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 چکیده

 عنوانبهها آن از استفاده ، تانظارتی و شناساییی هامأموریت در پهپادها کارگیریبه آغاز از
 کارگیریبه و استفاده به نسبت متفاوتیهای ظامی، دیدگاهنهای عملیات در موشک حمل وسایل

هدف . اندبرآمده آن از استفاده نقد یا کارگیریبه توجیه پی درای عده و است داشته وجودها آن
 حقوق دلایل ذیل پهپادها از استفاده عدم ای استفاده در این موضوع بررسی مقاله این است که به

 بشری حقوق دلایل به پهپاد از استفاده که است واقعیت این نبیا پی در بپردازد و بشری
 داده نشان حاضر مقالۀ با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در. است پذیرامکان و توجیهقابل

 و حمایت به مواردی در بلکه اند،نکرده اقدام بشر حقوق نقض صرفًا به پهپادها که شد خواهد
 بلکه، نیست صرفاً جنگیای وسیله دهد پهپادمی نشان این و دانزده دست بشر حقوق از حفاظت

 خدمت المللی دولتی و غیردولتی درهای بینها، سازمانتوسط دولت تواندمی که است ابزاری
 .گیرد مورد استفاده قرار بشر حقوق از حمایت جهت در یا بشر حقوق و ضد جنگی اهداف
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 مقدمه

استفاده  V.2 و V.1 از نازی آلمان گردد.میبر دوم جهانی جنگ اواخر به 1هاپهپاد از استفاده تاریخچۀ

 بدون هواپیمای سامانۀ در عمل تنها و شدمی محسوب 2کروزهای موشک از نخستین نوع که کردمی

 از استفاده(. 11: 1811شکوهی، ) شدمی تولید گسترده طور به آمد کهبه حساب می سرنشین

 میلادی 12 و 12های دهه در گردد.میبر میلادی 82 و 12های دهه به 4شناسایی و 3نظارتیی پهپادها

 6شد. استفاده 5قاتل و جنگی هواپیماهای عنوان ذیل نظامی و نگیج اهداف برایها آن از

 به موظف را کشور هوایی نیروی مأموریتی در متحده ایالات دفاع وزارت 1111 سال در

                                                      
 Drone با عنوان شتریبی عموم متون در که دارند وجودی واژگانی اژۀ فارسو نیا دور. معادل از ریپذتیهدا . پرندۀ1

 نظر به هیشب نخست نگاه اگرچه در که دارد وجودیی هایسازمعادل یفن وی حقوق متون در شود، امامی ادها یآن از

، UAS ای و Unmanned Aerial Vehicle (UAV): برای مثال دارند؛ی زبان وی فن زیرهای ولی تفاوت رسند،یم

UAVS, RPAV, RPA, PA, UCAV و ACV. معادل  پهپاد متن نیا درUAVs دو هر شامل تا است شده داده قرار 

 . شود آنی جنگ ویی شناسا نوع 

2. Cruise Missile 

3. Surveillance Drones 

4. Reconnaissance Platform 

5. Killer Drone 

 شده ارائه متحد ملل اول کمیته به کهها پهپاد به مربوط گزارش درها پهپاد زا تعریف استنادترینقابل و . جدیدترین6

؛ است آن داخل خلبان وجود بدون هواپیما هوایی، یک سرنشین بدون نقلیه وسیله یک»است. بر این اساس،  آمده

 یک از خود سیستم این، زیرا است هوایی سرنشین بدون سیستم از جزئی هوایی سرنشین بدون نقلیه وسایلرو ازاین

 United Nations1st Committee of the General) «است گرفته شکل آن با مرتبط عناصر و خلبان بدون هواپیما

Assembly, 2018: 6 .)مورد درای گسترده شکل به امروزه که است «دور از پذیرهدایت پرندۀ» اختصاری نام پهپاد 

 دارد و برای دور از هدایت قابلیت رود،به کار می «سرنشین بدون پرندۀ» مانه سرنشین یابی پذیربرنامه پرندۀ نوع هر

 (. 1: 1818حبیبی، )شده است  ساخته و طراحی غیرنظامی و نظامی متنوع اهداف

 و عمومی محافل در بیشتر( کردنو زو ز معنای به« )Drone» واژه داشت توجه باید پهپاد شناسیواژه مورد در

ارائه  جایگزینیهای است و واژه شده مواجه زمینه این متخصصان مخالفت با که شودمی گرفته کار به نگاریروزنامه

 این ۀکنندمنعکس تا کندمی استفاده «UAS» واژه از (،DoD)امریکا  دفاعی سازمان . برای مثال(abc.net.au)اند داده

 صرفاً وسیله کنار در دیگری عناصر و زمینیهای ایستگاه چونای پیچیدههای سیستم دارای پهپاد که باشد واقعیت

 (. the uav.com) استبودن هوایی  نقلیه
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ی پهپادها از استفاده ترینجدی(. Wuschka, 2011: 892)کرد  1مسلح نخستین پهپادکردن عملیاتی

 رزمیی پهپادها از استفاده و 1221 سال از بعد به ظامی،نهای عملیات در کروزهای موشک حامل

 بحث که است زمان همان از .شودمی مربوط پاکستان ویژهبه و افغانستان خاک در امریکا توسط

 به یاکردن محدود دنبال است و گرفته قرار بشری حقوق فعالان دستور کار در پهپادها از استفاده

 .هستند جنگی منطقۀ در پهپادها از دهاستفادادن سامانتر دقیق عبارت

های هزینهبودن خلبان، پایین دارای نظامی  هواپیماهای با مقایسه مقام در پهپادها به توجه دلایل از

بودن، مأموریتیجنگنده، چند هواپیمای به نسبت کوچک جثه و کم آن، وزن کارگیریبه و ساخت

 همین به (؛89: 1811شکوهی، )است  هواییوآب شرایط تمام در استفاده امکان و بالا مانور قابلیت

 حمایت و بشر حقوق بر نظارت برای وسیله این از استفاده به بشری حقوقی هاسازمان توجه دلیل،

 .است یافته افزایش آن از

 هم آن و عملیاتی مناطق صرفاً در پهپادها از هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد استفاده

 و جاسوسی نوع از چه پهپادها از استفاده بلکه نیست، جنگی پهپادهای از خاصی محدود به نوع

تواند در جهت نقض حقوق مورد توجه این تحقیق است که هم می ،2جنگی نوع از چه و شناسایی

 و اینترنت به دسترسی آزادی حق چون بشر و هم در جهت حمایت از آن باشد. همچنین به مواردی

