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 چکیده
از سوی رژیم   حقوق بشردوستانه  نیادیاز اصول بن یاریبس یاز سه سال با نقض جد شیبیمن 

تأثیرگماار و   یدر انتظمار وانمنش نداد ما    یالمللنیب ۀمواجه است. جامعسعودی و متحدان آن 
نقمض آشمرار حقموق     برابمر ن نداد ما در  ایم اما  ؛سازمان ملل بود تیامن یویژه شورابه ، ادولت

تمرین مموارد نقمض حقموق      مد  ژمژو ش حا مر شناسمایی مدم       بشردوستانه سروت نردنمد. 
 مای مسملحانه در یممن اسمت نمه بمه شمیو         بشردوستانه توسط عربستان در جریان درگیمری 
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 مقدمه
آمیمز اسمت، در واقما را می را در      ا و  مزیستی مسمالمت ی نیاز دولتتجلالملل نه حقوق بین

 ا با ژایرش قواعد آن، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، ولتعرصۀ جدانی  موار نرد تا د
الململ، نیمل بمه صملح و امنیمت      رفتار خود را با آن تطبی  د ند، چرانه  د  اصلی حقوق بین

 است. با وجود این، در دوران معاصمر،   ای اصلی تمامی دولتالمللی است، و این از خواستهبین
از جنگ، در صحنۀ نبرد و خارج از آن، سبب شد تا قواعمد و   انگیز ناشی ای رقتنمایش صحنه
 مای  گااری شود تا درد و رنج بشری در قول درگیریالمللی با  مانت اجرایی ژایهمقرراتی بین

المللمی  مسلحانه را نا ش د مد یما ژیشمگیری ننمد؛ حاصمل ایمن نگمرش، ودمور حقموق بمین          
 بشردوستانه بوده است.

مجموعه قواعد و مقرراتی است نه در ژی محدود نمردن آثمار    0نهالملل بشردوستاحقوق بین
الملل، حقوق اشخاصی را نه در مخاصمه شرنت نداشته مخاصمه است. این شاخه از حقوق بین

 ای جنگ را محمدود  د د و ابزار ا و روشاند، تحت حمایت قرار مییا از صحنۀ نبرد خارج شده
از حیات افرادی نه در صحنۀ نبمرد نیمز شمرنت دارنمد،      بر این(. عالوهICRC 2004: 1نند )می

ننممد ماننممد نارننممان واحممد ای ژزشممری، ممما بی و جمعیممت غیرنظممامی حمایممت مممی      
(Schimmelpennick, 2006: 394)اند از:عبارتحقوق  ای این ترین  د . عمده 

  ا در جریان مخاصمات مسلحانه؛. نا ش درد و رنج انسان0
  ای جنگی؛جنگ از قری  اعمال محدودیت در برخی از ابزار ا و روش. محدود نردن آثار 1
 واال و نرامت انسانی و تضمین حقوق بنیادین بشر؛ شأن. تأمین احترام به 9
 (.39: 0930. تعقیب، محانمه و مجازات جنایتراران جنگی )جعفری، 0

ل متحمد، نشمور ای   منشمور ملم   1  ماد 0بند به استناد  ژهیوبه، المللاز دیدگاه حقوق بین
و بمه حم     ننمد ند نه در امور داخلی سایر نشور ا دخالمت نر دار عضو سازمان ملل متحد تعدد

حقموق   یاهیم اصمول ژا . ممردم یممن در راسمتای احیمای یرمی از      احترام بگاارنمد  آنداحانمیت 
انقمال  خمود را آغماز نردنمد. ا متال  عربمی بمه        ، 1ح  تعیین سرنوشت، یعنی معاصر المللنیب
 اریم عتمام ۀ، حملیمن جمدور مستعفیر یس« منصور  ادی»به نمت  با  د عربستان   بریر

سمعودی نقمض آشمرار حقموق     رژیم   اقدام  جدای از اینره .ندنردنظامی علیه این نشور را آغاز 
البته این خود مو مو  دیگمری اسمت و    نه ( 00-11: 0930)فضا لی،  شودالملل قلمداد میبین

درژی و گسترد   واژیما ای سعودی بمه خما     ای ژینند، یورشا قلب میای ربحث جداگانه
 رود.شمار مییمن نقض آشرار بسیاری از اصول و مقررات بشردوستانه به

                                                           
1. International Humanitarian Law ( IHL) 

2. The Right of self-Determination 
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 مای شمدری،   از ابتدای حملۀ عربستان سعودی بمه یممن، جمعیمت غیرنظمامی، زیرسماخت     
 مای  ی سنگین  وایی و سالح اغیرنظامی این نشور آماج بمباران ساتیتأسمناق  مسرونی و 

 ا بوده است نه در ژمی آن  مزاران   ای سعودی ای فسفری و خوشهی  مچون بمبنشتارجمع
دفا ، از نودنان و زنمان گرفتمه تما بیمماران و سمالخوردگان نشمته و زخممی شمده و         یمنی بی
سبب شده  اند؛ رخداد ایی نهو حتی مرانز درمانی ویران شده فرودگاه ای برق، آ ، زیرساخت

رو شوند. ممنوعیمت نماربرد برخمی از ابزار ما و      ای زیادی روبهمردم یمن با مشرالت و سختی
نلی افمراد غیرنظمامی در زممان     قوربهو رعایت حقوق نودنان، زنان و  و احترامی نبرد  اروش

ی  ما ونی مچمون ننوانسم   مای گونماگونی    ما و ننوانسمیون   ای مسلحانه، در معا مده درگیری
ویژه ننوانسیون چدارم ژنمو در خصموح حمایمت از افمراد غیرنظمامی در      به 0303ارگانۀ ژنو چد

در خصموح حمایمت از قربانیمان مخاصممات مسملحانۀ      0311اول الحاقی  ژروترل، 0زمان جنگ
 0310، اعالمیۀ شانزد   سپتامبر 9ایدر خصوح مدمات خوشه 1112، ننوانسیون 1المللیبین

، اعالمیۀ حقوق نمود  مصمو  بیسمت     0یۀ ژنوعنوان اعالمنودنان با  جامعۀ ملل در حمایت از
مربوط بمه   0310، اعالمیۀ مجما عمومی سازمان ملل متحد در چدارد   دسامبر 0303نوامبر 

 حقموق 0323 ونیو ننوانسم  ای مسلحانه حمایت از زنان و نودنان در مواقا بحرانی و درگیری
سمعود در تضماد بما     مای آل  ما، نشمتار و ویرانگمری   تمورد تأنید قرار گرفته نه جنایم  0نود 
منظمور مسمتند نمردن اعممال و رفتمار       است. این مقاله تالش دارد تا به ا و ننوانسیونمعا ده

متخلفانۀ دولت عربستان سعودی در جنگ علیه مردم یمن، عملررد آن دولت در نقض مقمررات  
تحلیلی و با  مد  بررسمی   -به شیو  توصیفیرو، ژژو ش حا ر تبیین نند. ازاین بشردوستانه را

موارد د د نه ترین موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط عربستان، به این ژرسش ژاسخ میمد 
 شود.شامل چه مواردی میدر یمن  یسعود رژی توسط  دوستانهالمللی بشرنقض حقوق بین

ر ای اممارات،  ، نشمو 1100ممار    10شایان ذنر است نه در حملۀ عربستان بمه یممن در   
مشمارنت   ا متال  عنموان نیرو مای   نویت، بحرین، مرانش، مصر، اردن، سمودان و سمومالی، بمه   

از نظر حقوقی، مسئولیت آندا نیز بررسی شود؛  است ی رور( نه 01: 0920اند )فضا لی، داشته
ات اصملی عملیم   گردانصحنهبا عربستان سعودی بوده و این نشور  ا تال اما از آنجا نه ر بری 

نقض حقوق شود، ژژو ش حا ر صرفا  به نقش عربستان در نظامی علیه مردم یمن محسو  می
 دوستانه ژرداخته است.المللی بشربین

                                                           
1. Geneva Convention IV Concerning the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949). 
2. Protocol of 8 June 1977 Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Concerning the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts ( AP I). 

3. Convention on Cluster Munitions. 30 May 2008 (Cluster Conv). 
4. Declaration of 16 September 1924 The League of Nations in Support of Children (The Declaration of 

Geneva). 

