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شواغل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( بشأن منظومات األسلحة ذاتية التشغيل
تختار منظومات األسلحة ذاتية التشغيل األهداف وتستخدم القوة ضدها دون تدخل برشي. وبعد تشغيل أو تفعيل أويل 
ملنظومة األسلحة ذاتية التشغيل عىل يد شخص ما، تشتغل املنظومة ذاتياً أو تطلق رضبة استجابًة للمعلومات الواردة من 
البيئة املحيطة واملتلقاة عرب أجهزة االستشعار، واستناداً إىل “تصنيف عام للهدف”. ويعني هذا أن املستخدم ال يختار، أو 
حتى يعرف، الهدف أو األهداف املحددة والتوقيت و/ أو املوقع الدقيقني، الستخدام القوة الناجم عن التشغيل الذايت لهذه 

األسلحة.

التشغيل عىل مخاطر ناشئة عن الصعوبات يف توقع آثارها والحد منها. ويثري  وينطوي استخدام منظومات األسلحة ذاتية 
فقدان السيطرة والحكم البرشيني يف استخدام القوة واألسلحة قلقاً بالغاً من وجهات النظر اإلنسانية والقانونية واألخالقية.

وإن طريقة عمل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل:

تولّد خطر إلحاق األذى باألشخاص املترضرين من النزاعات املسلحة، من املدنيني واملقاتلني عىل السواء، فضالً عن خطر 	 
تصاعد حّدة النزاعات.

بسري 	  الخاصة  القواعد  اإلنساين، وال سيام  الدويل  القانون  ذلك  الدويل، مبا يف  للقانون  االمتثال  بشأن  تحديات  تطرح 
األعامل العدائية لحامية املدنيني.

واملوت 	  الحياة  بشأن  البرشية  القرارات  عن  فعلياً  يُستعاض  إذ  اإلنسانية،  إىل  بالنسبة  رئيسية  أخالقية  شواغل  تثري 
بعمليات تقوم عىل أجهزة االستشعار والربمجيات واآلالت.

توصيات اللجنة الدولية املوجهة إىل الدول من أجل تنظيم منظومات األسلحة ذاتية التشغيل
عىل  دولياً  عليها  متّفق  قيود  وضع  عىل  الدول   ،2015 عام  منذ  الدولية(،  )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تحث 

منظومات األسلحة ذاتية التشغيل من أجل ضامن حامية املدنيني واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين واملقبولية األخالقية.

وبهدف دعم الجهود الحالية التي تُبذل من أجل وضع قيود دولية عىل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل تتصدى للمخاطر 
التي تثريها هذه األسلحة، تويص اللجنة الدولية بأن تعتمد الدول قواعد جديدة ملزمة قانوناً. وتويص عىل وجه التحديد بأنه:

ينبغي برصيح العبارة استبعاد منظومات األسلحة ذاتية التشغيل التي ال ميكن التنبؤ بها، وذلك ألسباب أبرزها اآلثار  	
العشوائية التي تحدثها. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي حظر منظومات األسلحة ذاتية التشغيل املصممة أو املستخدمة 

بطريقة ال ميكن بها فهم آثار هذه املنظومات والتنبؤ بها وتفسريها بالقدر الكايف.

يف ضوء االعتبارات األخالقية التي تهدف إىل حامية اإلنسانية وااللتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين من أجل حامية  	
املدنيني واملقاتلني العاجزين عن القتال، ينبغي استبعاد استخدام منظومات األسلحة ذاتية التشغيل ألغراض استهداف 
أجل  من  املستخدمة  أو  املصممة  التشغيل  ذاتية  األسلحة  منظومات  ذلك هي حظر  لتحقيق  طريقة  وأفضل  البرش. 

استعامل القوة ضد األفراد.

تنظيم  	 ينبغي  اإلنسانية،  وحامية  اإلنساين  الدويل  القانون  بقواعد  وااللتزام  املدنية  واألعيان  املدنيني  أجل حامية  من 
عمليتي تصميم واستخدام منظومات األسلحة ذاتية التشغيل التي لن تكون محظورة، مبا يشمل مجموعة من القيود 

واملتطلبات التالية:

القيود عىل أنواع األهداف، من قبيل حرص استخدامها يف األعيان التي تكون بطبيعتها أهدافاً عسكرية.	 

القيود عىل املدة والنطاق الجغرايف ونطاق االستخدام، مبا يف ذلك من أجل إتاحة مجال للحكم والسيطرة البرشيني 	 
              فيام يتعلق بهجوم محدد.

القيود عىل حاالت االستخدام، مثل حرص استخدامها يف الحاالت التي ال يوجد فيها مدنيون أو أعيان مدنية.	 

متطلبات التفاعل بني اإلنسان واآللة، ال سيام من أجل ضامن اإلرشاف البرشي الفعال والتدخل وإلغاء التفعيل يف 	 

الوقت املناسب.

موقف اللجنة الدولية للصليب 
األحمر من منظومات األسلحة 

ذاتية التشغيل



التشغيل من أجل  التي تهدف إىل وضع قيود دولية عىل منظومات األسلحة ذاتية  الدول  الدولية مبادرات  اللجنة  وتدعم 
معالجة الشواغل التي تثريها هذه األسلحة معالجة فعالة، مثل الجهود املبذولة يف إطار االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية 
ذاتية  األسلحة  منظومات  تكنولوجيا  تطور  إىل رسعة  ونظراً  وتشغييل.  معياري  إطار  جوانب  عىل  االتفاق  أجل  من  معينة 
القانونية  القواعد  إىل  وإضافة  املناسب.  الوقت  يف  دولياً  عليها  متّفق  قواعد  للغاية وضع  املهم  من  واستخدامها،  التشغيل 
الجديدة، ميكن أن تشمل هذه القيود أيضاً معايري سياساتية مشرتكة وإرشادات بشأن املامرسات الجيّدة، من شأنها أن تكون 
اللجنة الدولية، يف نطاق واليتها وخربتها، عىل أتم االستعداد  الغاية، تقف  لهذه  متكاملة وأن يعزز بعضها بعضاً. وتحقيقاً 
للعمل بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني عىل املستويني الدويل والوطني، مبن يف ذلك ممثلو الحكومات والقوات املسلحة 

واألوساط العلمية والتقنية والقطاع الصناعي.
جنيف، 12 أيار/ مايو 2021
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املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات 
املسلحة وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. وتبذل أيضاً اللجنة الدولية كل الجهود املمكنة لتفادي املعاناة بنرش أحكام القانون 
اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 1863 وقد متخّضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة 
النزاعات املسلحة وغريها من  التي تنفذها الحركة يف حاالت  الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية 

حاالت العنف.
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