  تصروي 

بيشررد؛ ميررار  جررود ع قرره برره رجررار  

ر مللي ير بييد دي ع ئر  قاريدردني  بي 

ري  توجره جسرهجو كراد   برار  نرا يرا 

 رعهبيي  دي حد آن قيئ  شدت

 

 

 3بحث م
 اشكاالت ناشي از قراداد و اجراي آن
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گذي كوتيه مري برا قراريدرد    .736

ي ند رجار  آن حكيير  رم كوترريني ممرين 

قاريدرد نردريدت عمرا تري   چنرد تري ه 

قاريدرد    قوع چند جنگ دي ريصله تد ي  

خصوص جنگ عارق ر ريرارن، آن تي رما م به

رم تررويي رنميرر  چنرري  قاريدردنررييي ير 

تيمد   رم تو  دييا رشكيالت آنهي يي ش  م

ترورن رياردنري ير رم كندت ميير مشخص مي

طاري نيشري رم نقرض قراريدرد   رم طراف 

 دييا نيشي رم رجار  آن درنس ت

 

 قسمت اول

 اشكاالت وارد بر قرارداد

 

ند رم نما حقروقي   ي ربرط ناچ .731

النره دي حميير   1111ر مللي قاريدرد بي 

ننيي  نزرع مسرلحينه بهرم رمور  راننيي 

 ورن يكي رم قاريدردني  مه  تيييختير مي

مي نمي ترورن رم رياردنري  بشا  درنس  ر

تاديررد،  ريد بررا آن چشرر  پوشرريدت بي

منمقدكنندگين قاريدرد خود بي بسييي  رم 

رند   شييد رصرو  حريك  مسيئ  آشني بوده

خصرروص رصرر  ر مللرري   بهبررا ي ربررط بي 
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عد  مدرخله دي رموي »  « حيكمي  د  ههي»

ريجيب كراده رتر  كره باخري رم « يكدييا

مسيئ  ير برار  تحقرق قراريدرد نيديرده 

تورن نما رم ري  رصو  ميبيياند، رمي صاف

 به مسيئ  چند  رشييه كادت

به رعهقيد مي دي شراريط رملري  .738

طروالني »رشكي   ريد با قاريدرد  مهمهاي 

ود رم تويي   عرد   جر« بودن نمي  كنها 

 ضمين  رجارني  قيطا رم تو  دييا رت ت

دي حررد د چهرر  ترري  رم ترريييخ  .731

رنمقيد قاريدرد گذشهه   د  ههي  بسييي  

رندت دي رير  د يه، بشرا بدرن ملحق شرده

خصرروص دي شرريند تحرروالت تررايا تكنيكرري به

ممينرره ريتبيطرريت برروده رترر ت گسررهاش 

ي مررز ن صنييا جنيري   پيشرار  ربرزري 

عهي  مسلحينه نيررز رم نمرا نميمي دي نزر

د ي نيس ت  جود جنيهي  نيگهيني   برد ن 

رع   قبلي بي رتهييده رم بمبهي  مخهلرف 

  موشرركهي  د يپررا رم،  جررود يررا نمرري  

كنردت كنها  ترايا   قريطا ير ريجريب مي

قاريدرد النه دي جما ريقد ري  نمي  تايا 

  قيطا رت ت تميري  كميسراني  عمرومي   

حمييهيا دي چييچوب مدت  رقدرميت د  ههي 

محد د   مشخصي قاري نيارهه رت ت تجابره 
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خوبي طروالني برودن جنگ عارق ر ريارن بره

 تيمدتنمي  كنها  ير مشخص مي

تمهرد »كارت كلمره بره قاريدرد .741

كيي باده رت ت ري  ميهرو  ير به« د  ههي

ر ملر  حهري گريه بره كلمره دي حقوق بي 

ده رت  رمي دي حقوق مدني تبدي  ش« تمهد»

نحوه رجار  ري  تمهدرت   ضرمين  رجرار  

آنهي ير قاريدرد به ي شني مشخص نكاده   

رم نما ضمين  رجار صارًي به تد ي  مريده 

بسنده نموده كه گاچه رم نمرا جزريري  21

قيب  رنمي  رت  رمي رم نما رعمي  حقوقي 

مريده مزبروي دي  295مورجه بي رشكي  رت ت

  رقردرميت كيدي تيسه  جزريري نرا كشروي

ضا ي  جه  رعمي  ضمين  رجارني  جزريي   

بيني كاده رت  رمري، بري  رنهميمي ير پيش

« تجرري م رم قرراريدرد»توجرره برره رينكرره 

« ر مللرييرا جرا  بي »عنورن تورند بهمي

مويد بايتي قاري گياد،  رذر دردگينهري  

ملي كه دي چييچوب تامميني بودن قرورني  

د ده حقروق كنند نره دي محرجزريي عم  مي

ر مل   كره آن نر  برره تنهرييي جزر  بي 

تورنند رم نما عملي دچيي رشكي  رت ( نمي

 رقدرمي دي جه  تمقيب   مجيمرت مهجي مرن

                                                           