5. Convention on the Rights of the Child(1989). 
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 پیشینۀ موضوع
اجتماعی و اقتصادی دوران ریاست جمدموری   -انقال  مردمی یمن نه به شرایط دشوار سیاسی

 1100در سمال  ایمن نشمور   دیرتماتوری   ، در ژی تغییر حرومتگرددیبازم« علی عبداهلل صالح»
عبمداهلل  » ای شدید میان ممردم و حروممت، بمه زخممی شمدن      میالدی و اعترا ات و درگیری

 مرماری  و متواری شدن وی به عربستان منجر شد. ژس از فرار عبداهلل صمالح، شمورای   « صالح
 مادی، معماون    نمه منصمور   نمرد ای اعمرا ، اعمالم   گر منطقمه عنوان نداد میانجیفار  بهخلیج

انتقالی یممن   یجمدورسیعنوان ر به (م 1100تا  1101 )ساب  به مدت دو سال  جمدورسیر 
انتخابات ریاست جمدموری جدیمدی در یممن برگمزار      1100آید و سپس در سال بر سر نار می

وی از جایگماه خمویش ننمار     ،ریاست جمدوری موقت منصمور  مادی    اما ژایان دور .خوا د شد
 ۀدامنم   سمبب گسمترش دوبمار    ،خصوح شیعیان الحوثیبا افزایش فشار ا بر مردم و بهنرفت و 

و نما  ریاسمت    نمد به ژایتخت یممن ژیشمروی نرد  « الحوثی»شیعیان . در ندایت، اعترا ات شد
ند. منصور  ادی مدتی در حصر خانگی قرار گرفت و ژس از دخود درآور  جمدوری را به محاصر

دن و در ندایمت بمه عممان گریخمت و در آنجما از عربسمتان بمرای        به عم  1100 ۀفوری 10آن در 
تغییمرات ژمیش روی یممن در جدمت خمال       از آنجا نه  0.بازگشت به قدرت تقا ای نمت نرد

. مداخلۀ اقدام نظامی علیه مردم یمن را آغاز ننند  ایشد نه سعود بود، موجبمنافا عربستان 
قانونی باشد، از مشمروعیت برخموردار اسمت     دولت خارجی اگر مسبوق به دعوت و ر ایت دولت

داد و  اسمتعفا  ا بمه یممن   (، حال آنره منصور  ادی قبل از حملۀ سعودی020: 0931)عزیزی، 
نمه   شمود یشورای امنیت نیز استنباط م 1110 ۀاین امر از قطعنامشود. دولت مستقر تلقی نمی

 (.0930، نژادنیانیو ژژوه گلشن) قانونی نامی نبرده است جمدورسیعنوان ر از وی به

 

 تعهدات عربستان و لزوم عمل به

ننمد  الملل نیز مانند حقوق داخلی،  نگامی یت شخص تعدد حقوقی را نقض ممی در حقوق بین
شمود نمه   نه رفتار آن با خواست تعدد مزبور منطب  نباشد؛ بنابراین زمانی نقض تعدد محرز می

تاری مغایر با آنچه برای اجمرای تعدمد الزم اسمت، در    ی، رفالمللنیتعدد بشخص ملزم به اجرای 
د مد و عملمی نمه تعدمد     ژیش گیرد. در  ر مورد مقایسۀ میان عملی نه دولت واقعا  انجمام ممی  

المللمی وجمود دارد   نند نه آیا نقض یت تعدد بینخوا د، مشخص میالمللی قانونا  از آن میبین
خوا د، نقمض  المللی از آنان میته باشد نه تعدد بینیا نه. اگر عمل دولت با رفتاری انطباق داش

تعدد صورت نگرفته و عمل موردنظر نامال  قانونی است. برعرس، اگر ثابت شود نه عممل دولمت   

                                                           
1. http:// www.rapporteuronline.com 

http://rapporteuronline.com/
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 واقما المللی منطب  نیست، باید نتیجه گرفت نه نقض تعدد در تعدد بین شدهینیبشیژبا رفتار 
المللی، ت است. آشرار است نه منظور از تعددات بینالمللی نادرسو عمل دولت از نظر بین شده

الملل است و شمامل تعدمدات دارای ما یمت اخالقمی یما      تعددات حقوقی دولت قب  حقوق بین
(. نرتۀ شمایان  20: 0911شود )مستقیمی و قارم سری، المللی نمیبر نزانت بینتعددات مبتنی

ننمد نمه   ندارد؛ به این معنا نه فرقی نمیشده  رچه باشد تفاوتی توجه آنره، ما یت تعدد نقض
این تعدد از یت قاعد  عرفی سرچشممه گرفتمه یما از یمت مماده از یمت قمرارداد یما از تصممی           

(. این مفدوم از نقض تعدد مورد 902: 0920المللی باشد )ناسسه، ی یت سازمان بیناالجراالزم
قرح این نمیسمیون   01ره در ماد  الملل نیز قرار گرفته است؛ چناننمیسیون حقوق بین دییتأ

دولمت  (. بما توجمه بمه اینرمه     Crawford, 2002:63در مورد مسئولیت دولت تأنید شده اسمت ) 
 ۀچدارگانم ی  ما ونیمشتر  ننوانس اول  ماداست، ژنو  ۀچدارگانی  اونیعربستان عضو ننوانس

نمرده    ما ونیوانسم ننمقررات ایمن  « تضمین اجرای»و « اجرا»ی عضو را متعدد به  ادولت، ژنو
ویمژه  المللمی و تعدمدات منمدرج در آن بمه    ؛ اما دولت عربستان بدون توجه به مقررات بمین است

تعددات مرتبط با رفتار با غیرنظامیان در زمان جنگ و ممنوعیت انددام تأسیسات غیرنظمامی و  
ی، جنگم ی  اهویشمناق  اقتصادی، مقررات بشردوستانه در حوز  انتخا  و استفاده از ابزار ا و 

المللی را نقض نرده است نه در ادامه به آندما اشماره خوا مد شمد. از سموی دیگمر،       تعددات بین
  در حموز عنوان یت نشور اسمالمی و خاسمتگاه اسمالم، بایمد دسمتور ای اسمالمی       عربستان به

داد، زیمرا در اندیشمۀ اسمالمی، جنمگ اصمالت      مخاصمات مسلحانه را نیز مورد مالحظه قرار ممی 
ارد؛ دعوت به صلح و آرامش،  ویت اصلی دین است و اسالم اصل را در روابط خود با دیگمران  ند

آمیز قرار داده است. بنابراین، مسلمین در صورتی اجازه دارند دست به و صلح و زندگی مسالمت
اسلحه ببرند نه مورد تداج  قرار گرفته یما زورمنمدان اسمتقالل، آزادی و حانمیمت اسمالمی را      

جنمگ بما    عربسمتان در (. حال آنرمه دولمت   10ق: 0010تددید قرار داده باشند )ابوالوفاء، مورد 
را نادیده گرفتمه   اصل صلحمورد تداج  قرار نگرفت، بلره خود آغازگر جنگ بوده و  تندانهیمن، 

بر این رژی  سعودی به دستور ای ژیامبر اسالم )ح( در زمان مخاصممات مسملحانه   است. عالوه
دوسمتانه را ممورد   در تمامی نبرد ا مالحظات انسان تندانهحضرت  چنانره آناست.  عمل نررده

، آنمان را  اعمزام فرستادند، قبل از دادند، بلره  ر گاه لشرری را به میدان جنگ میتوجه قرار می
(. بمرای  39م: 0310انمد )شمیبانی،   نمموده به رعایت اصول انسانی در جنگ موعظه و ارشماد ممی  

لشرر اسالم وارد این شدر شدند،  یچ مورد  نهی نگامده است در جریان فتح مره نمونه نقل ش
 ما و محمیط   ی را آسیب نرساندند، و به سمالمندان، زنمان، اقفمال، امموال، دام    رنظامیغاز ا دا  

نمه   -(. یا اینره در حدیثی از ژیمامبر 991 -992: 1، ج 0910زیست متعرض نشدند )سبحانی، 
ای از نقل شده نه ژاره -و جمعیت غیرنظامی است انیرنظامیغحمله علیه ی بر ممنوعیت دیتأن

ی از دشمنان خود، تعدادی نود  را به قتل رسماندند. آن حضمرت بمه خشم      تأسمسلمانان به 
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زننمد    ستند نه به قتل صغار دست ممی  جوزهیستی امروز آنقدر اعدهدرآمدند و فرمودند: چرا 
 (.090: 9)ابن حنبل، ج 

 

 نظامی عربستان به یمن ۀنقض حقوق بشردوستانه در حمل موارد

بشردوسمتانه آن اسمت نمه قمرفین تخاصم  در انتخما         المللنیباصل اساسی حان  بر حقوق 
 the Hague,1907, Art.22; and Protocol IIاختیارات نامحدود ندارند ) نبردی  اروشو  لیوسا

1977, Art. 35 (1) مسلح قرفین درگیر، برای  مربه زدن و فما      ی، نیرو ای ر جنگ(، زیرا در
نه برخی از آندا مغایر با اصول انسمانیت   نردندیم ای خاصی استفاده آمدن بر دیگری، از روش