 پرداخته خواهد شد. پهپادها طریق از پلیس توسط تلفنی مکالمات شنود

 حقوق و پهپاد بین ایچه رابطه که است این به آن برآمده پاسخ پی در پژوهش این که پرسشی

 تحت 3«ابزار» از استفاده نوع به بستگی رابطه شود: اینگونه مطرح میوجود دارد؟ فرضیه این بشر

 در عنوان عاملیبه پهپاد از استفاده 4دوگانه راستای اهدافاین رابطه در ؛ یعنی دارد «پهپاد» عنوان

 شود.توضیح داده می بشر حقوق نقض و 7خشونت و عامل بشر حقوق 6ترویج و 5یتحما
                                                      
1. Predator drone 

2. Uninhabited [Unmanned] Combat Aerial Vehicles (UCAVs)  

 نه و استیی شناسا وی جنگ ادوات و لیوسا( payload) حملی برا ابزاری پهپاد که است نیا پژوهش فرض. پیش3

 (. 11: 1819، یخرمی )جنگ ایلهیمثابه وسبه ودخ

4. Dual-purpose 

5. Protection 

6. Promotion 

7. Violation 
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 المللو حقوق بین 1قواعد حاکم بر پهپاد. 5

 واییهالملل بین حقوق زمینه شناسایی کرد: سه توان درمی هستند، حاکم پهپادها بر را که قواعدی

 چندجانبه هایرژیم قواعد و مسلحانه مخاصمات حقوق و بشردوستانه شیکاگو، قواعد معاهده و

 .صادرات کنترل

کردن محدود پی در که است اصولی و قوانین شامل بشردوستانه المللبین در این راستا حقوق

 اصل همچون ولیاست؛ اص آن توابع توقف نیز و غیرنظامیان از حفاظت با مسلحانه درگیری اثرات

 نداشته نظامی عملیات در مستقیم شرکت که مادامی است، غیرنظامیان از حفاظت در پی که تفکیک

 ۀکنندمحدود توان قواعدنیز می 2بشردوستانهالملل بین حقوق دیدگاه از(. Alley, 2013: 18) باشند

 هنوز اگرچه. (Wuschka, 2011: 892) کرد مشخص و شناسایی نوینی راهای فناوری چنین کاربرد

 خود ندارد؛ اما وجود پهپادها زمینه در اجراییقابل یالمللبین مقررات هیچ که اندعقیده این بر برخی

 جهت در مؤثریهای گام بشردوستانه حقوق و شیکاگو کنوانسیون همچون قوانینی کهاند معترف

 عمل دولتی، هر ( مسئولیت1ماده ) ساسبرا اینکه ضمن. اندبرداشته پهپادها از استفاده مقررات تنظیم

 عملیات از ناشی قانونی هایچالش به توجه با و است دولت مسئولیت مستلزم یالمللبین متخلفانۀ

 بحث (. نکتۀ مهم در این رابطهAbeyratne, 2010: 172است ) نهفته آن در دولتی پهپادها، مسئولیت

 است. غیردولتی بازیگران بالقوۀ استفادۀ و دولتی بازیگران توسط آن از استفاده نحوۀ سر بر

 و مسلح نظامی پهپادهای همچنین و غیرنظامی و نظامی پهپادهای بین در اینجا به تفکیک

 اند.شرح داده شده زیر نمودار در که پردازیممی نظارتی و جاسوسی

 

 

 

                                                      
دهند؛ می انجام عملیات شدهریزیبرنامه که خودکارهای پهپاد( الف: باشند استفادهقابل طریق سه به است ممکنها پهپاد. 1

 موجودهای حسگر از استفاده با که اولیه ریزیبرنامه بدون و( وشمنده هدایت) مصنوعی هوش به مجهزهای پهپاد( ب

های اپراتور توسط که پهپادهایی( دهند؛ جمی انجام مأموریت و کرده شناسایی را خود اهداف انسانی، عامل دخالت بدون

 (. 11: 1811شکوهی، )شوند می هدایت کاربران توسطها ماهواره طریق از مواقع برخی در و زمینی

2. International Humanitarian Law (IHL)  



 11 یسجاد ،یقربان ،یوسفی/  بشر حقوق از انتیص در (پهپادها) نیسرنش بدون یمایهواپ گاهیجا یبررس

 

 . انواع پهپادهای نظامی و غیرنظامی5شماره  نمودار

 
 2(تفکیک) تمایز اصل چون و اصولی 1دوستانهبشر حقوق و بشر حقوق قواعد پهپادها از استفاده در

 حاکم است. 3تناسب غیرنظامیان و اصل و نظامیان

 تحت که است قانونی زمانی تنها 4مسلحانه مخاصمات در دشمن کشتن ،المللبین حقوق در

 در جنگی وضعیت باید ابتدا صورت این در پس. باشد 5جنگ حقوق یا دوستانهبشر حقوق اصول

 از یکی شاید. شود استناد دوستانهبشر حقوق اصول به آن از پس تا شود اثبات و محقق پهپاد مورد

 مندقانون مسلحانه مخاصمات در دشمن کشتن برای را نظامی نیروی از عمدی استفادۀ که اصولی

 تلقی مشروع اهداف مسلح نیروهای نظامی، درگیری در باشد. براساس این اصل، تمایز اصل کند،می

بر این  .نخواهد بود قانونی نیستند، درگیر نظامی عملیات در که کسانی بر گشودنآتش شوند امامی

 دهد، قرار حمله مورد را نظامی افراد و اهداف و گرفته نظر در را تمایز اصل بتواند پهپاد اگر اساس،

 این کردن روشن در 6سرخ صلیب یلمللابین کمیتهشود. می تلقی قانونی ابزاری اصل، براساس این

                                                      
1. International humanitarian law (IHL)  

2. the Principle of Distinction 

3. Proportionality 

4. Armed Conflict 

5. Jus in bello or Law of Armed Conflict 

6. The International Committee of the Red Cross (ICRC)  
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 برای 2«مشخص هایحمله» و 1«قتل لیست» ایجاد داردمی بیانها تروریست با درگیری در اصل

 در کهها آن مبلغان کشتن اما نیست قانونیغیر هستند، مستمر مبارزۀ تابع که مسلحی سازمان اعضای

 نیست مجاز یالمللبین دوستانهشرب حقوق طبق ندارند، و مستقیم مستمر حضورها درگیری

(Millson & Herman, 2015: 1-4.) 