 ري  مقي هت 71يكت شمييه  .215
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رنجي  دنندت نمونه ي ش  عد  رجار  ميده 

تورن دي جنگ عارق ر ريارن مويد ير مي 21

ني  توجه قاري دردت بي توجره بره بايتري

 عم  آمده   صد يهرنجي  شده   رقدرميت ب

قممنيمرره دي ريرر  ممينرره، تجرري م رم 

شخص گاديرده  1111قاريدرد  بره ي شرني م

، قرورني  جزريري مري 21رت ت طبق مريده 

تررورن ريرر  تجرري م ير مررويد تمقيررب   مي

مجيمرت قاري دند، رمي  رقمي  قضيه نشين 

ييرهره رمري كره جرا   قوعدند دي حي يمي

رگرا  خصروصمههمي دتهييا نشرده رتر ، به

توجه كني  كه رما م غي ب رير  تهيجمريت 

كه به تخايرب   نريبود  رمرور  راننيري 

رنجيمد بي موشكهي  د يباد   يي ملههي مي

شرودت  رذر بمبييرنهي  نروريي رنجري  مي

بيشررها جنبرره  21يتررد مرريده نما ميبرره

تشايييتي دريدت ممك  رت  ريارد شود كره 

  رشكي  بيال نه نيشي رم قاريدرد بله منه

ر مللي   رقدرن يا دردگريه رم ي بي  بي 

ر مللري  يژه بار  يتيدگي به جراري  بي 

 21رترر ، رمرري بييررد گيرر  نيررييش مرريده 

يترررد ا ميمننحو  رتررر  كررره برررهبررره

منمقدكنندگين قراريدرد دي مريده مزبروي 
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كنندگين قورني  درخلي بيشها جينشي  تهيه

 ر ملليترند تي يا قينون بي شده

ا رياردنري  بريال مسريئ  بع  ه. 747

مخهلف دييا  نيز قاريدرد ير دچيي خدشره 

ترريمد كرره نايررا دي جرري  خررود رنميرر  مي

نمييينردت رم تجديدنما دي قاريدرد ير مي

تورن به مسريئ  ميرا جمله ري  رشكيالت مي

 رشييه كاد:

مربه  چرون  ميريني ر فت  جود باخي 

رير  ضرا يتهي  نمريمي «ت ميضا يت نمري»

عمي  آنهي تي كجيت    ماجا چيس ، حد د ر

تيسيا آنهي چه كسريني نسرهند؟   يري دي 

آهريي  بري »حميي  خيص رتهييده رم جمله 

كره مشرخص نشرده رير  « ر ميدهرنمي  روق

رنمي  ير چيونه بييد تشخيص درد، تمايرف 

 آن چيس    قلما  آن كدر  رت ؟

بت قديتهي  حمرييهيا دقيقرًي تمايرف 

نهري منجرزًر رند   حد د رخهيرييرت آنشده

 ي ش  نياديده رت ت

جت طايق رجار  تمهردرت دي باخري رم 

عنورن مثري ، دي ني ي ش  نيس ت برهممينه

قرراريدرد نحرروه تضررمي  مصرروني   1مرريده 

رمور  مياچها حميي  خيص توتط د  ههي به 

 ي شني مملو  نشده رت ت
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هي برار  نشرا   پخرش  دت تمهد د  ه

  نيقرراريدرد   گنجينيرردن آن دي بانيمرره

آمومشي نيز بيشها جنبه تشايييتي دريد   

شكلي قيطا بي مسرئله باخرويد قاريدرد به

 ترت نكاده 

ني  منديج دي قاريدردني  يي نرتمهل 

نيممي  رت    يري دي باخري مروريد، بري 

ني  جديد ريتبيطيت، طوالني توجه به تكنيا

نمييدت قاريدرد دي بسرييي  رم مروريد مي

دي »يت برره تكليررف مرردياك  برري عبرري

دي « كوتينهاي  مدت   يي به طايرق ترايا

قبي  رقدميت الم  رشييه كراده رمري چرون 

مدت ير مشرخص نسريخهه رتر   ررذر رمكرين 

رتررهييده رم تيسرريا موتررا ريرر  جمرر ت 

تررورن رم آ ي بيشرردت ميتورنررد ميررينمي

چهييمينره، شرش مينره   « طوالني»مدتهي  

تي ه نيز دي باخي موريد ني  براد حهي يا

طو  رير  مرردتهي رعمري  قرراريدرد ير كه 

 تيمدتدچيي رشكي  مي

به يا مسئله مهر ، كره ر بهره  .742

تورن دقيقًي آن ير ريارد  رتيتري برا نمي

قاريدرد درنس    ي قب ً نيز بدرن رشرييه 

ر  باخويدري ر ميده  رم رنمي  روق 296شده

                                                           

 ري  مقي هت 11يكت شمييه  .211
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رت ، بييد رشييه كاد   آن ضمف قراريدرد 