از  مر گونمه ابمزار و     تواننمد ینمم  ما  از دولمت  تیچی و وجدان بشری بوده است. بر این اسا ، 
دارنمد.   تیمحدوداده ننند و در این زمینه مقابل استف قر  بهبرای  ربه زدن  0 ای نبردروش

بر آزادی یت دولت ناشی از حقوق عرفی یا تعدمدات ناشمی از    شدهلیتحم ای ایجاد محدودیت
(، زیمرا الزممۀ   01: 0920زاده، حقوق قراردادی یعنی تواف  و ر مایت خودشمان اسمت )موسمی    

 ما  ت نه  مر یمت از دولمت   زندگی جمعی، الزام به رعایت یت سری تعددات و انجام ترالیف اس
تموجدی قمرار گیمرد، عرصمۀ     باید آن را مورد توجه قرار د ند. اگر تعددات و ترمالیف ممورد بمی   

شود، در این صورت، ایجاد می ومرج رجشده و  قلبجاه ای قدرت وتازتاختالمللی، عرصۀ بین
 المللی از    خوا د ژاشید.نظ  بین

 

 نبرد یهادر انتخاب روش هاتیممنوع تینقض تعهد به رعا. 1
توسط دولت  1 ای نبرددر حوز  انتخا  روشموارد نقض حقوق بشردوستانه  نیتراز مد  یبرخ

 توان به شرح زیر تبیین نرد:عربستان در جنگ علیه مردم یمن را می
 

 انیرنظامیغ افراد و اموالحمله به  تیممنوع تینقض تعهد به رعا. 1. 1
مصمونیت   نیتمأم  مای غیرنظمامی و   بشردوستانه، حمایت از جمعیت یری از ا دا  اصلی حقوق

. سمت ینه مبمارز ن است  یفرد ،در حقوق بشردوستانه یرنظامیغ(. 00: 0911آنان است )ممتاز، 
شمخص،   تیبودن  یدر مورد نظام دی، در صورت ترد0311 ژروترل اول 01  ماد 0بند  براسا 

 ای غیرنظمامی،  ند در حمایت از جمعیت. نخستین سمحسو  خوا د شد یرنظامیآن شخص غ

                                                           
1. Methods and Means of Combat 

وسا ل، منظمور   شودیم: وقتی گفته دیگویمی نبرد  اروشی وسا ل و  اواژهژروفسور شارل روسو دربار  مفدوم  .1
ی است نه متخاصممان از  ااستفاده، منظور  اروش ندیگویم، و وقتی شودیمنار گرفته یی است نه به ااسلحه

 (.  091: 0913)شارل روسو،  ننندیمآن وسایل 
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 ما  تندا  مد  مشمرو  و قمانونی نمه دولمت     » است نه بیان نرد:  0212ژترزبورگ اعالمیۀ سن
بایست قی منازعات مسلحانه برای نیل به آن نوشا باشند، تضعیف نیرو ای نظمامی دشممن   می

  اصلی و اساسمی او  شود،  دژروا ح است وقتی دولتی علیه دولت دیگر وارد جنگ می«. است
رو،  ر گونه از جنگ، تسلی  نردن دشمن از قری  نبرد با نیرو ای نظامی آن نشور است؛ ازاین

ی تلقمی  ر مرور یغو  دهیم فایبم آسیب رساندن به افرادی نه مشارنتی در جنگ ندارنمد، اممری   
ملۀ نظمامی واقما   مستقی  مورد ح قوربهنباید  تندانهی رنظامیغ. بنابراین، افراد و ا دا  شودیم

شوند، بلره در حمله به ا دا  نظامی نیز باید چنان دقتی صورت گیرد نه ا مدا  غیرنظامیمان   
 (.Tittemore, 1997: 93صدمه و آسیب نبیند )

منظمور  بمه »دارد: تحت عنوان قاعد  اصلی و اساسمی مقمرر ممی    0311ژروترل اول  02ماد  
 ای مخاصمه بایمد  می و اموال غیرنظامی، قر تضمین احترام و حمایت نسبت به سرنۀ غیرنظا

 مواره بین سرنۀ غیرنظامی و نظامی و نیز بین اموال و ا دا  نظامی و غیرنظمامی تممایز قا مل    
(؛ Protocol I, 1977: Article 48« )شوند و عملیات خود را فقط متوجمه ا مدا  نظمامی نننمد    

، نه علیه 0ه نیرو ای مسلح دشمن اعمال نردعلی توانیمرا تندا  زیآمخشونتعبارتی، اقدامات به
المللمی  (. دیموان بمین  Fleck, 2009: 20جمعیت غیرنظامی نه  میچ نقشمی در جنمگ ندارنمد )    

عنموان  را بمه  انیم رنظامیغنظامیمان و   نیبم اصل تفریت  0331ی مشورتی رأدادگستری نیز در 
د قمرار داد، و مقمرر نمرد:    مورد تأنیم « 1المللی عرفیبین حقوق یتخطاصل بنیادین و غیرقابل »
 :ICJ, Advisory opinion, 1996« ) ا ح  ندارند غیرنظامیان را  د  حمله قرار د نمد دولت»

para. 78 .)ی، فمر ینی المللنیب وانیداساسنامه  2ماد  «  » مطاب  با قسمت اول بند نی مچن
 تیم جنا ت، یم در مخاصمات ندارند  یمستق مشارنت نهی رنظامیغ تیجمعبه   یمستقحمالت 

جمعیمت  مشدود در جنگ عربستان علیمه یممن ایمن اسمت نمه       ۀبا این حال، نرت است. یجنگ
نمرات  بدداشتی و آموزشی بهاقتصادی،  ی ارساختیخصوح زبه ،و امانن غیرنظامی غیرنظامی

 سیمعماون ر م  « 9نمارلو  ممورازانی  ». چنانرمه  سعودی قرار گرفتند ی ا د  بمباران جنگنده
  مای سمعودی در صمنعا   مورد حمله جنگنمده  ۀبازدید از منطق در صلیب سر  لمللیابین ۀنمیت

 0.است« آورشرم»و « ننگین»نشتار غیرنظامیان اقدامی اعالم نرد 
گمروه تحقیم     ی اافتهیبراسا   1101سپتامبر  01روز   گاردین انگلیس در شمار ۀروزنام

یت حمله به مناق  غیرنظامی یممن   ،عربستان سعودی ۀخود در گزارشی نوشت از  ر سه حمل

                                                           
از منظر حقوق بشردوستانه، تندا  د  مشرو  مخاصمه، توقف توان جنگمی دشممن و تموان اداممۀ نمارزار، و بمه        .0

، رونیم ازا( اسمت؛  90 :0921)آنتونی راجرز و ژل مالر ، « خارج نردن رزمنده از حالت جنگ»، تر یدقمعنای 
 (.091: 0921نیل به این  د  نافی است )ساعد،  منظوربهاعمال حداقل خشونت 

2. Fundamental and Intransgressible Principle of Customary International Law 

3. Carlos Morazzani 

4. https://www.icrc.org. 

http://parstoday.com/fa/search--%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://parstoday.com/fa/search--%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%B1%D8%AE
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روژمرت   0.دگیمر یاقتصادی انجام م ی ارساختی، بازار ا، مساجد و ز امارستانیشامل مدار ، ب
 ای عربستان نرد جنگنده دییتأ ما رسشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  سخنگوی ،1نالویل

اسمتان تعمز را    ی العشیره در نزدیری منطقۀ موز ، روستا1101یۀ ژو  02سعودی در حملۀ روز 
 9.ندشمت نمود  و دو زن قمرار دا   01شمده،  نشمته  یرنظامیغ 11در میان نه  اند د  قرار داده

بما   1101ممن در اوت  سازمان ململ در ی  ۀامور بشردوستان  ننندجیمی مت گولدیت،  ما نگ
شمدگان یمنمی وجمود نمدارد، اذعمان نمرد       شمار نشمته   بیان این مو و  نه آمار دقیقی دربار

به بعد در این نشور نشمته   1100 زار یمنی از مار   1بیش از  شدیتخمین زده م نهیدرحال
مرنز »(. Al Jazeera, UN: 2016)  زار نفر است 01شدند، آمار ا حانی از نشته شدن بیش از 

در گزارشی با عنوان  1101 ۀمستقر در صنعا، ژایتخت یمن، نیز در فوری« قانونی حقوق و توسعه
بمیش   عربسمتان و متحمدانش بمه یممن     ۀاعالم نرد نه در اثر حمل« روز جنگ 111ژیامد ای »
. در این گزارش آمده (نود  1012زن و  0211مرد،  1119شامل )نفر نشته شدند  00011از

نمود    1900زن و  0311ممرد،   00121 زار نفر زخمی شدند نه شامل  11از  است نه بیش
 (.Legal Center for Rightsand Development, 2017) است