 حقوق اصول توانندشوند، میبا توجه به اینکه پهپادها هواپیمای بدون سرنشین محسوب می

 ,Završnik) گیرندنمی قرار استفادهسوء مورد همیشه و سازند برآورده را بشردوستانه المللبین

 انتقال سیستم اول، درجه در بلکه نیست سلاح یک کلمه دقیق معنای به همچنین پهپاد(. 11 :2016

 المللبین بشردوستانه حقوق همچون المللیبین قوانین نقض ذات پهپادها رو دراست؛ ازاین سلاح

 خواندن  غیرقانونی شرایط نوین فناوری این از نادرست استفادۀ عبارتی به و استفادهسوء بلکه نیست،

 .کندمی فراهم را آن از استفاده

 محققان، برخی دید از بلکه نیست غیرقانونی هایسلاح سیستم پهپاد توان گفتترتیب میبدین

 همچون المللبشردوستانه بین حقوق و بشری حقوق هایخواسته به گوییپاسخ به پهپادها قادر

اینکه  ضمن(. Groof, 2016: 136هستند ) بیهوده رنج منع و ضرورت، تمایز، تناسب، احتیاط اصول

 و ضرورت، تمایز، تناسب چهارگانۀ اصول و شرایط وجود صورت در جنگ، بر حاکم حقوق طبق

 پهپادها توان گفتبنابراین می؛ (Abeyratne, 2015: 76است ) قانونی توجیه دارای ، کشتن3انسانیت

. دارند کامل قتطاب تناسب و تفکیک اصول رعایت مورد در مسلحانه مخاصمات حقوق الزامات با

 و دارند قرار مسلحانه مخاصمات المللبین حقوق نظارت تحت همچنان هاپرنده این اینکه ضمن

 در منعینشود،  مسلحانه مخاصمات حقوق قواعد نقض به منجرها آن کارگیریبه چنانچه

 (.111: 1811نجات، یزدان و حسینی) ندارد وجود شانکارگیریبه

 شامل مسلحانه مخاصمات در اجراقابل سطح، قانون ترینابتدایی در در این رابطه باید گفت،

 ( اقدامات9( تناسب؛ 8نظامی؛  ضرورت( 1غیرنظامی؛  و نظامی اهداف بین ( تمایز1چهار بند است: 

 با الملل بشردوستانهحقوق بین مسلحانه،های درگیریتوجه شود که در حمله. باید  در احتیاطی

                                                      
1. Kill Lists 

2. Signature Strikes 

3. Humanity 
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 (.Lang, 2015: 17) دارد اجرا و سازیپیاده قابلیت سرنشین بدون یهواپیماها از استفاده

 :داد نشان زیر شکل در را مسلح پهپادهای از استفادهبودن قانونی بتوان شاید

 بودنِ فعالیت پهپادهابودن یا غیرقانونی. ارزیابی قانونی2نمودار شماره 

 
Ref: Groof, 2016: 140. 
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 پهپاد و حقوق بشر. 2

 مثابه عاملی در جهت نقض حقوق بشرپهپاد به. 5-2

 توسط بشر حقوق نقض چگونگی بشر، بررسی حقوق و پهپادها بین رابطۀ ازها بررسی بیشترین

 توسط 1هاییعنوان عاملی برای نقض حقوق بشر، گزارشبه پهپادها استفاده از زمینۀ در. پهپادهاست

 شده تقدیم بشر حقوق شورای به 2امرسون بنبشر،  حقوق ترویج و حمایت رامو در ویژه گزارشگر

 مجمع سرانه بهخودهای اعدام امور ویژۀ ، گزارشگر3هینز کریستف توسط گزارشی است. همچنین

 است. وجه بشر بوده حقوق شورای به هم شکایت پاکستان مورد دیگر 4شده است. ارائه عمومی

 .است امریکاییی پهپادها حملات تأثیر این موارد بررسی تمام مشترک

متحد،  ملل بشر حقوق شورای از امنیت شورای دائم عضو دو و 5پاکستان درخواست پی در

 ضد عملیات در پهپاد از استفاده وضعیت بررسی برای کارگروهی ایجاد به بشر حقوق شورای

 خود اولیۀ گزارش یژه، درو گزارشگر امرسون بن سال همان در. اقدام کرد 1218 سال در تروریستی

 را پهپادها از قانونی ، استفادۀ1218 سپتامبر 11 در A/68/389 شماره به متحد ملل عمومی مجمع به

 نکتۀ. دانست بشر حقوق نقض بود، گرفته صورت پهپادها توسط را که هاییقتل و کشید چالش به

 بین شکاف ایجاد برای عاملی را امرسون، فقدان شفافیت بن که است این گزارش این جالب

 تأثیری این امر دانسته است. وی معتقد است متحده ایالات توسطها قتل این مورد در گوییپاسخ

 کند.می ایجاد جبران برای[ امریکاییی پهپادها حملات توسط] بشر حقوق قربانیان توانایی بر منفی

 سکوت این داردمی بیان است و ستهدان خطرناک را پهپادها از کاربرد و استفاده برابر در سکوت وی

 (.A/68/389, 2013) شود به رضایت تفسیر است ممکن

                                                      
1. 1-A/HRC/22/52 , 1 March 2013 

1. A/HRC/25/59 ,4 February 2014 

2. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

while Countering Terrorism, Ben Emmerson 

3. Christof Heyns 

4. A/HRC/23/47, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 

Executions 

 در غیرنظامیان تلفات وها پهپاد حملات» داشت انیب 1218 سپتامبر 11 ملل، در سازمان در پاکستان ندهی، نمایزرداری عل آصف. 5

 .(Andrei AKULOV,2012: http: //www.strategic-culture.org« )است شده مبارزه نیا یبرا نبردشدن تردهیچیپ باعث ما خاک

http://www.strategic-culture.org/


 19 یسجاد ،یقربان ،یوسفی/  بشر حقوق از انتیص در (پهپادها) نیسرنش بدون یمایهواپ گاهیجا یبررس

 

 در ، وی1219در تاریخ چهارم فوریه  A/HRC/25/59شماره  به امرسون بن نهایی گزارش در

 دوستانهبشر ، حقوقالمللبین بشر حقوق قوانین تحت» پهپادها از استفاده قانونی های حلراه بیان پی

 شد سبب هینز گزارش با همراه گزارش دو این. است« مسلحانه مخاصمات حقوق والملل بین

 با مقابله برای کند درخواست اعضا از، 1219 مارس 19 درای قطعنامه بشر طی حقوق شورای

 جمله از یالمللبین قوانین تحت خود تعهدات با پهپاد، مطابق همچون ابزاری طریق از تروریسم