يف يونسرركو   رم جهرر  تيسررياپذيا   يرري

خصوص مدياك  آن رت ، كه ر بهه رگا آن به

ير دي جه  مثب    موتا مويد توجه قراري 

دني  شييد نقمه قوت قراريدرد بيشردت دي 

خصوص مدياك  قاريدرد، ص حي  يونسكو   به

عم  تورنررد بررهآن   ربهكررييرتي كرره مي

تورند رنجي  بيي يد   حد د خدميتي كه مي

ه رتر ت ديگيايهري  دند منجزًر مشخص نشرد

ر مللي كره رمرور  راننيري ير مرويد بي 

تهيج  قاري دند آنچنين مهمدد نبوده رت  

ني  عملري ريجرريد كنرد   كه بهورند ي يه

نقش مه  يونسركو   مردياك  آن ير مشرخص 

تورنرد تيمدت  ذر قاريدرد رم ري  نما مي

 مويد تجديدنما قاري گيادت

 

 قسمت دوم

 قرارداداشكاالت وارد بر اجراي 

 

دي يرا قراريدرد « رجار»مسئله  .743

ر مللي رم رنمي  خيصي باخويدري رتر  بي 

  دي عرري  حرري  مشررك ت ميرريد  ير نيررز 

ديبادريدت درير  رنمي  رت  ميار گسرهاش 

محد ده قاريدرد به د ير  آنكرره دي ترمح 
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ر مللي تنمي  شده   كشويني  مخهليري بي 

ه گيراد تمهردرت جيممرير مياپوشش خود مي

ر مل  ير دي قبي  مسئو يههي  مشرهاك بي 

دنرردت مشررك ت رجررار  ر ملرري نشررين ميبي 

محد ده  گسهاشقاريدرد نيز نيشي رم نمي  

قاريدرد رت  ميار د   گونيگون كه تريبا 

مقايرت ردري  خيص   قورني  رتيتي  يرژه 

تورنند غيرر  خود نسهند، دي عي  حي  نمي

بري  خرويش دي ق رم رركيي عمرومي جيممره

ر مللري بيشرندت گاچره جيممره مسيئ  بي 

به مسيئ  خود بيشها حسيتري   درخلي نسب 

  رمي رم آن نيرز لر مدريد تي جيممه بي 

ر مللي دي غير  نيس ت پيچيدگي ي ربط بي 

شرود كره ريتبي  بي مسيئ  درخلي موجب مي

ر مللي بره تريدگي رجار  قاريدردني  بي 

 پذيا نبيشدترمكين

گونرره بررا چند يت رجاريرررشرركيال .744

رت : باخي رصوالً نيشي رم جدريي بمضري رم 

د  ههي رم قاريدرد، باخي نيشرري رم عرد  

توجه منمقدكنندگين قاريدرد به رجار  آن 

  برريالخاه باخرري نيشرري رم طبيمرر  خررود 

 قاريدرد رت ت 

رصرروالً بسررييي  رم د  ههرري ننرروم 

رنرد   علههري  قاريدرد ير تنييرذ نكاده
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ترورن يرري دي عرد  نييرذ ير ميري  عد  ت

گونرره ع قرره د  ههرري برره  ي د دي ري 

رط ع دقيق  قاريدردني درنس    يي دي عد 

گونره قاريدردنري دي رم نقش   رنمي  ري 

عنورن مثرري ، دي ر مللرريت بررهي ربررط بي 

گزريشي كه كييشنيتين حقوقي دي رج س خود 

رند كره كشرويني  رع   درشهه 297رند،درده

التري  تمرييلي بره تنييرذ رير  رمايكي  

رنرردت ريرر  عررد  قاريدردنرري نشررين ندرده

د ي  آن بيشرد كره تميي  ممك  رت  يي به

رند   يري به قاريدردني  دييا  ملحق شده

 آنكه رصوالً ريقد رمور  راننيي قيب  توجه

بار  ر حيق به قاريدرد النه نسهندت باخي 

رم د  ههي نيز رصوالً رنمير  قاريدردنري  

كننررد   يرري ر مللرري ير يرري ديك نميبرري 

گونرره قاريدردنرري ير برره د يرر  عررد  ري 

دنندت دي رجار  آنهي مويد تاديد قاري مي

تورن گير  خرود رير  قبير  صويت رخيا مي

گونرره د  ههرري برري عررد  ر حرريق برره ري 

قاريدردنرري دي تسرر  كررادن رجررار  آنهرري 

 دخي   مسهقي  دريندت

                                                           