است نه عربستان سعودی در جنمگ  مو و  آشرارا بیانگر این  ادشده ا و آمار ای یگزارش
و امموال   یامرنظم یغ تیم حملمه بمه جمع   تیم ممنوع تیم مرترب نقض تعدمد بمه رعا   ،علیه یمن

نند نه عربستان ، زیرا آمار ا، حمالت را صرفا  در یت یا دو زمان بیان نمیشده است یرنظامیغ
روز  111مدعی شود اصل تفریت و  رورت را رعایت نرده است؛ بلره حمالت عربستان را قی 

 نقمض،  مرترمب ، شمود یمم ی بشردوستانه نقض المللنیبحقوق  نهیوقتد د. در  من، نشان می
ای بمیش  ، نه در واقا بدانهنندیمی را مطرح نظامی  رورت ادعااقدامات خود،  هیتوجعنوان به

ی در نمورمبرگ، در  بعمد یی قضما ی  ما یریم گیژیی، در رایآمری نظامدادگاه  تنیست  چنانره ی
 تحقوق جنگ، بمه یم   تیرعای، منوط به نظام رورت : »نرد، اعالم 0302ی ریگگروگانقضیۀ 

ی با حداقل زممان، جمان و ژمول،    نظامی رویناز  ر اندازه و نو   نه د دیماجازه دولت متحار  
دولمت   ت، ایمن اسمت نمه یم    شمود یمم آنچه از این عبارت مستفاد «. 0دشمن استفاده نند هیعل

آن اقمدامات   نرمه یا شمرط به، نندیمی در جنگ اقتضا روزیژرا برای   ر آنچه تواندیممتحار  
 (. Dinstein, 1989:18نه نباشد، انجام د د )فراتر از حقوق بشردوستا

 

 کورکورانه   ۀحمل تیممنوع تینقض تعهد به رعا. 2. 1
عمام، و افمراد    قوربهی رنظامیغیری از اصول اساسی در حقوق بشردوستانه آن است نه جمعیت 

                                                           
1. https://www.theguardian.com 
2. Rupert Colville 

3. http://parstoday.com 

4. http://www.avalon.law.yale.edu/subject_menus/judcont.asp 
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 ,Fleckخاح باید تا حد ممرن در حمالت مورد توجه و حمایت قرار گیرنمد )  قوربهغیرنظامی 

ی نه به موجب آن حمله به دشممن، بمدون تفریمت بمین افمراد نظمامی و       اقاعده(. 134 :2009
قواعممد  نیتمر مدم  غیرنظمامی ممنمو  اسمت. بمه عقیممد  آنتونیمو ناسسمه، ایمن قاعممده یرمی از         

بمر   است نه  نحو  استفاده از تسلیحات، ابزار و آالت جنگی در مخاصمات مسلحانه ننند یتنظ
 (.  99: 0920ورزد )ناسسه، تأنید می 0ناژایررانه و تفریتممنوعیت حمالت نورنو

 ند نه:ا، حمالت بدون تفریت یا نورنورانه حمالتی0311براسا  ژروترل الحاقی اول 
 الف( متوجه  د  نظامی خاصی نیستند؛

ی  مد  نظمامی   سمو بمه گیمری  ننند نه امرمان  مد   ی استفاده میلیوسا ا یا  ( از روش
 ننند؛نمیمشخصی را برآورده 

ننند نه امرمان محمدودیت اثمر اسمتفاده از آندما قبم        ی استفاده میلیوسا ا یا ج( از روش
 مقررات ژروترل حا ر وجود ندارد.
، این حمالت از نوعی است نه ا دا  نظامی و افراد گفتهشیژدر نتیجه، در  ر یت از موارد 

 (.API , Art 51(4)د ند )قرار می ی را بدون تفریت از یردیگر مورد اصابترنظامیغیا اموال 
المللمی،   ای صریح برای حمالت بدون تفریت یا نورنورانه در اسناد بینبا وجود ممنوعیت

و ا مدا    انیم رنظامیغ هیم عل قما  یدق دولمت عربسمتان سمعودی    یی موا  ی ما بمبماران بسیاری از 
 تیم اصمل تفر  تیعابدون ر ی، حمله به ا دا  نظامو اغلب شده یسازماند  یمندر  یرنظامیغ

صمرفا    مای عربسمتان   جنگنمده نمرد   اعمالم  الململ نیبعفو سازمان چنانره صورت گرفته است. 
 مد  قمرار   نیز ممور  را   ایمنی عمد تجمابهد د، بلره  ای نظامی را مورد توجه قرار نمی د 
و  نرده هدر صنعاء حمل« ند » ۀای در منطقبه مدرسه 1101 ۀروز د   ژانویاز جمله  1د د.می
 مای  آموز را زخممی نردنمد. براسما  گمزارش سمازمان     دانش 00آموز یمنی را شدید و دانش 2

مدرسمه   111بیش از  ،روز از تجاوز عربستان سعودی به یمن 111مدنی مستقل بعد از گاشت 
دانشگا ی و آموزشی تخریب شمده اسمت نمه بیمانگر ایمن اسمت نمه عربسمتان          ۀسسؤم 011و 

سعود با نادیده در واقا، رژی  آل 9.د دیی و غیرنظامی را با     د  قرار مسعودی ا دا  نظام
 0311ژروترمل الحماقی اول    01مماد    0و نیمز بنمد    00مماد    1انگاشتن مفاد منمدرج در بنمد   

 مروری بمرای    سمات یتأسو  ، مدار ، مساجدیامانن عمومشدر ا و مناق  مسرونی،  محابایب
 وایی مورد حمالت  بمبارانیمن را از قری  آ  و برق  ایتوز ۀر، از جمله شبادامۀ حیات مردم

   0نند.د د و منددم مینورنورانۀ خود قرار می
موارد نقمض حقموق    1101سپتامبر  0شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی به تاریخ 

                                                           
1. The Prohibition of Discriminate Warfare 
2. http://foreignpolicy.com- https://www.amnesty.org/2017/08/16 

3. http://foreignpolicy.com/2017/08/16 

4. http://rapporteuronline.com,1396 
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ر این منتشر نرد. د 1100سپتامبر در قول سه سال، از بشردوستانه را  یالمللنیب حقوقبشر و 
  مزار نفمر از    ما ده، ا متال   یرو ما ینیی و نورنورانمۀ  حممالت  موا   گزارش اعمالم شمد بمر اثمر    

ممدار ،   بمر آنرمه  انمد، عمالوه  بموده  نمود  نمه بسمیاری از آنمان    انمد  شمده  نشمته  انیرنظامیغ
شما د حممالت   ی نیمز  منماق  مسمرون  و  اقتصادی ی ارساختیز ،، بازار ا، مساجد امارستانیب

 1101 ۀسازمان بدداشت جدانی نیز در فوری 0اند.ه بسیاری آندا تخریب و نابود شدهیی بود ن وا
مرنز درمانی این نشور از نار  110 ،قی گزارشی اعالم نرد نه در اثر جنگ عربستان علیه یمن

 1.درصد از امرانات ژزشری این نشور قابل استفاده است 00افتاده شده و در حال حا ر تندا 
 

 حملههنگام  یاطیاقدامات احت تیهد به رعانقض تع. 3. 1
در جنمگ و محمدود سماختن     ریم ردرگیغبمه افمراد    دنینرسم  بیآسم ی در اقیاحتلزوم اقدامات 

 01  مماد در جنگ، از مو موعات مدم  در مخاصممات مسملحانه اسمت.       ریدرگبه افراد   ابیآس
 ؛نندیم لی ا تحمترا بر دول ی، تعدداتیاقیاقدامات احت خصوحدر 0311اول  یژروترل الحاق

نند در  دایت عملیات نظمامی،  ممواره بایمد سمعی شمود از سمرنۀ       بیان می 0در بند از جمله 
قسممت دوم از مماد  ممانور،     1بنمد   اسما  بری شمود و  ژوشچش غیرنظامی و اموال غیرنظامی 

 عممل ممرمن را بمه   ی ااطیاحت یۀحمله نل ی او روش لیدر انتخا  وسا دیمخاصمه با نیقرف
 زیم و ن انیم رنظامی، مجروح شمدن غ انیرنظامیبه غ یاتفاق یاز خسارت جان ،آورند تا  نگام حمله

 ی ا و ابزار ما روشآن را به حداقل برسانند.  ای ننداجتنا  ن یرنظامیرساندن به اموال غ بیآس
  است. یاقیاقدامات احت تیاز عدم رعا ی، حانارتش عربستان سعودیشده توسط ناربردهبه

شملو  و مملمو از     ما ابانینه خ گرفتیصورت م و مرانی در زمان  اسعودیت  وایی حمال
 مای  الملل اعمالم نمرد نمه جنگنمده    ، سازمان عفو بین1100آوریل  10بوده است. در  تیجمع