 تمایز و تناسب اصل ویژهبه دوستانهبشرالملل بین حقوق والملل بین بشر ، حقوقمتحد ملل منشور

 .باشند داشته توجه اصول این به و برداشته گام

 تا 1211 آوریل 8 از را خودهای فعالیت لیست وی ،1218 سال در امرسون بن اولیۀ گزارش در

 امنیت به منظور تأمین اصول ازای عهاین گزارش، مجمو سوم فصل کند. درمی بیان 1218 ژانویه 1

 با مبارزه حین در بشر حقوق سیستماتیک و فاحش نقض برای گوییپاسخ اصل و یابیحقیقت

 (.Emmerson, 2013: 2)ارائه شده است  هادولت بههایی توصیه شده و بیان تروریسم

های عملیات در پهپادها از ، استفاده1219سال  در ویژه گزارشگر این بعدی گزارش در

 از استفاده که است شده توجه نکته این به مورد بررسی قرار گرفته و تروریستی ضد مرزیبرون

 شده تنظیم پاراگراف 81 در که گزارش این. است شده غیرنظامیان به نامتناسب سبب تلفات پهپادها

مقدمه  شامل خود که است پرداخته غیرنظامیان بر پهپادها تأثیر به 11-89های پاراگراف است، در

 چون کشورهایی در]پهپادی  حملات از هایینمونه وتحلیلتجزیه (،11-81) اخیر تحولات (،19-11)

زمینه  این در اجراقابل حقوقی اصول در اجماع به دستیابی برای تلاش (،81-11) [یمن و پاکستان

 (.Emmerson, 2014) شود( می81) پیشنهادها وگیری نتیجه و( 89-82)

توان به اقدامات رژیم صهیونیستی رابطه با استفاده از پهپاد در جهت نقض حقوق بشر می در

 و بد بسیار زمینه این در صهیونیستی رژیم سرنشین بدون هواپیماهای حملات اشاره داشت. آمار

 هاین پهپادها علی کور بارها به حملات بشری حقوق هایاغلب  سازمان کهطوریبه است؛کننده ناامید

و  مزارع در رژیم این پهپادی حملات بیشترین تاکنون 1221 سال از. انداعتراض کرده غیرنظامیان

 براساس ادعایشان. مورد نظامی شبه هایگروه نه است بوده کشاورزان و کودکان و زنان علیه

 صولا نه پهپادها کاربرد در صهیونیستی نتیجه گرفت رژیم توانمی قاطعیت موجود با هایگزارش

 و تفکیک و ضرورت اصل همچون بشردوستانه المللبین حقوق اصول نه و المللبین بشر حقوق
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 آید.می شمار به بشردوستانه حقوق اصول قطعی از ناقضان و است نکرده رعایت را تمایز

 به و هستند بالقوه مبارزان غزه، نوار در غیرنظامیان همۀ صهیونیستی، از نظر رژیم»راستا  این در

 طبق. گیرد ها صورتآن علیه پهپادی حملات باید که «روندمی شمار به مظنونانی از مین دلیله

 91 مجموع ، در1221 تا ژانویه 1221 دسامبر غزه بین علیه روزه 18 موجود، در حملات آمارهای

شامل  غیرنظامی 18 طی آن که است گرفته صورت اسرائیلی سرنشین بدون هواپیماهای توسط حمله

 در پهپاد از استفاده همچنین. اندشده زخمی قرار گرفته و پهپادها مستقیم حملۀ مورد کودک، نفر 11

گرفت بیشتر   توان نتیجهبنابراین می انجامید؛ غیرنظامی 81شدن کشته به رژیم این توسط 1211 سال

 غیرنظامیان گیرد،می انجام صهیونیستی رژیم توسط که سرنشین بدون هواپیماهای حملات قربانیان

 و جویانستیزه دادن قرار هدف در رژیم این دهد ادعایمی نشان شواهد همچنین این. هستند

 (.Abu Saif, 2014: 25-27) است اساسبی نظامیان،شبه

 زمانی تنها شد و قائل تفکیک غیرنظامی و رزمنده بین باید بشردوستانه المللبین براساس حقوق

 در این. کند حمل سلاح داشته باشد و جنگ در فعال مشارکت که گشود تشآ غیرنظامی کی بر توانمی

 برای جنگ در فعال مشارکت و نداشته ایاسلحه هیچ پهپادی حملۀ مورد هایفلسطینی که است حالی

کشت  دستگیری محض به ها راکه آن قانونی نیست هم باشند، رزمنده اگر البته حتی. نیست صادق آنان

 هواپیماهای از استفاده شودمیگیری نتیجه شدهیاد هایاستدلال مجموع با. شوند تمحافظ باید بلکه

 رژیم توسط اقدام این نباید و است المللبین حقوق و المللیبین عدالت نقض سرنشین بدون

 (.Abu Saif, 2014: 31) گیرد صورت غزه غیرنظامی و دفاعبی مردم علیه صهیونیستی

 شود؛ بلکهنمی محدود مانند حق حیات اولیه حقوق صرفاً به دهاپهپا توسط بشر حقوق نقض

 برای مثال،. گیردمی صورت سرنشین بدون هایپرنده این توسط نیز بشر حقوق اصول دیگر نقض

 غزه، سبب نوار در فلسطین مردم سر بر پهپادها مداوم پرواز از استفاده با صهیونیستی رژیم

 کند ومی مواجه اشکال با ماهواره و تلویزیون، رادیو به را مردم دسترسی و شده رادیویی هایاختلال

 شاید. کنند ای زندگییرهجز صورت به باشند و نداشته ارتباط خارج دنیای با شود تامی عاملی این

 غیرنظامیان، تخریب عام قتل. آید شمار به پهپادها توسط شدهنقض حقوق آشکارترین از یکی این

 .دارد بشر حقوق نقض از نشان همه عمومی هایمحل به حمله و نظامی ضرورت بدون اموال

کاهد زیرا آثار مثبت و پیامدهای در نهایت باید گفت نقض حقوق بشر از اهمیت این فناوری نمی
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 مهمی در جهت حمایت از حقوق بشر دارد.