مارجمه كنيد به رج س كييشنيترين حقروقي دي مرويد  .211

ننيي  نزرع مسرلحينه د حميي  رم رمور  راننيي بهقاريدر

، گرزريش نهرييي، 1119ركهبا  11تي  17(،  ي  1111 النه 

 رنهشييرت يونسكوت



   372 شانزدهم و هفدهممجلة حقوقي / شمارة 

ه رشكي  دييا رم نما رجاريي  ك .745

شييد بيشها نيشري رم رشركي  قراريدرد   

عد  رعمري  آيي  نيمه رجاريي آن بيشرد( 

نمييت يونسكو بره نحرو دقيرق دي رجرار  

تورند كه يونسكو ميقاريدرد رت ت دي حي ي

نقش بسييي مؤها  دي رير  ممينره درشرهه 

ني  بيشد   مورد مهمدد قاريدرد دي ممينه

مخهلف بره رير  نقرش رشرييه كراده رمري 

ييي دقيق رم ري  نقش دي موريد نرزرع تما

  حق ربهكيي عم  ري  تيممين جهيني نشده 

عنورن مثي ، رجار  قاريدرد دي به 291رت ت

بخش نبوده   ممين صلح توتط د  ههي يضيي 

بسييي  رم د  ههي به تمهردرت خرود عمر  

رند   يونكسو نيز نهورنسهه رت  دي نكاده

بره ممينه عد  رجار  قاريدرد، بي توجره 

رخهيييرت محد د خود، عملي رنجري  دنردت 

تورن رم گزريشهييي يريد كراد رم جمله مي

قراريدرد د  ههري مكلرف  21كه طبق ميده 

ندت تمردرد بوده رند به مدياك  تسلي  كن

بي  291ري  گزريشهي خيلي محد د بوده رت ت

دينما گاره  آنچه كه دي مويد عد  تمايف 

                                                           

 ر ر فت7گزريش نهييي كييشنيتين حقوقي، بند  .218

، 1117، شرينزده گرزريش دي 1112پينزده گرزريش دي  .211

ده   نيجر 1171، نومده گرزريش دي 1179پينزده گزريش دي 

 ت1119گزريش دي 
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كو عنرورن شرد، دي مرويد عرد  نقش يونسر

نري  گزريشرهييي تكليرف مردياك  تسلي  چ

بي توجه به مورد مخهلف قاريدرد  219چيس ؟

  رتهنبي  رم رعمي  نمييت يونسكو رجار  

تورن گي  كه مدياك  حرق دريد قاريدرد مي

به طراري  يريدآ ي  كنرد كره تبمير  رم 

ريرئه ري  گزريشهي يا تمهد قينوني رتر  

 2رحهار  به آن تجري م بره بنرد  كه عد 

دريد قاريدرد رت  كره مقراي مري 21 ميده

د  ههي نا چهيي تي  يا بيي گزريشري بره 

كننرد كره دي آن گرزريش مدياك  تسلي  مي

رط عيت الم  ير دي ممينه رقدرميت مقهضري 

ري  د  ههي دي ممينه رجرار  قراريدرد   

نيمه رجاريي آن دي رخهيريي مردياك  آيي 

 211دنندتقاري مي

ا ي  رت  ر بهه، ييدآ ي  ري  نكهه ض

ترورن نمي يكه حهي دي صويت چني  رقدرميت

به رها رجاريي قاريدرد بهي  رار رن درد 

مسرئو ي  »تورن نروعي رمي، دي حقيق ، مي

د  ههرري ير دي ممينرره رجررار  « رخ قرري

 تمهدشين بارنييخ ت

                                                           

 دي مويد ري  گزريشهي يكت: .271

J. Toman: op.cit., pp. 45-49. 

 ت27گزريش نهييي كييشنيتين حقوقي، بند ج ر  .277
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يكي رم مسريئ  مهر  دي رجرار   .746

قاريدرد  كه بيم نيشي رم ربهيمريت خرود 

له تميري  كميسراني  قاريدرد رتر ( مسرئ

ير دشروري « نمري  كنهرا »عمومي رت  كه 

تيمدت عد  توجه د  ههي بره تراع  الم  مي

حينه، تميي  نزرع مسل ري  نمي  دي شاريط

نيررز دچرريي مشررك   كميسرراني  عمررومي ير

 كندت ري  مسئله دي جنگ عارق ر ريرارنمي

نمري  »نيز مشرهود رترر    بايتري ي نرد 

دند كه ترخيا يدي ري  جنگ نشين م« كنها 

به تميي   دي رجار  ري  نمي  بيشها منو 

كميساني  عمومي بوده رت  نه عرد  قبرو  

دي رج س كييشنيتين حقوقي «ت نمي  كنها »

يونسكو با ري  مسئله تركيد شده رت  كره 

يونسكو نبييد دي مذركارت برار  تميري  »

تورند كميساني  عمومي مدرخله كند   ي مي

ن كما نمييرد   نمچنري  بار  تسايا جايي

به بايتي نهيي  رقدرميت رنجي  شده توتط 

رعهقيد بره 212«تكميساني  عمومي بپرادرمد

مي بي توجه به آنچه كه قب ً دي مويد نقش 

 يژه مدياك  آن عنرورن شرد، يونسكو   به

طوي مسرهقي  بسرييي  رم دخي   يونكسو به

رشرركيالت رجاريرري ير دي ماحلرره تميرري  

                                                           

 ت91نمين، بند د ر  .272
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يرا خورنرد كرراد   حهري  كميساني  عمومي