قمرار   ا ( را  مد  و  ژرتران  جمعیتی )سعده، صنعا، حدیمده، حجمه   ۀا تال  سعودی، ژنج ناحی
بر نشتار  سعودآل یرو ایانتخا  زمان حمالت توسط ن د دینشان منیز  مواردبرخی  9.اندداده

 مای  جنگنمده 0930مدمر   01قور نمونمه در  . بهنندیداللت م یرنظامیو مجروح نردن مردم غ
به نشته و زخممی شمدن بمیش از    بمباران نردند نه در صنعا، را عربستان مراس  ختمی ارتش 
در  ژنماه یحمله به اردوگاه افمراد بم   ،سازمان دیدبان حقوق بشر، یا بنا به اعالم 0نفر انجامید 111

تولیمد   ۀحمله به یمت نارخانم  یا  0رفت د  گرفت و از بین  موردمزرق نه یت درمانگاه و بازار 

                                                           
1. http://www.ohchr.org,1396 

2. http://news.ws.irib.ir, 1396 
3. Amnesty International. 2015/4/24 

4. http://www.farsnews.com, 1396 

5. Human Rights Watch. 2015/4/13 
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ای نه بمه نمابودی یمت انبمار بمزرگ از      حملهو  0منجر شدنفر  90مواد لبنی نه به نشته شدن 
، حمانی از آن  1المللی انسفام در سعده انجامیدزمان بین ای انسان دوستانه وابسته به سانمت

 .اندهداشتمدنظر را  انیرنظامیغ ینشتار و مجروح نردن حدانثر یمقامات سعوداست نه 
در  ممدار  از  بسمیاری  تعمداد  نهیدرحال ؛ ستند تیمورد حما یرنظامیاز امانن غ مدار ،

را بمه   ممدار  اند نه ادعا نرده سعودیاند. مقامات شده بیشدر ای صنعا، حدیده و سعده تخر
عنموان ژایگماه   امما اننمون از آندما بمه     ،مدرسمه بودنمد   گاشته نه در اند د  قرار داده لیدل نیا

 یاقیم اقمدامات احت  ، مقاممات سمعودی  ادعاصحت این بر فرض  9.شودمبارزان یمنی استفاده می
تمر آنرمه بمه    نرتمۀ مدم    .انداوردهین عملرا به دار حا ر در م انیرنظامیاخطار به غ مانندالزم، 

معمول بمه مقاصمد غیرنظمامی اختصماح      قوربه، در مورد ا دافی نه 0311استناد ژروترل اول 
یا مدرسه، این تردید وجود دارد نمه ممرمن     ااقامتگاهدارند، مانند امانن مقدسه، خانه یا سایر 

التی فرض بر این است نه از آن ی در اقدامات نظامی داشته باشند، در چنین حمؤثراست سد  
بر این به استناد مماد   (؛ عالوهProtocol I, 1977: Art 52 (3)شود )ای نمیا دا  چنین استفاده

یرمی از  . دیم درآ، در چنین حالتی حمله باید لغو شود یا به حمال تعلیم    0311ژروترل اول  01
عنموان  برد، این است نه بمه یمشدت صحت ادعا ای مقامات سعودی را زیر سؤال مسا لی نه به

توانمد ناشمی از اتفماقی    و این مو و  نممی  یرد د  قرار گمورد مثال یت  د  غیرنظامی بار ا 
یت مدرسه در منطقۀ ذبا  در استان  ،مثال برای .شمار آیدبودن یا بروز اشتباه در یت حمله به

در منطقمۀ   یچنین بمازار بار  د  حمالت  وایی عربستان سعودی قرار گرفته است.  م 3تعز، 
المللمی   ای بمین  ای سازمانگزارش 0.بار  د  قرار گرفته است 10صرواح در استان مأر  نیز 
حرایت از آن دارد نه مقامات سعودی در  یچ موردی  المللنیعفو بمانند دیدبان حقوق بشر و 

اتخماذ   انیم رنظامیاز غ تیم را در حما یرممؤثر یغ ی ما وهیاغلب شم ه و دادن اخطار انیرنظامیبه غ
نشمده، شمامل    تیرعامقامات سعودی اخطار مؤثر نه توسط  یدینل یار ایاز مع یاند. برخنرده
فمرار   یبرا یوجود زمان نافو  در خصوح راه فرار امن انیرنظامیمناسب، اقال  به غ یبندزمان

 .قبل از حمله است
 

 نبرد یدر انتخاب ابزارها هاتیممنوع تینقض تعهد به رعا .2
 الململ نیحقموق بم   یاساسم  چدمار قاعمد    ۀیم نبمرد بمر ژا   یابزار ما  برخی یرینارگبه تیممنوع

 (:111-113: 0930اند از )جعفری، نه عبارت بشردوستانه استوار است

                                                           
1. Human Rights Watch. 2015/04/16 
2. Human Rights Watch. 2015/04/23 

3. http://www.presstv.ir, 1396 

4. http://www.presstv.ir, 1396 
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ژروترمل اول   90ماد   0)بند  جنگیی  ا در ناربرد ابزار انامحدود نبودن اختیار دولت اول:
 (؛0311

یما درد و رنمج    0انمدازه  از شیبم   آسمیب  جادنننمد یار ای جنگی دوم: ممنوعیت ناربرد ابزا
 (؛0311ژروترل الحاقی  90ماد   1)بند 1یر روریغ

و گسمترده بمه    ممدت یقموالن   صدمۀ شدید، واردننندسوم: منا استفاده از ابزار ای جنگی 
 (؛0311ژروترل  90ماد   9محیط زیست )بند 

 (.0311ژروترل اول  02تفریت )ماد  چدارم: ممنوعیت ابزار ای جنگی فاقد توان 
در حوز  انتخما  ابزار مای نبمرد توسمط     موارد نقض حقوق بشردوستانه  نیتراز مد  یبرخ

 توان به شرح زیر تبیین نرد:دولت عربستان در جنگ علیه مردم یمن را می
 

 زاآتش هایبمب عدم استفاده از نقض تعهد به .1. 2
 ما و   ایی )برای توژخانه، خمپماره شور ا از مدمات و بمبدر قول مخاصمات مسلحانه، برخی ن
نردند نه  نگام ژرتا  و انفجار در سطح  د ، مواد قابمل   واژیما ای جنگی خود( استفاده می

 مای   ا، معمرو  بمه سمالح   نشید، این سالحنرد و تمام  د  را به آتش میاشتعال ژراننده می
نمد نمه در ابتمدا بمرای     ا ا و مدماتیزا، سالح ای آتش(. سالح01: 0921بود )رستمی،  9زاآتش

آتش زدن مواد یا ا دا  یا سوزانیدن اشخاح با اقدام به تولید شعله و گرما یا ترنیبی از  مر دو  
آیمد  وجمود ممی  قراحی شدند نه از قری  فعل و انفعاالت شیمیایی ژس از برخورد با  مد  بمه  

(Protocol III,1980: Art 1 & 1 (a)و .) جممود خصیصممۀ ایجمماد آسممیب و صممدمه بیدمموده و
، سبب شمده اسمت تما نماربرد ایمن سمالح علیمه        زاآتشی و نیز فاقد تفریت در سالح ر روریغ

تسملیحات   0321شمد، در ننوانسمیون   نظامیان و غیرنظامیان نه سبب صدمات غیر روری می
دیت اسمتفاده از  ژروترل ممنوعیمت یما محمدو   »عنوان سومین ژروترل، تحت عبارت ، به0متعار 
ایمن ژروترمل آممده اسمت: در  میچ       0بنمد   1، ممنو  شود. چنانره در ماد  «0زا ای آتشسالح

 مای  شرایطی نباید جمعیت غیرنظامی و نیز افراد یا ا مدا  غیرنظمامی را  مد  حملمۀ سمالح     
ا (. البته این یمت ممنوعیمت مضما  اسمت، زیمر     Protocol III, 1980: Art2(1)زا قرار داد )آتش

 :Dinstein, 2004ممنو  است ) زاآتشو چه غیر  زاآتشحمله به غیرنظامیان با  ر سالحی چه 

                                                           
1. Superfluous Injury 

2. Unnecessary Suffering 
3. Incendiary Weapons 

4. Convention of 10 October 1980 on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional 

Weapons which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects ( 
Weapons Conv). 

5. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons, Genena, 10- October 1980 

(Protocol III ).  
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 ما شمامل    ای این نمو  سمالح  مختلف درآورد. نمونه صورتبهتوان زا را می ای آتش(. سالح71
 ما،  زا(، خمپماره  مای دسمتی متضممن مایعمات آتمش      ا )سالحزا فیوگا ی آتش اننندهژرتا 

 ,Protocol III)زاسمت   ا و دیگمر ممواد محتموی ممواد آتمش      ا، بمب ا، مین ا، نارنجتموشت

1980: Art 1 & 1 (a)). 
زا  ستند نه دولت عربسمتان در   ای آتشاز دسته سالح دیفسفر سفو   ای ترموباریتبمب

 د.جنگ با یمن علیه غیرنظامیان استفاده نرده است نه در ادامه به آندا اشاره خوا د ش

 
 های ترموباریکبمب الف(
( 33-010: 0922)حسمینی انبرنمژاد،    نیسالح نامتعار  نو(، گرمافشاری)0 ای ترموباریتبمب

 مای  بممب گیرد. قرار می زاآتش ای ، در دستۀ سالحزاآتش ی اسالحبراسا  تعریف  است نه
در شمعا  انفجماری   را زا ای از مواد آتشنه در ابتدا تودهاست نوعی بمب بسیار قوی  ،ترموباریت

بعد، این توده آتمش   ۀدر مرحل؛ شودنند نه با انسیژن موجود در جو مخلوط میخود ایجاد می
 1.نندشده را نابود میآتش گرفته ۀتمام منطق تولید انفجار ای مدیببا  نهیقوربه ،گیردمی

( گرمافشماری ) ریت ای ترموبابمباز  انیرنظامیغبه یمن علیه عربستان سعودی در تداج  
 ا و موادی عربستان با چه سالح»با عنوان  ایدر مقاله«العدد» ژایگاه خبریاستفاده نرده است. 

 مای ترموباریمت در   بمب عربستان از  به استفاد ،به قل  علی ابرا ی  مطر «نشد  ا را مییمنی
و  مدوری سماب  یممن  جعلی عبداهلل صالح ر یس 9.عملیات موسوم به توفان قاقا ژرداخته است

  0نرد. دییتأرا   ای ترموباریتبمباز عربستان  یرینارگمردمی نیز به  ر یس حز  ننگر

 
 دیفسفر سف ب(

ای شیمیایی است نه در تما  با انسیژن مشتعل شده و دود عظیممی از آن  ، ماده0فسفر سفید
نه . البته زمانیسوزدیم ای شبیه به سیر در مدت تقریبا   فت دقیقهشود نه با رایحهساقا می

زایمی   یچ انسیژنی وجود نداشته باشد یا ذخیر  انسیژن آن تمام شود، این ماده قدرت اشتعال
 ای عمیم  و  فسفر سفید با ژوست برخورد نند، سوختگی نهی نگامد د. خود را از دست نمی

عفونت و جا  ممواد   رسد. ا تا مغز استخوان نیز میآورد نه گاه عم  سوختگیی ژدید میدا م
شمود و در بیشمتر مموارد بما     ی منتدی ممی ریناژاجبرانشیمیایی در ژوست به خساراتی جدی و 

 (.10: 0922مرگ  مراه است )شدبازی، 

                                                           
1. Thermobaric weapon 

2. http://www.iranieslamikhabar.ir, 1396 
3. https://www.alahednews.com.lb,1396 

4. http://parstoday.com,1396 

5. White Phosphorus(WP) 
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ای و ا نشمده اسمت، بما توجمه بمه      دربار  ممنوعیت سالح فسفر سفید،  یچ معا ده اگرچه
مسملحانه، بمه اسمتناد ممنوعیمت      ویژگی این سمالح، ممنوعیمت اسمتفاده از آن در مخاصممات    

زا، قواعد نلی در زمینۀ ممنوعیمت ابزار مای جنگمی دارای ما یمت فاقمد تموان        ای آتشسالح
و درد و  انمدازه  از شیبم   آسمیب  جادنننمد یا ای ( و سالحAPI, Art 51: Paras 4 & 5تفریت )

بما   ریمغما ( API, Art 35: Para 2, Henckaerts; Doswald-Beck, 2005:290ی )ر مرور یغرنج 
در  ،دیمدبان حقموق بشمر    1113ممار    گمزارش  در چنانره .بشردوستانه است المللنیبحقوق 
ململ بمه   سمازمان   یا  شورای حقوق بشمر حقیقت ۀنمیتو  مچنین در گزارش  0روزه11جنگ 

مجمما  تصمویب  ه بم  ادشمده در خصوح جنگ غزه نه گزارش ی ریاست قا ی ریچارد گلدستون
، علیمه ممردم غمزه    صدیونیسمتی ناربرد فسفر سفید توسط رژی   1نیز رسید عمومی سازمان ملل

 الملل بشردوستانه محسو  شده است. نقض حقوق بین
و نیز ایندیپندنت اعالم نردند رژی  سعودی در جنگ با یمن از  ژستواشنگتن ژایگاه خبری

ا بمه ایمن نشمور     ای حاوی فسفر سفید استفاده نرده نه آمریرم مانند بمب رمجازی ای غسالح
 9فروخته است.

 

 یاخوشه یهاسالح عدم کاربردنقض تعهد به  .2. 2
ای یمت بممب متعمار  اسمت و قموری      ، بممب خوشمه  0ای ای خوشهبراسا  ننوانسیون بمب

وزن  لموگرم ین 11تری را نه  ر یت نمتر از  ای انفجاری نوچتقراحی شده نه از خود بمب
(. CCM, 2008: Art 2تر اسمت )  ای انفجاری نوچتشامل بمب نند ودارند، ژراننده یا ر ا می

 انفجمار یت شود نه در اثر به انوا  وسایل انفجاری گفته می 0ایخوشه  ایعبارت دیگر، بمببه
زممانی ژمس از    ۀاصلننند تا با فانفجار ژخش می ۀتر را در منطقنوچت بمبتعداد زیادی  ،اولیه

 .(Boothby, 2009: 251) انفجار اول منفجر شوند
ی رم یترناز لحما    ای مای خوشمه  بمب: »دیگویم آمریرایی  آلن فریدمن محق  و نویسند

چمون   ینامتعارف ی اد  مانند سالحنبر دانیاما در م ،شوندیمی متعار  محسو   اسالحجزء 
 ما  بمب نیشوند. چنانچه ا یعیموجب نشتار وس توانندیمننند و عمل می ییایمیش ی اسالح

از بین ببرنمد  را  یفوتبال  رنس نیبرابر زم 01  به انداز یدر وسعت توانندیم ،درست عمل ننند
را در سمر راه   یزیند و  ر چایی وا ی اچر  گوشت  ا عمال بمب نیا .دنننمجروح  ن دستیا 

                                                           
1. Rain of Fire, Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 2009 Human Rights Watch, Printed 

in the United States of America, available at http://www.hrw.org, 30 March 2009 

2. UN General Assembly resolution endorsing Goldstone Report, Nov. 5, 2009  
3. http://www.salon.com,1396, http://www. Independent.co.uk, 19September 2016 

4. Convention on Cluster Munitions, Dublin, 30 May 2008 ( CCM ). 

5. Cluster Munitions 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.salon.com/
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 ،با گاشت چندین سال ژمس از جنمگ  ای خوشه ی ابمب نرهیاجدای از «. 0ننندیخود خرد م
این سمالح بمرای     تددید ویژ، مانندیم یت خطر مدلت باقی ۀمنزل مچنان برای غیرنظامیان به

عی را ژوشمش  خیلمی وسمی    آنرمه آندما محمدود    اول :شمود یغیرنظامیان به دو صورت مطرح مم 
   ا دا  نظامی و    مناق   شودمیای نه بمب ر ا ممرن است در ناحیه ؛ بنابراین،د ندمی
 قمور ناررفتمه، بسمتگی دارد. بمه   به نو  بممب بمه   تددید، دوم صورتواقا شده باشد.  یرنظامیغ

شموند. ایمن    ای نوچت  نگام برخورد بما زممین منفجمر نممی    درصد بمب 01تا  0بین معمول 
بسا آورند و چهوجود میهای خطرنا  را بمنطقه ، ایریدرگ انیی منفجرنشده، ژس از ژاا ببم

 1.میدان مین عمل نند تیصورت  ا بهمدت

ی قمر  ننوانسمیون    ما دولمت  ر یت از »ای  ای خوشهننوانسیون بمب 0به استناد ماد  
 مای  ده نرننمد؛  ( بممب  ای اسمتفا اند نه در  یچ شمرایطی: المف( از بممب خوشمه    متعدد شده

ای را توسعه، تولید، تحصیل، انباشت و نگدداری نرمرده و بمه  میچ دولتمی مسمتقیما  یما       خوشه
، 9 مای ممانور  بمر ممنوعیمت  (. عمالوه CCM, 2008: Art1 (a) (b)منتقمل نرننمد )    یرمسمتق یغ

نشور ا ننوانسیون تأنید نرده نه نشور ا حتی از  ر گونه مساعدت و تشویقی نسبت به دیگر 
(. با وجود این ممنوعیت، ارتش عربسمتان در یممن از   CCM, 2008: Art 1 (c)خودداری ورزند )

مایرمل فمالون    دییم تأای انگلیسی استفاده نرده است. چنانره این مو و  مورد  ای خوشهبمب
نیز قرار گرفت. اودارات مایرل فالون ژس از آن صمورت گرفمت نمه روزناممۀ     وزیر دفا  انگلیس 

گرفتمه توسمط   فاش نرد نه نتایج بررسی و تحقیقات صورت 1101دسامبر  03دین به تاریخ گار
ای انگلیسی در جریمان   ای خوشهدولت انگلیس حانی از استفاد  عربستان و متحدانش از بمب

بمان حقموق بشمر، ا متال      براسا  گزارش سمازمان دیمد   عالوهبه 0حمالت  وایی در یمن است.