 مثابه عاملی در جهت حمایت از حقوق بشرپهپاد به. 2-2

 هایمسئولیت در پهپادها از بشردوستانه، استفاده هایبحث در هااستفاده ردترینپُرکارب و ترینشایع از

 در هاماهواره از چرا که شود مطرح پرسش این شاید. است اطلاعاتآوری جمع برای بشردوستانه

 اطلاعاتآوری جمع در پهپادها از استفاده که است این حقیقت شود؟نمی گرفته کمک زمینه این

تر، خاص، آسان طورخاصبه بشردوستانه هایمسئولیت برای اطلاعات آوریجمع و طورکلیبه

 وتحلیلتجزیه است. ایماهواره نسبت به تصاویر کمتر هزینۀ با و بیشتر جزئیات و دقت تر، باسریع

 هایتیم توسط پهپادها از استفاده همچنین با. است پذیرامکان بیشتری سهولت با نیز تصاویر ها وداده

 در کرد و شناسایی را فاجعه ساختمان، بازماندگان داخلکردن اسکن با تواننجات، می و جووجست

(. OCHA Policy and Studies Series, 2014: 5, 6) شتافت شانکمک به کمتری زمان مدت

نسبت به شده باید این نکتۀ مهم را افزود که در سه مورد زیر استفاده از پهپادها علاوه بر مطالب ارائه

 تر است:ها مناسبماهواره

 برخی به را نسبت بهتری کیفیت و بالاتر وضوح با تصاویر توانمی پهپادها از استفاده . با1

 داد؛ دست به ممکن زمان کمترین در هم آن هاماهواره

 بشری حقوق هایسازمان و هستند هاماهواره از ترقیمتنسبتاً ارزان سرنشین بدون . هواپیماهای1

 دادن  قرار مدار در یا کمک برای دولت از تقاضا به نیاز دارند. همچنین را آن مالی تأمین توانایی

 ؛است نظارتی هایسازمان نسبی استقلال تضمین در عاملی خود که ندارند ماهواره

 مشکل با ایماهواره تصاویر اما است، باارزشی ابزار هنوز ایماهواره تصاویر . اگرچه پوشش8

 ابرهای وجود دلیل به اندونزی و کنگو چون جهان از مناطقی در هنوز. ابرها: هستند روروبه ایعمده

 (.Kakaes et. al, 2015: 75-77)دهند می انجام مفیدتری هایمأموریت پهپادها بسیار،

 سرنشین بدون هواپیماهای از کاربردهای پهپاد در حمایت از حقوق بشر، استفاده از دیگر یکی

 پهپاد زمینه، این در. است کشینسل همچون جنگی جنایات رصد و بشر حقوق بر نظارت برای

 دارد عهده بر را جنگی جنایات شواهد مستندسازی و مسلح هایگروه بر نظارت همچون وظایفی

(OCHA Policy and Studies Series, 2014: 11 .)خود هم خطرهای ابزار همین از البته استفاده 
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 و مخاصمه در درگیر نظامیان از جاسوسی به متهم بشردوستانه نهادهای است ممکن زیرا دارد، را

 شوند. طرفیبی تضعیف حتی

المللی های بینها و سازمانکنندگان آن شامل دولتدر ادامه به نقش پهپادهای نظارتی و استفاده

 پردازیم.دولتی و غیردولتی در جهت حمایت از حقوق بشر می

 نظارتی پهپادهای ازندگان کن. استفاده5-2

 ها. دولت5-5-2

 استفادۀ برای مثال،کنند. می استفاده پهپادها از دریایی ترافیک کنترل و مرزها بر نظارت برای هادولت

 هند اقیانوس بر نظارت یا و مکزیک با مرزهایش بر نظارت و کنترل برای نظارتی پهپادهای از امریکا

 صهیونیستی رژیم استفادۀ نیز و دریایی، دزدان توسط هایشکشتی فتادنادامبه از به منظور جلوگیری

 از غزه نوار و سینا لبنان، صحرای با مشترک هایمرز کنترل برای جاسوسی نه و نظارتی پهپادهای از

 .است نظارتی پهپادهای از دولتی هایاستفاده جمله

 استفاده ایماهواره ارتباط الامکانحتی و بالا پروازی مداومت با پهپادهایی از بیشتر موارد این در

 واکنش زمان کمترین در و کرد وتحلیلتجزیه وآوری جمع را اطلاعات بتوان لحظه هر تا شودمی

 اقدامات برخی و شهرها ترافیک کنترل برای نظارتی پهپادهای از هادولت البته. نشان داد مناسب

مقالۀ  شانتوضیح شودنمی نظامی اقدامات شامل دموار این چون اما ،کنندمی استفاده نیز مدنی

 طلبد.ای را میجداگانه

 یالمللی بینها. سازمان2-5-2

 هایسازمان ،هاداده وتحلیلو تجزیه آوریجمع برای نظارتی پهپادهای از کنندگاناستفاده دیگر از

 امکان شان،ستای مأموریترا در نظارتی پهپادهای از استفاده ها باسازمان اینهستند.  المللیبین

 حفظ امکان حد تا را اعضایشان جان مأموریت، بهتر انجام به کمک ضمن و برده بالا را موفقیت

 کرد: تقسیم بشردوستانه و امنیتی دستۀ دو توان بهمی را المللیبین هایسازمان کنند.می

 پهپادهای از استفاده هنگام (ناتو) شمالی آتلانتیک پیمان مانند  سازمان امنیتی: های. سازمان1

 از استفاده هنگام اروپا همکاری و امنیت سازمان سابق، و یوگسلاوی و کوزوو افغانستان، در نظارتی

 ازکننده استفاده امنیتی هایسازمان اوکراین، جزء شرق مرزهای بر کنترل برای نظارتی پهپادهای
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 هستند؛ نظارتی سرنشین بدون هواپیماهای اینجا در و نظامی پهپادهای

 در نظارتی پهپادهای از متحد ملل مانند  استفادۀ سازمان 1بشردوستانه: و امنیتیغیر های. سازمان1

 در نظارتی پهپادهای از سرخ استفادۀ صلیب، صلح حافظ نیروهای توسط و صلح حفظ هایعملیات

 .وگانداا در نظارتی پهپادهای از و استفاده غیرنظامیان، به کمک برای جنگ زمان

 چگونگی به و اشاره را مورد یک بشردوستانه و امنیتی هایسازمان از هرکدام از توضیحات این با

شود  توجه باید نکته این به البته. خواهیم پرداخت هاسازمان این توسط نظارتی پهپادهای از استفاده

 برای پهپادها از استفاده به نیز بشر حقوق باندیده و المللبین عفو همچون بشری حقوق که نهادهای