رگا ريرارد شرود كره دي قراريدرد چنري  

صارح  عنرورن نشرده رتر ت مسئله ر  بري 

تورن دي ديخورتر  تجديردنما دي ميريد مي

قاريدرد رصر ح آن ير مرويد توجره قراري 

 دردت

نما رم مسريئ  مهمردد  كره صاف .741

تورن دي رجار  قاريدرد بردرنهي توجره مي

ن رررز د يرا كاد   با قيطمير  رجرار  آ

مسئله مه  نبييد رم نمرا د ي شرود   آن 

رصوالً شنيخ  رعهبريي برار  يرا قراريدرد 

تورند رجررار  آن ير ر مللي رت  كه ميبي 

قاريدرد حميير  رم رمرور   تسهي  كنردت 

ننيي  نرزرع مسرلحينه ننروم   راننيي به

مهرتيينه رم آنچنين رعهبيي  كه شييسرهه 

مخهلرف دي  آن رت  باخويدري نشده تي د  

رجار  آن نمكيي  الم    مسيعدت ضا ي  ير 

 به عم  آ يندت

بار  رجار  قراريدرد   نمرييت  .748

ربزرينري  رير  رجرار يكري رم  دقيق برا

قاريدرد النه تشكي  جلسيت منمبق بي ميده 

تشركي  جلسريت « پا ژه يونسركو»رت ت  27

كاد كه موضوع بيني مير  ير پيشچهيي تي ه

تيسريا يري بره سيئ  مابو آنهي ممي مه م
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نيمره رجاريري آن، رجار  قاريدرد   آيي 

ني   حهري تد ي  تيييشهييي دي ري  ممينه

 تجديدنما دي مويد ري  مدريك بودت:

خررورني  كرره قرراريدرد منررده رگررا مي»

بميند، كه رجار  آنهي توتمه پيدر كند 

تررديي  رصرر ح شررود، بييررد تمييرر    به

يدنرري  بسررييي درشررهه بيشرري  ترري باخو

مسرررهقي  بررري  د   عضرررو رنجررري  

 219«تپذيادتتت

 

قرراريدرد  27رمرري برره ناحرري  مرريده 

تصويب شده رت  كه به مدياك  حق مي دنرد 

پررس رم ترييررد شرروير  رجاريرري، جلسرريت 

نمييندگين قاريدرد ير منمقد تيمد   يري 

د  ههرري  عضررو  1/1كه حرردرق  صررويتيدي

تقيضي  تشكي  جلسه ير بكنند به رنمقريد 

ر  نمييدت جلسيت به بايتي رعمري  آن رقد

نيمرره رجاريرري   تررد ي  قرراريدرد   آيي 

ني رقدر  خورنرد تيييشهييي دي ري  ممينه

كادت  رنيهري، چنينچره ركثاير  طارهري  

قاريدرد حضوي درشهه بيشند به تجديردنما 

كنردت دي قاريدرد دي صويت  ز   رقدر  مي

 بايغ  رنمي  ري  مريده برار  نمرييتعلي

                                                           

213. Proget Unesco CBC/3- art. 26, Actes, p. 399. 
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قاريدرد، تنهي يا جلسه دي يونسكو رعمي  

تشكي  شده رت ت  1112ژ ئيه  21تي  11رم 

د    دي ري  جلسه شاك  كاده بودند    91

رنررد د  رر  كرره عضررو قرراريدرد نبوده 11

گونرره نررييارني راتررهيده بودنرردت ني 

پيشنهيد رص حي رنجي  نشد   رجر س صرارًي 

دي  214به بايتي رعمي  قراريدرد پادرخر ت

يا گا ه كييشنيتي تشركي  درد  ري  ممينه

 215كه گزريش آن به گزريش رج س ضميمه شدت

نهيجه جلسيت عمرومي مسريئ  ميرا ير 

 خصوص مويد توجه قاري درد:به

ر فت توجه به ذينيا ري  مسرئله كره 

ناچه ممك  رت  تمدرد بيشها  رم د  ههري 

 عضو قاريدرد شودت

بت توجرره برره رنميرر  رقرردرميتي كرره 

 مينه ملي رنجي  دنندتد  ههي بييد دي م

ني  جت توجه به رنمي  نقشي كه كميهه

 ملي بار  رعمي  قاريدرد دريندت

دي مويد مسيئ  شود كه رج س مي م حمه

رجاريي عم  مهمري رنجري  نردرده   رير  

مسئله بيشها نيشي رم عد  توجرره د  ههري 

به رجار  قاريدرد   تشكي  جلسريت مرنم  

                                                           

تپهيمبا  9، مويخ CUA/120گزريش رج س، رتنيد يونسكو .274

 .19 ، ص1112

 ت11، بند 1نمين، ص  .275
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نررد ر دي ريرر  ممينرره برروده رترر ، ناچ