                                                           
1. http://www.aja.ir, 1396 
2. http://www.yjc.ir,1396 

مطرح شود نه آیا این ننوانسیون صرفا  برای آن دسته از نشمور ایی نمه    سؤال. شاید در ذ ن این 9
االجراسمت  در  ای نشمور ای غیمر عضمو نیمز الزم    ست یا اینره بمر االجراالزمدر آن عضویت دارند 

ژاسخ باید گفت نه اگرچه به اسمتناد حقموق معا مدات، ایمن ننوانسمیون بمرای نشمور ای عضمو         
یی نمه عضمو چنمین ننوانسمیونی نباشمند، آزادی نامحمدودی       نشور اقابلیت اجرا دارد، اما برای 

ند نه حان  بمر اسمتفاده از  مر    اجنگی وجود ندارد، زیرا آنان تابا قواعد اساسی ناور بر ابزار ای
نلمی آن قواعمد    قمور بمه از چنین سالحی بایمد   ننندگاناستفاده، رونیازانو  سالح قانونی است. 
. از سوی دیگر، از آنجا نمه خصوصمیت ویمژ  ایمن     (Boothby, 2009: 251)اساسی را رعایت ننند 

رمی از اصمول اساسمی حقموق     سالح عدم تفریت و حملۀ نورنورانمه اسمت و اصمل تفریمت نیمز ی     
(، از ICJ, 1996) باشمد یمم عرفمی   الململ نیبم تخطمی در حقموق    رقابلیغبشردوستانه و نیز اصول 

ی فاقممد تمموان تفریممت ممنممو  اسممت  مماسممالحمنظممر حقمموق عرفممی نیممز نمماربرد ایممن دسممته از 
(Henckaerts, & Doswald-Beck, 2005:3). 

4. https://www.theguardian.com, 19 December 2016 

http://www.yjc.ir/
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 ما را در اسمتان صمعده بما     ی عربستان در جنمگ یممن موا ما حموثی     برری عربی به  ادولت
 0 ا غیرنظامی نشته شدند.ی بمباران نردند نه در اثر این حمالت، دهاخوشهاستفاده از مدمات 

 

 در یمن حقوق بشردوستانهاقدامات در قبال نقض 
، ریقصمور و تقصم   یقور عامدانه و چه از روبشردوستانه، چه به المللنیحقوق ب یجد ای نقض

عامدانمه   ۀ. حملشودیمرتربان منجر  م یفرین تیو به تحق  مسئولشده محسو   یجرم جنگ
اصمل تناسمب    تیم حمله بدون رعا نیو  مچن تیاصل تفر تیحمله بدون رعا ای انیرنظامیبه غ

محسمو    یجنگم  تیم جنا انیرنظامیوارد بر غ انیشده و  رر و زینیبشیژ یمنفعت نظام انیم
 یجرا مم  نیو معاونت و مساعدت در وقو  چن یجنگ اتید در قبال ارترا  جنای. افراد بادشومی

در ایمن زمینمه، بما     .(33-010: 0922)حسینی انبرنژاد،  مسئول قلمداد شوند یفریبه لحا  ن
 ،چدارگانمه ژنمو  سمتند    ونییمن و عربستان  ر دو متعدد به ننوانسم   اینشورتوجه به اینره 

 .تواند وارد این قضیه شودمی 1یفرین یالمللنیدیوان ب
 تیجمرم صمالح  چدار نسبت به  وانی، دیفرین یالمللنیب وانید ۀاساسنام 0  دابه موجب م

 و جرم یجرا   جنگ ،تیبشر هیرا   علی، جنشنسلاند از: جرم نه عبارت خوا د داشترسیدگی 
سمازمان    مای ویژه گمزارش د، بهموجوبنابر مستندات و شوا د (. ICC statute, Article 5) تجاوز
 تیبشر هیرا   علی جعنی یالمللنیب ۀنقض حقوق بشردوستانو دیدبان حقوق بشر،  المللنیعفو ب

 بیتعقتوانند موجب می رسدینظر منه به یاقدامات نیترمحرز است. مد  در یمن یجرا   جنگ و
اصمل   تیبدون رعا غیرنظامیاق  من ییاند از: بمباران  واعبارت مقامات عربستان شوند یفرین

و   مای ترموباریمت  بممب ای،  ای خوشهبمب یو اصل تناسب و استفاده از مدمات حاو تیتفر
انجام تحقیقات منصفانه برای احراز این اقدام و تعقیمب و محانممه بمدون     دیتردیب. دیفسفر سف

رین تدبیر برای برخورد ت ای مقررات بشردوستانه، مد تبعیض و مجازات متدمان به ارترا  نقض
 مای  ی است نه مانا تحق  تمدیدات الزم در ممنوعیت برخی از ابزار ما و روش ننندگاننقضبا 

 ونیننوانسم  ،(0311) چدارم ال ه ونیمقررات ننوانستوجدی به ویژه موجب بیجنگی شده و به
اول  یاقژروترمل الحم  و  در زممان جنمگ   انیرنظامیاز غ تیحماخصوح ( در 0303چدارم ژنو )

  ما دولمت بر تعقیب و مجازات متدمان، عالوه .(19: 0931ژور و یررنگی، شوند )عالیمی (0311)
 :ندنن اتخاذ رازیر  اقدامات توانندیم مخاصمات زمان در زینی المللنیبی نداد ا ای

المللی یا از قریم   صورت دوجانبه در مجاما بینبه دیپلماتیت اعترا ات چارچو  درالف( 
 المللی؛ ای بین ای سازمانعنامهقط

                                                           
1. Human RightsWatch: 3 may 2015, “Yemen: Saudi-Led Airstrikes Used Cluster Munition. 

2. International Criminal Court (ICC) 



 165...   المللیحقوق بین نگاهنظامی عربستان به یمن از  ۀحمل

 

، برگمزاری   ما یمی دارا انسمداد  ای یاقتصاد  یتحر مانند 0غیرقدرآمیز جمعیدسته اقدامات (
 Henckaerts, & Doswald-Beckالمللمی، اعمزام نیرو مای حمافح صملح )      مای بمین  ننفمرانس 

ی متجل تیامنی اشوریۀ رو در نهن نشورشا به متد  اشخاح ورود از ممانعتنیز  و( 2005:512
 ؛است شده

 . 1ینظام زاتیگونه سالح و تجد نقل و انتقال  رج( خودداری از 

 

 گیرینتیجه
تاننون ا تالفی از نشور ای عربی به سرنردگی عربستان، در حمایمت از دولمت    1100از مار  

 است. حممالت سمنگین   دادهمستعفی منصور  ادی، یمن را مورد آماج بمباران  وایی خود قرار 
ویمژه زنمان، نودنمان و    ، بهانیرنظامیغ ای مناق  مسرونی، تلفات جانی برای نظامی و بمباران

 ا را در ژی  ای شدری مانند آ  و برق و بیمارستانسالخوردگان و  مچنین تخریب زیرساخت
 تیرسمم  بمه ی  ما تیم ممنوع تیم رعاداشته است. ایمن اقمدامات، نقمض تعدمدات در خصموح      

ی نبمرد اسمت،   ابزار ا ا و در انتخا  روش ژهیوبهبشردوستانه،  المللنیب در حقوق شدهشناخته
ی بمرا یی را ار ایمعواال و نرامت انسانی،  شأنمنظور تأمین احترام به زیرا حقوق بشردوستانه به

نرده است تما تعمداد قربانیمان جنمگ بمه       نیمعمخاصمات مسلحانه  انیجر ا در ابزار ا و روش

                                                           
 متحمد  ململ  منشمور  اصمول  بمه  دیمق آنره  فت  فصل لیذ تیامنی شورا مجوز صرفا  زینی قدر اقدامات وجه در. 0