 پرورشی و آموزشی مؤسسه برای مثال،. اندکرده تمایل ابراز آن از حمایت و بشر حقوق بر نظارت

 (.Kakaes et. al, 2015: 57)کرد  استفاده پهپاد از هائیتی زلزله در بارنخستین 2(یونیتار) متحد ملل

 متحد . سازمان ملل5-5-2

 اقدام این موفق هاینمونه کند.می استفاده پهپادها از بشر حقوق از حمایت راستای در متحد ملل سازمان

 هایدهه در متحد اگرچه مللاست.  کنگو و مالی در منطقه صلح حفظ و بانیصلح هایمأموریت در

 مرکزی امریکای و لبنان، یمن در همچنین و 1111 در سینا صحرای در نظارتی پهپادهای از گذشته نیز

 راستای حمایت در نوین فناوری این از گسترده استفادۀ اما (،Kakaes et. al, 2015: 72)ده بود کر استفاده

 .گرددمیبر اشاره مورد مأموریت سه ویژهبه اخیر هایدهه به آن بر نظارت و بشر حقوق از

 قبرس همچون صلح حفظ هایعملیات در پهپادها از استفاده در متحد ملل هایاستدلال از یکی

 هستند نظامیشبه هایگروه ردیابی برای مفیدی ابزار خود نظارتی قدرت با پهپادها این که است نای

 با اطلاعات آنکه شرط به البته کنند؛می فراهم بهتری نحو به را غیرنظامیان از محافظت امکان و

 و بانانصلح مأموریت محل هایدولت و گیرد قرار وتحلیلتجزیه مورد وآوری جمع سرعت

                                                      
 برای اما بیاید، نظر به غیردقیق هاییسازمان چنین شناسایی برای دوستانهبشر واژۀ حتی و امنیتیغیر سازمان واژۀ شاید. 1

 کارکرد که متحد ملل هایی چونمیان سازمان تمایزدادن نشان به منظور، زیرا هستیم واژه این از استفاده به ارناچ نزدیکی ذهن

 ناتو چون هاییسازمان با فراوانی دارد، غیرامنیتی هایاست و کارویژه امنیتی آن هایکارویژه از یکی تنها ندارد و صرفاً امنیتی

 معادل شد. نگارندگانمی سازیمعادل است، باید امنیتی کارویژه آن اند وکرده فتعری خود برای کارویژه یک تنها که

 . اندبرده کار را به امنیتیغیر و بشردوستانه هایسازمان واژۀ، اروپا همکاری و امنیت و ناتو های امنیتیسازمان

2. UN Institute for Training and Research (UNITAR)  
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 .نکنند ایجاد تأخیری یا نکرده مخالفت اقدام این با صلح حافظ نیروهای

 یک و 1228 سال در 1هائیتی در صلح حفظ عملیات در پهپاد از متحد ملل استفادۀ نخستین

 در سرنشین، بدون هواپیماهای از متحد ملل بعدی استفادۀ. بود نظارتی سرنشین بدون هواپیمای

. بود MONUSCO2 عنوان با سازمان این صلح حفظ عملیات در و کنگو شرق دموکراتیک جمهوری

 هایسال بین کرد، مربوط به کشور چاد استفاده نظارتی پهپادهای از متحد ملل که دیگری مأموریت

 4راون و 3ایگل اسکن پهپادهای هلندی با بانانصلح در مأموریت دیگری،. بوده است 1221و  1221

 در مستقر سوئدی صلح حافظ نیروهای 1211 سال همچنین در. دادندعملیات انجام  کشور مالی در

 (.Kakaes et. al, 2015: 72)کردند  استفاده نظارتی پهپاد سه از مالی شهرهای از یکی

 به متحد ملل توسط پهپادی ناوگان یک عنوانبه سرنشین بدون هواپیماهای از منظم استفادۀ

کنگو  منطقۀ در 5«دارایی مأموریت» عنوان با را پهپادها متحد ملل که گردد. زمانیمیبر 1218 دسامبر

ساخت  که شدندمی نامیده 6فالکو مأموریت این در متحد ملل سرنشین بدون هواپیماهای. کرد مستقر

 بر نظارت هدف با اطلاعات آوریجمعها آن مأموریت شد.می اداره شرکت همان توسط بوده و ایتالیا

 (.Kakaes et. al, 2015: 88) بود نظر مورد منطقۀ

 بدون هواپیماهای و پهپادها اجرای برای دلار میلیون 18 سالانه متحد ملل گفتنی است سازمان

که در واقع منبعی اطلاعاتی است و همواره ( Kakaes et. al, 2015: 89)کند می پرداخت سرنشین

 نیروهای مسئول توسط 1219 دسامبر گزارش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این رابطه در

 و سرنشین بدون هوایی هایسیستم: »است شده اظهار فناوری این دربارۀ متحد ملل صلح حافظ

 حافظ نیروهای ابزارهای از بخشی عنوانبه باید و است ضروری اطلاعاتی منبع تنها یکنه پهپادها

نشان از توجه خاص به  که «یابد گسترش بلافاصله باید فناوری این از استفاده بماند، بلکه باقی صلح

 برای پرتاب،دست نوع از ویژهبه پهپادها این(، زیرا Kakaes et. al, 2015: 73)این ابزار اساسی دارد 

                                                      
1. MINUSTAH: the Peacekeeping Force in Haiti 

2. The French Acronym for “United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 

Republic of the Congo” 

3. Scan Eagle 

4. Raven 

5. Mission Asset 

6. Falco 
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 مفید هامانند  جنگل ندارند کافی دید کههایی مکان و العبورصعبهای مکان در متحد ملل نیروهای

 .کندمی کمک آنان مأموریت عملکرد بهبود ها وآن جان حفظ به و بوده

 ملل توسط بشر حقوق از حمایت و رصد جهت در نظارتیی پهپادها از نهایی اینکه استفاده نکتۀ

 در هامأموریتگونه این موفقهای تجربه از یکی. نیست شدهبیانی هامأموریت تنها مختص متحد

 با هوایی تصاویر گردآوری و غیرنظامیان بین غذا و امکانات تقسیم بر نظارت و داده آوریجمع

 کمیته به ،1219مأموریت در سال  این گزارش بود. سریلانکا در جنگی منطقه در حضور بالا و وضوح

 (.A/HRC/30/CRP. 2, 2015) است شده ارائه متحد ملل سازمان بشر حقوق

 اروپا اتحادیه همکاری و امنیت . سازمان7-5-2

 شناسایی، نظارتی مختلف انواع در پهپادها از استفاده که المللیبین نهادهای ها وسازمان از دیگر یکی