كه قب ً نيز ييدآ ي  شرد ر رصروالً نمچنين

بره ترليقه تشكي  چني  جلسريتي بري توجه

 نمييدتد  ههي دشوري مي

رشكيالت عنورن شده  قهري تروأ  . 741

بي عد  توجه   دقر  دي رجرار  قراريدرد 

آ ي خورنررد درشرر ت ر  ترتررفبيشررد نهيجرره

ترورن ممراح عنورن مثي ، ري  ترؤر  ميبه

كه خرود « نمي  كنها »تيا شود كه چيونه 

ناحي  درير  مرورنمي رتر  كره عنرورن به

بي  جود  چارُكند بوده   يي  يگاديد آنقد

جنگ به ريمني مكينهي   بنينري  تريييخي 

رقدر  نشده رت ؟ آيي رمكينيت كر  بروده 

ني  تيييخي مسرئوالن گسسرهه شرده يي علقه

رتررر ؟! تررريييخ پيترررخيو  بسرررييي  رم 

 چارنيت ت

 

 ي و پيشنهادگيرنتيجه

 

ي كه با نما رم كليه رشكيالتصاف .751

النرره دي مررويد حمييرر  رم  1111قرراريدرد 

ننيي  نرزرع مسرلحينه رمور  راننيري بره

تورن آن ير يكي رم مهمهراي   ريد رت  مي

قاريدردنرري  حيضررا دي ممينرره حمييرر  رم 
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راننگ رنسيني  درنس ت شييد رگرا رنسرين 

ضرا يت  تيبا عق  بود   پشهيبين حقيقرر ،

 جرررود چنررري  قاريدردنرررييي رم نمرررا 

گار ، رمي ر مللي مويد تاديد قاري ميبي 

مهرتيينه چنري  نيسر    تجري م   تمرد  

نميشه  جود درشهه   دريد    جود خورنرد 

عق  ير دي حكوم  غاريز نقشي نيس   درش ت

  حقيق  ير دي باخرويد منريرا   رعمري  

 قديت جييييني بس تنگ   محد د رت ت  رذر

دي باخويد بي چنري  قاريدردنرييي بييرد 

بي  بود   حد د قديت رجار  آنهي ير  رقا

دي حد تورن تشخيص درد نره دي تخيلري رم 

آن حقيقرر   رال  آررراينش كرره رنسررين دي 

گونره جسهجو  آن رت ت ري  ريارد كره ري 

جود ضرمين   قاريدردني بره د ير  عرد   

رييرده رجاريي دقيق مويد تاديد   حهي بي

ر  رتر  كره مدهنيشي رم طبييا نيجين رت 

رمكينيت بشا   رتهمدرد ر  ير رم ديدگيه 

خود مويد بايتي قراري مري دننرد نره رم 

 1111مر يه دتهاتي به  رقمي ت قراريدرد 

النه نيز رنمكيتي رم ري   رقمي  رت  كره 

 هتهيج    تجري م بره رمرور  راننيري كر

نحو  محرد د ميارث رنسيني  رت  بييد بره

گاچه دي عم  حهي ممك  رت  قاريدرد  شودت
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ر مللري   رصوالً رجار نشود رمي ي ربط بي 

رحهار   شييد بيشها صوي  تي  رقمي( بره 

رركيي عمومي جهينيين د  ههري ير مجبروي 

به تبمي  ر ناچند يينا  ر رم قراريدرد 

ناحي  نهيجره آن رگاچره خورند كاد كه به

 بخش   ي مييد خورند بودتنه يضيي 

توجه به مبني  بيالت  كه كوشش شد بي 

ري  قاريدرد تي حرد رمكرين ي شر  شرود، 

ي ند آن دي جنگ عارق ر ريرارن شرنيخهه 

گادد   به رشكيالت رياردني  آن به شركلي 

محد د توجه درده شودت دي طو  ري  بايتي 

به ري  مسئله رتيتي توجره درده شرد كره 

 رما م بي  جود رمكينريت  تريا تكنيكري،

ر  يا نميمي،  جود بمبهي  خوشهاش صنيگسه

  نيپي     موشكهي  د ي پا رم   رحهميالً 

بمبييرنهرري  رتمرري، برريش رم نررا ممرريني 

ملههي   ميرارث راننيري آنهري دي ممراض 

رت ؛  ذر قراريدرد  بري  رنهدر تهديد   

يغ  رنمير  آن، عما تي   چند تي ه، علري

تورند به شك  موجرود پيترخيو  رما م نمي

بيشردت تحرو  جورمرا تحرو    جيممه بشرا

ني  بريي ي طلبد   رنديشهني ير ميرنديشه

خصروص كننردت بهدي جسهجو  كمري  تر ش مي

كه تاع  تحو  رارتا رم تصويرت رتر   قهي
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تاديد   بي رويير  رقرردر  كرادت بييد بي