 در بشردوسمتانه  حقموق  فماحش  و دیشمد ی  انقض به دنیبخش انیژاۀ عرص در ار زور به توسل تواندیم ،باشد
 (.003-001: 0930و رنجبریان،  باقرزاده) نند هیتوج مخاصمات

آندما در   ینظمام  حاتیاز تسمل  رودیاحتممال مم   نمه یاند درصورت ا مووفدولت یۀنلشایان تو یح است با اینره . 1
گونمه   از نقل و انتقال  ر ،بشردوستانه استفاده شود المللنیحقوق ب بشر و المللنیحقوق ب یارترا  نقض جد

 مای آمریرما و   ، دولمت (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 509) ننند یخوددار ینظام زاتیسالح و تجد
انمد، بلرمه   اقدامی انجمام نمداده   گونهچی  ای حقوق بشردوستانه در یمن در متوقف نردن نقض تندانهانگلیس 

 سینمو شیژم  1، مطماب  مماد    رونیم ازاانمد.  عمل نرده به عربستان حاتیتسل ننندگاننیتأم نیترمد  عنوانبه
 مای خمود در قبمال نقمض ایمن      ( باید ژاسمخگوی مسمئولیت  Crawford, 2002:12ی دولت )المللنیبمسئولیت 

میلیارد ژونمد   9فروش بیش از  عربستان به یمن مجوز حملۀلندن از آغاز المللی باشند، زیرا دولت تعددات بین
انگلیس بما یمت   »نویسد: روزنامۀ گاردین در گزارشی می نهیقوربهاست؛  دهنرتسلیحات به عربستان را صادر 

و مدمات و فنماوری نظمامی در    حاتیتسل گریدد د و با دست  ا میی ژزشری و غاایی به یمنی انمتدست 
ی رأ، عمالوه بمه (. http://qudsonline.ir/newsیممن حملمه نننمد )    گاارد تا بمه اختیار عربستان و متحدانش می

دلیمل اسمتفاده از ایمن    فمروش تسملیحات ایمن نشمور بمه عربسمتان بمه        از یریجلوگبر مبنیدادگاه عالی لندن 
شمما دی بممر ایممن مو ممو  اسممت    بشردوسممتانه حقمموق تسمملیحات علیممه غیرنظامیممان در یمممن و نقممض    

(https://www.theguardian.com/world/2017/jul/10). نیمز در آخمرین سمفر    آمریرما    متحد ایاالت  مچنین
نممرد فممروش تسمملیحات را بمما عربسممتان امضمما      یاردیلیصممدمچنممد ترامممب بممه ایممن نشممور قممرارداد     

(http://www.independent.co.uk/news.) 
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ی  ما رسماخت یزی نا ش یابد و غیرنظامیان حمایت شوند. حمله به انسانی ا رنجحداقل برسد، 
غیرنظامی یمن، از جمله نیروگاه برق صنعا و تندا نیروگاه برق استان صعده و حمله به فرودگماه  

ی دارویی و ژزشری و  مچنمین اسمتفاده از    انمتصنعا، حمله به سیلو ای گندم، ممانعت از 
ممردم یممن از    هیم عل یاخوشه ای ترموباریت و  ای فسفری، بمبی ممنوعه مثل بمب اسالح

. رژی  شودیمجمله اقدامات  د حقوق بشردوستانه عربستان سعودی علیه مردم یمن محسو  
ویژه سیر  ژیامبر اسمالم )ح( را نمه قا مل بمه رعایمت اصمل       سعودی، حتی دستور ای اسالم به

امی و غیرنظامی در نبرد بودند نیز نادیمده گرفتمه   تفریت بین نظامیان و غیرنظامیان، ا دا  نظ
است، آنچه عربستان قی چدار سال جنگ علیه مردم یمن انجام داد، از مصمادی    ژروا حاست. 

الملل بشردوستانه است. به  مین دلیل  رورت دارد دولتممردان رژیم    نقض فاحش حقوق بین
قمر   ن توسمط نداد مای بمی   سبب ارترا  اعممال  مد حقموق بشردوسمتانه در یمم     سعودی به

 المللی نیفری تعقیب، محانمه و مجازات شوند.دیوان بین مثل یالمللنیب
 

 منابع
 . فارسی و عربی1

 هاالف( کتاب
االعالم بقواعمد القمانون المدولی و العالقمات الدولیمه فمی شمریعه        ق(. 0010ابوالوفاء، احمد ) ..00

 ، الجزء العاشر، قا ره: دارالندضه العربیه.االسالم

 ای ممنوعه در جنگ از دیدگاه اسالم و تحلیل ابزار ا و روش(. 0930جعفری، سید اصغر ) ..11
 المللی.تدران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل بشردوستانه، حقوق بین

، ترجممۀ  ی حقموق مخاصممات مسملحانه   نماربرد قواعد (. 0921ی و ژل مالر  )آنتونراجرز،  ..99
 .ریرنبیام ی حقوق بشردوستانه، تدران:ملۀ تینم

 ی.اسالم غاتیتبلق : دفتر  )ح(، انرم امبریژی زندگان: تیابدفرو  (. 0910ی، حعفر )سبحان ..00

ی، تدمران، دفتمر    نجم ی علم  دیسترجمۀ  حقوق مخاصمات مسلحانه،(. 0913شارل، روسو ) ..00
 .رانیای اسالمی جمدوری المللنیبی حقوقخدمات 

حسمین شمریفی قمراز نمو ی، تدمران:      ترجممۀ   الملل،حقوق بین(. 0920ناسسه، آنتونیو ) ..11
 میزان.

المللی دولت با توجه به تجاوز مسئولیت بین(، 0911مستقیمی، بدرام؛ قارم سری، مسعود ) ..11
 تدران: انتشارات دانشگاه تدران. عراق به ایران،

، ترجممۀ امیرحسمین   ی نشمتار جمعمی   ما سمالح الملل حقوق بین(.  0911ممتاز، جمشید) ..22
 ستر.رنجبریان، تدران: دادگ
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 ، چ چدارم، تدران: میزان.الملل عمومی ای حقوق بینبایسته(. 0920زاده، ر ا )موسی ..33

 

 ب( مقاالت
، «الململ قبض و بسط مفدومی ح  تعیین سرنوشت در حقموق بمین  (. »0920امیدی، علی ) ..0101

 .90ش المللی، مجله حقوقی بین

 تعدمد  :بشردوسمتانه  وقحقم ی اجرا انیبن(. »0930) امیرحسینن؛ رنجبریان، ر وا ،باقرزاده ..0000
، فصلنامۀ ژمژو ش حقموق عممومی   ، «بشردوستانه حقوق رعایت تضمین و رعایت به  ادولت

 .01سال شانزد  ، ش 

غمزه از    روز 11جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبمرد  (. »0922حسینی انبرنژاد، حوریه ) ..0101
 .01وشش ، ش ، سال بیستالمللیمجلۀ حقوقی بین، «الملل بشردوستانهنگاه حقوق بین

ی ممنوعمه در حقموق بشردوسمتانه و     ما سمالح  بندی ناربردچارچو (. »0921ساعد، نادر ) ..0909
، تدمران: سمازمان   المللمی بشردوسمتانه  مجموعه مقاالت  مایش اسالم و حقوق بین، «اسالم

  الل احمر.

( در مورد اسمتفاده از  1113بان حقوق بشر )ارزیابی گزارش دید(. »0922) شدبازی، آرامش ..0000
، 11، سمال  المللمی مجلۀ حقوقی بین، «المللفسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین

 .01ش 

، «نظمام حقموقی و حقموق بشمر در عربسمتان     (. »0931ژور، حسمن؛ یررنگمی، محممد )   عالی ..0000
 .10ست ، ش ، سال بیفصلنامۀ مطالعات را بردی

بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصممات داخلمی:   (. »0931عزیزی، ستار ) ..0101
 مای نظمامی در سمرزمین    فعالیمت ۀ المللمی دادگسمتری در قضمی   ی دیوان بینأبا تأنید بر ر

 .99، ش 09، دور  استیس و حقوق ژژو شۀ فصلنام ،«ننگو

، به نقمل  «نشد  ا را می ا و موادی یمنیعربستان با چه سالح(. »0931) علی ابرا ی  مطر ..0101
 .العدد ژایگاه خبریاز 

فصملنامۀ  ، «الململ مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقموق بمین  (. »0930فضا لی، مصطفی ) .02
 .0، ش 10، دور مطالعات حقوق عمومی

 ۀبررسمی حقموقی مشمروعیت مداخلم    (.»0930، مجیمد ) نمژاد نیانی، محمودر ا؛ ژژوهگلشن ..0303
، ش تحلیلمی  مشمدری دیپلماتیمت    -سیاسمی   ۀما نام، «سعودی در یمن نظامی عربستان

21. 
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