دارد،  آنسازی پیاده برای هاییبرنامه جدیّت با است و داده قرار خود کار دستور در را مسلح و

 .است« OSCE» یا اروپا همکاری و امنیت سازمان

 کرد، قضیۀ استفاده نظارتی پهپادهای از اروپا همکاری و امنیت سازمان که مواردی از یکی

 طلبانجدایی که زمانی. است کشور این شرقی هایمرز بر نظارت لزوم و 1219 سال در اوکراین

 برمبنی موقت توافق امضای با و شده مسلحانه جنگ وارد کشور این دولت با روسیه حمایت مورد

 شد شد، قرار مرزها بر نظارت و بسآتش بر نظارت مأمور اروپا همکاری و امنیت ، سازمانبسآتش

 از هرکدام هزینۀ باشد. سازمان این فرماندهی نظر زیر پهپادها از چهارنفره ناوگانی عهدۀ بر نظارت

 (.Kakaes et. al, 2015: 73)بود  چهارصد هزار دلار سرنشین، بدون یبالگردها این

 نظامی حرکاتت از تصویربرداری رساندند، انجام به پهپادها این که هاییمأموریت جمله از

 که بود شهری مناطق از یکی بهی اخمپاره حملۀ از پس زنیگشت حال در هایتانک و طلبانجدایی

 داشتند، را روستایی از بازدید قصد ناظران که همچنین هنگامی. آورد همراه به را متفاوتی هایتحلیل

 در غیرنظامیان مسکونی هاینهشدند خا متوجه کردند و استفاده پهپاد از منطقهبودن امننا دلیل به

 سوخته شده است. گذشته شب حملات

 جنگ در گرفتار غیرنظامیان  به کمکی لحظه، همان در هاییپرنده چنین توسط اقدامات انجام این شاید

 این از استفاده حتی و خسارت میزان نیز و بعدی اقدامات برای تصاویر این از استفاده امکان شکبی اما نکند،
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 کار نیز جنگیبرداری تصویر نظر از دهد. حتیتغییر می غیرنظامیان نفع به را شرایط المللیبین مجامع در رتصاوی

 .کنند استفاده هاییپرنده چنین از خطر، دل در رفتن جای توانند بهکند و میمیتر آسان بسیار را جنگ عکاسان

 بشردوستانه کاربردهای شود، بین رسیبر بهتر استفاده از پهپادها بشردوستانۀ آثاراینکه  برای

 را در هرکدام استفادۀ موارد بتوان تاشود می ایجاد تفکیک متحد سازمان ملل و سرخ صلیب توسط

 .کرد دریافت و درک تریبه شکل مناسب بشردوستانه هایزمینه

 سرخ صلیب توسط پهپاد بشردوستانۀ . کاربردهای3-5-2

 در برای مثال گیرند؛می کمک امدادی جهت در بیشتر پهپادها از امدادی هایسازمان و سرخ صلیب

 تغذیه و دارو همچون بشردوستانه هایکمک ارسال و منطقه شناسایی برای پهپادها از زلزله هنگام

 اشاره بدان کمتر که سرخ صلیب ویژه توسطبه پهپادها از کاربرد دیگری شاید .شودمی استفاده

 بشردوستانه استفادۀ برای ترتیببدین هاست؛درگیری و هامخاصمه بر نظارت برای شود، استفادهمی

امدادی،  هایعملیات در استفاده: بود قائلای گانهدو تفکیک توانمی سرخ صلیب توسط پهپاد از

 .نظارتی هایعملیات در استفاده

 امدادی . کاربرد6-5-2

 وقوع زلزله، استفاده از علاوه بر زمان ریاضطرا شرایط و امدادی هایعملیات در پهپادها از استفاده

 هایکمک ارسال یا دارواگیر هایبیماری و هاویروس کاهش راستای در نوین فناوری این

 است. اضطراری مناطق در پزشکی و دوستانهانسان

 مورد در بخشیآگاهی و کنترل در پهپاد فناوری از سرخ صلیب استفادۀ موارد از جمله

 در سرخ صلیب توسط که بود بیماران به کمک و 1زیکا این نمونه، ویروس بارز المث. هاستبیماری

 تلفن ارتباط طریق از که فناوری این. آن به دست آمد از مثبتی نتایج و شد گذاشته اجرا به برزیل

توان در می که است نوینی هایفناوری از پهپاد داد کرد، نشانمی وظیفه انجام پهپاد با همراه

 (.http://www.ifrc.org, 2017) گرفت کمک آن از اضطراری هایعملیات

 نظارتی . کاربرد4-5-2

                                                      
1. Zika Virus 
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 بر نظارت برای و افریقا در 1211 سال در بارنخستین نظارتی در امور پهپاد از سرخ صلیب استفادۀ

 پناهندگان یهااردوگاه و هاشهرک در بشردوستانه وضعیت بررسی برای جنوبی سودان و اوگاندا مرز

 سرخ صلیب و آلمان دولت حمایت تحت پهپادی برنامۀ این آنکه جالب. شد انجام اوگاندا شمال در

 دیگر در پهپادها از استفاده به مأموریت، قرار این در پهپادبودن موفق از پس گرفت وانجام می آلمان

 (.http://www.ifrc.org, 2017) شد اضطراری شرایط برای افریقا نقاط

در  سوزیآتش بر بشردوستانه، نظارت اقدامات راستای در پهپاد نظارتی کاربردهای از نمونۀ دیگر

 هاست.جنگ

 متحد ملل توسط سازمان پهپاد بشردوستانۀ . کاربردهای8-5-2

 در نظارتی پهپاد چند به محدود بشردوستانه زمینۀ در متحد سازمان ملل توسط پهپادها کاربردهای

 در نظارتی پهپادهای عنوان تحت منطقه،بودن نظامی دلیل به که است صلح حفظ هایعملیات

 میزان شد تا بیان نیز قسمت این در موضوع اهمیت دلیل به اما شد ها اشارهآن به نظامی زیردستۀ

 .شود داده نشان شمولجهان سازمانی عنوانبه ملل سازمان اهمیت

 عمومی افکار نزد کهچنان سرنشین بدون هواپیماهای ویژۀکار و متحد، کارکرد سازمان ملل نظر از

، اندک هزینۀ، دقت بالا دلیل به هاپرنده نای نیست، بلکه نظامی شده است، ایجاد امریکا علیه و جهان