 ذر بي رصاري برا  جرود بيررر  قراريدرد 

عنورن يررا قرراريدرد مهرر  دي ي ربررط برره

ي توجه به رصو  حريك  برا ر مللي   ببي 

ري  ي ربط، الم  رت  رص حيت رتيتي دي آن 

عم  آيد تي ميرزرن تررهيا آن بريش رم به

گذشهه بيشدت دي عي  حي ، نبييد نيديرده 

ر ملري ير گار  كه رها نررا قراريدرد بي 

 كهبييد بي توجه به پيييينهي  رجاريي آن

د  ههرري نسررهند مررويد تررنجش قرراري دردت 

 حيت بييررد دي ممينرره رصررگونرره، بدي 

ر مللرري رم جهرر  تررد ي  قرراريدرد  بي 

 نمبسرهييتا   رم نما درخلي دي جه  كيم 

تا   نمرريننيي بيشررها برري رجررار  دقيررق

 عم  آيدتقاريدرد به

نما ر مللرري بررهر الً دي ممينرره بي 

يتد كه تجديدنما دي قاريدرد رم ناجه  مي

ضا ي  رت ت دي ري  تحقيق كوشش شرده تري 

عنورن رياردني  طاح مسيئ  كلي كه بهضم  

 ريد بررا قرراريدرد   رجررار  آن عنررورن 

گاديده رت ، خللهي  آن ييدآ ي  شود تري 

طوي قما رگا بنيبا با ترهيا بييزريدت به

 بيشررردتجديررردنما  كلررري دي قررراريدرد 

كنررد تري برا ر  كيم  ير ريجيب ميممي مه
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يكييا موريد بهورن تكيه كاد   آنهري ير 

كني  طوي خ صه رشرييه مريودت بهبايتي نم

دي جهرر  تراع    كه تغييا نمري  كنهرا  

مشررخص ترريخه   يررييف قررديتهي   قيطميرر ،

حمييهيا   يي رحهميالً تغييا نما دي حد د 

رخهيييرت ري  قديتهي، ريضريح ميريني    

تا   رصم حيت،  جود ضمين  رجارني  دقيرق

تا دي جه  پيتخ به تجي مرت رحهمي ي ي ش 

تا   بيشها به يونسركو مي  نقش حسيس  رع

بار  ربهكريي عمر  رم مروريد  رتر  كره 

طلبرردت ير مي تغييررا   تكميرر  قرراريدرد

طوي مدر  ، پخرش  رنيهي، تشكي  مجيما به

  نشا مييد قاريدرد   جلب ع قه د  ههي  

برره قرراريدرد    پيوترره مخهلررف بررار  

تجديدنما دي آن رم مسيئلي رت  كه بييرد 

 ر مللي بدرن رقدر  گاددتبي  دي ممينه

طوي كه هينيًي رم نما درخلي تتت نمين

قب ً رشييه شد، د  ههي بييد بي ع قه خيص 

گونه قاريدردني توجيره كننرد   بره بدي 

ري  مسئله بينديشند كه نرا  حمره ممكر  

يز دترهخوش  رت  ميرارث راننيري آنهري ن

تهيجميت گاددت ريتبيطيت د  ههي رم طايق 

ي يونسكو بييد درئمي، كييتريم قاريدرد ب

  مييد بيشدت ريجيد ماكرز  تحر  عنرورن 
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ننيي  ماكز حميي  رم آهريي راننيري بره»

خصرروص دي ممررين جنررگ به« نررزرع مسررلحينه

ضا ي  رت ت ري  ماكز بييد شمبي الرق  دي 

شهانييي كه بير  شها  تريييخي درينرد   

يي درير  آهيي تيييخي نسهند تشكي  دنرد 

در   دي ريتبي  بي ماكز آهيي طوي مكه به

نا كشوي   يونسكو قراري درشرهه بيشرندت 

النه  جرود  1111قممنيمه د   رم كنيارنس 

كنرد ير آيم  مي« كميهه مشويتي ملري»يا 

كه نا د  هي بي توجه به قورني  رتيتي   

كره  كميهرهدندت ري  ردري  خود تشكي  مي

رم ررارد مهخصص   ميا نما بيالتاي  مقي  

  حيرظ رمور  راننيي يا كشوي   ميا مسئو

عنورن مثرري ( علررو    آمررومش عرري ي برره

كنرد، مارقبر  برا حيرظ    يييه ميرنجي 

گيانردت حارت  ري  رمرور  ير باعهرده مي

طوي خ صه عبريت رتر   يييف ري  كميهه به

 رم:

برري د  رر  دي ممينرره رجررار   ر ررفت

قاريدرد دي تمح قينونيذري ، تكنيكي يري 

وريد نررزرع مسررلحينه يرري نمرريمي دي مرر

ننيي  صررلح مشررويتهي  الم  ير رنجرري  برره

 دندتمي
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بت دي موريد نزرع مسلحينه رم د  ر  