 کمک ثبات وبی ناحیۀ کشف، هاداده آوریجمع توانند برایدور، می راه از کنترل قابلیت و بالا کارایی

 پهپادهای نتیجه در گیرند؛ قرار استفاده مورد بشردوستانه هایمأموریت در آبیکلاه نیروهای به

 (.Patel, 2015: 5)دارند  صلح حفظ هایعملیات برای زیادی مزایای نظارتی، غیرنظامی

 کلاه و صلح حافظ نیروهای توسط نظارتی امور برای پهپاد از بشردوستانه و غیرنظامی استفادۀ

 کاربرد و استفاده به تشویق بلکه نیست؛ ناپسند و مذموم امری بشردوستانه هایمأموریت در آبی

 پهپادهای از بشردوستانه استفادۀ یعنی ُبعد این در متحد دقیقًا سازمان مللو  از آن کرده است بیشتر

 .کرده است کسب هاییموفقیت خود، صلح حفظ هایمأموریت در نظارتی

 عمومی مجمع همچون آن مجموعۀزیر دهایو نها متحد سازمان ملل توسط پهپادها از با استفاده

اند، کرده صادر پهپادها و بشر حقوق رابطۀ زمینۀ را در مختلفی هایکه قطعنامه بشر حقوق شورای و

 و تحقق و بشردوستانه هایزمینه در و شده آگاه این فناوری از استفاده ضرورت سازمان ملل به



 9911 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامینامفصلدو 11

 

 .کنندمی استفاده یصرفاً نظارت پهپادهای از بشر حقوق بهتر نظارت

 1نهادمردم هایسازمان توسط پهپاد بشردوستانه . کاربردهای9-5-2

 هایپرنده و پهپادها از بشر حقوق باندیده و المللبین عفو همچون بشری حقوق هایسازمان

 استفاده بشر حقوق نقض و جنگی جنایات دادن نشان جهت در نظارتی مسلح غیر سرنشین  بدون

 و تروریستی سازمان یا دولت، گروه آن با بتوان که هستند تصاویری ارائه پی در وکنند می

 به اما .کرد واگذار عمومی افکار به را قضاوت و داد نشان را جنگی جنایات به محکوم نظامیشبه

 بشری حقوق مدافعان از بسیاری، مسلح پهپادهای از متحده ایالات همچون کشوری استفادۀ دلیل

 چنین به عمومی افکار و مردم اعتماد میزان هنوز شوند زیرامی نزدیک مسئله این به احتیاط با

 هاینقض جلوی موارد برخی اند درتوانسته خودشان ادعای به اگرچه دانند؛نمی زیاد را اقداماتی

 حقوق ناقضان و بگیرند پهپادی تصاویر ارائه با را اوکراین و سودان همچون بشری حقوق بیشتر

 .کنند محکوم هایشانپرنده با ار بشر

 سرنشین بدون هایپرنده از استفاده مزایای توضیح هنگام المللبین عفو زمینه، سازمان همین در

 عمدۀ هدف جهانی، دو بشری حقوق هایسازمان توسط بشر حقوق از راستای حمایت در نظارتی

 و استفادهسوء از ناشی مدارک و اداسن آورینخست، جمع: کرده است شناسایی را پهپادها از استفاده

 کاریپنهان دنبال به بشر حقوق نقض به متهم دولت  اگر کهها )آن مستندسازی و بشر حقوق نقض

 و اندبوده هایینقض چنین معرض در که کسانی از دوم، دفاع (؛کرد اثبات را نقض موارد بتوان است،

 (.Kakaes et. al, 2015: 75) هاآن از طرفداری و حمایت در هاکمپین انداختنراهبه

 در. نباشند سؤال مورد و نبوده سوءظن ها موردسازمان که نیست معنی بدین مثبت اظهارات این

 مختلف، موضوعات در بشر حقوق نقض قبال در سازمان خود عملکرد و اقدامات موارد برخی

 توان گفتطورکلی میست؛ ولی بها آورده همراه به را هاویژه دولتبه و عمومی افکار اعتمادیبی

 سرخ، پهپادها را صلیب یالمللبین کمیته و ملل متحد سازمان همچون المللیبینی نهادها و هاسازمان

 گیرند.میبه کار  بشر حقوق از صیانت جهت در

 

                                                      
1. NGOs 



 19 یسجاد ،یقربان ،یوسفی/  بشر حقوق از انتیص در (پهپادها) نیسرنش بدون یمایهواپ گاهیجا یبررس

 

 

 . کاربردهای غیرنظامی پهپادها و آثار آن بر تأمین حقوق بشر5شماره  نمودار
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عنوان ابزاری در جهت نقض حقوق بشر و حمایت ن مقاله بررسی و شناسایی رابطۀ پهپادها بهدر ای

 المللی دولتی و غیردولتی مورد توجه قرار گرفت.های بینها، سازماناز حقوق بشر توسط دولت

تواند شامل دو هدف باشد: نخست، نظارت بر و حمایت از حقوق بشر و استفاده از پهپادها می

صرفاً  پهپاد رکلی ترویج حقوق بشر؛ و دوم نقض حقوق بشر و در نهایت خشونت. در واقع ازطوبه

 ضدهای توان گفت استفادهاگرچه می ؛کنندنمی استفاده بشر حقوق نقض جهت در مقاصدی برای

ها آن از استفادههای نمونه از بیشتر بسیار حاضر حال در و کنونی دنیای در پهپادها از بشری حقوق

 برای صرفاً عاملی پهپادها شود کهدلیل نمی این اما است، بوده بشر حقوق ترویج و حمایت جهت در

 .انتظار داشتها آن را از جویانهصلح مقاصد برای نتوان استفاده بشر باشند و حقوق نقض

 و حمایت به مواردی در بلکه اندنکرده اقدام بشر حقوق نقض صرفاً به طورکلی پهپادهابه

صرفاً ای وسیله کروز هم مانند موشک دهد پهپادمی نشان این واند زده دست بشر حقوق از ظتحفا

 جهت در یا و بشر علیه حقوق جنگی اهداف خدمت در تواندمی که است ابزاری بلکه، نیست جنگی

 .گیرد آن مورد استفاده قرار از حمایت

 از استفاده عدم یا استفاده در دهشدر بررسی دو هدف ارائه پژوهش در نهایت باید گفت این

 دلایل به پهپاد از استفاده که واقعیت مهم بود این بیان پی در بشری حقوق دلایل ذیل در پهپادها

 .است پذیرامکان و توجیهقابل بشری حقوق
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