خورند كه رم ري  رمور  بي قور  نميمي مي

 حميي  كندت

ج ر دي ري  ممينه بري ماركرز دييرا 

 ر مللي نمكيي  كندتملي   بي 

بي توجه بره رينكره رير  ماركرز دي 

ر مللري كز ملي   بي ريتبي  بي دييا مار

ي  نمكريي  مي تورنرد طراق نسهند  رذر ر

مخهلف حميي  رم رمور  راننيي ير ريرئره 

دند   نا د  هي بي توجه به رمكينيت خود 

  قورني  رتيتي   ردري  خويش دي رجرار  

 ري  حميي  كوشش كندت

دي ريارن، جنگ طوالني عارق ر ريرارن 

خسييرت رار رني به رمرور  راننيري  ريد 

تيخهه كه چنينچه ي ند رقردرميت دي تريا 

كره بروده رتر  رمكرين  جنگ نمچنين بيشد

 قوع خسرييرت بسرييي دييرا  نيرز  جرود 

نبييد كاد كره ترررخيا دي  كهمين 216دريدت

رجررار  نمرري  كنهررا  رم طاررري نيشرري رم 

با رجرار  قراريدرد بروده  رشكيالت  ريد 

رت ، رمي رم تو  دييا رمي ير  مقهضري   

                                                           

خوشبخهينه بي پييين ييره  جنگ رم ريجريد خسرييرت  .271

 بيشها جلوگيا  شدت
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يم  بار  رجار  تايا رير  نحو كضا ي  به

 نمي  نشده رت ت

بسررييي  رم رمررور  راننيرري مرري كرره 

تورند ميا چها حميي  خيص قرراري گيراد مي

گذري  شده   نره ننروم دي درهرا نه ع م 

ر مللي به هب  يتيده رت ت آهريي هب  بي 

هب  شده صارًي محد د به ميدرن نقش جهرين 

رصيهين، پاتپو يس   چغيمنبير  بروده دي 

درني  آهيي گارنقدي بسييي  دي كه مي يحي

ريارن  جود دريد كره نايرا برره تنهرييي 

 ها ت عميمي بار  كشوي رت ت

ني  حيريظ   كهيبخينرهني  مي بيمومه

پنيه رت    دييا آهيي ترريييخي مري مي بي

نا  حمه دتهخوش آتيب   نقصرينت بيرذيي  

كه بسييي  رم شهاني   ي ترهيني  ريرارن 

يخشيني رم تيييخ، راننرگ خود تيبلوني  د

  تمدن ريارنيين نسهند   بري ربزرينري  

پيشارهه جنيي رما م نا آن دي مماض آتيب 

نما رم رينكره   رنهدر  قاري دريندت صاف

جلوگيا  رم ري  آتيبهي دي باخري مروريد 

نمييررد رمرري برره رعهقرريد مرري دشرروري مي

تورند درياه  تيا  ممريت رقدرميت ميا مي

 :كندير محد د مي
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ماكررز ميررارث راننيرري    تقويرر ررر 1

خصروص دي ريجيد شمب مخهلف رير  ماكرز به

شهاني  تيييخي ريرارن   نمكريي  مردر   

ري  ماكز بي شمب خود   ماركز دييا ملري 

 تر مللي چون يونسكو  بي 

ر هب  آهيي تيييخي دي رهات  ميارث 2

 گذري  ري  آهييتجهيني   ع م 

يريظ، ر رقدرميت الم  بار  ريجريد ح9

ني   ني   كهيبخينرهخصوص دي مويد مومهبه

دييا ماركز ننا    راننيي برار  محرد د 

تيخه  آتيبهي  نيشي رم بمبييرن نوريي   

عد  رمكرين  موشكهي  د يبرادت دي صرويت 

رنجي  تايا ريرر  رمرا، د ي ترريخه  رير  

آهيي رم باد ري  حم ت   يي جلروگيا  رم 

 تجما آنهي بار  محد د تيخه  خمات

ني  آمومشرري   بانيمررهتررد ي  ررر 1

تبليغيتي برار  آشرني تريخه  مراد  بره 

رنمي  ري  آهيي   مشييك  آنهرري دي حيرظ 

 ميارث راننيي خودت

ررر ريجرريد نشرراييت خرريص دي ممينرره 1

تحقيقيت مردر   ماكرز ميرارث راننيري   

 رعمي  قاريدردت

ر نمكيي  ماكز ميرارث راننيرري بري 1

عي ي بر ماركرزدرنشيينهي    ار  آمرومش 
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يدگينهي  طراري    ريرئره  آشنييي بري د

 پيشنهيدني  الم  بار  قوه قينونيذري ت

النره  1111مدر   قراريدرد ر بايتي 7

توتط ماكز   شمب آن   نيز صريحبنمارن   

ريرئه رص حيت به يونسكو بار  تجديردنما 

   يرا رشكيالتت

ر بيالخاه توجه عميق به رير  نكهره 1

يي يرا كشروي كه نيينبيني رم ميارث رانن

ممك  نيس  ميرا آنكره مراد    د  ر  آن 

كشوي به رنمي  ري  ميارث آگيه بيشرند   

به راننگ   تيييخ خود دي عمق  جود خويش 

 رحهار  بيذريندت

ميانرد رمري ترنههي   ررارد بشرا مي

ميند تي نسرلهي  ييدگييني  آنين بيقي مي

خويش   نوي  خرود ير آينده  رقمي  حييت 

ر ، بير  نرا تما نا نوشرههدي الب   تما 

شما ، تييه نا نقشي، آجرا نرا بنرييي   

ر  پيردر قصه نا آنچره مينرده رم گذشرهه

 كنندت
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