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 حلقة العمل  

 منظومات األسلحة ذاتية التشغيل    من حنو موقف للحركة  

 

 عرض عام 
_________________________________________________________________________________ 

 الس ياق 

 األهداف  ختتار، أسلحة  إن منظومات األسلحة ذاتية التشغيل، يف مفهوم اللجنة ادلولية للصليب األمحر )اللجنة ادلولية(

  تطلق   ما،  خشص  يد  عىل  التشغيل  ذاتية  األسلحة  ملنظومة  أول   تفعيل  وبعد  . برشي  تدخل  دون  ضدها  القوة  وتس تخدم

 توقع   ةصعوب  عن  انش ئة  خماطر  عىل  التشغيل  ذاتية  األسلحة  منظومات  اس تخدام  وينطوي  .رضبةالتشغيل    ذاتية  منظومة

  وهجات   من   ابلغا    قلقا    القوة  اس تخدام  يف   البرشيني  واحلمك  الس يطرة   فقدان  ويثي .  مهنا   واحلد  اثرهامس تخديم هذه األسلحة آل

 . واألخالقية والقانونية اإلنسانية النظر

 من   التشغيل  ذاتية  األسلحة  منظومات  عىل  دوليا    علهيا  متّفق  قيود  وضع   عىل  ادلول  ،2015  عام  منذ  ادلولية،  اللجنة  حتثو 

تواصل عدد من امجلعيات الوطنية مع حكوماهتا لتسليط الضوء عىل دواعي قلقها من هذه  قد معاجلة هذه اخملاطر، و  أجل

 األسلحة.  

حلظر أنواع معينة من منظومات    قانوان    ملزمة  جديدة  قواعد  تعمتد  بأن  ادلول  2021وأوصت اللجنة ادلولية يف أاير/مايو  

، وذكل هبدف دمع اجلهود اليت تُبذل يف الوقت الراهن رما  األسلحة ذاتية التشغيل وتنظمي مجيع األنواع األخرى تنظامي  صا

 . لوضع قيود دولية عىل منظومات األسلحة ذاتية التشغيل

  )احلركة(   األمحر  والهالل  األمحر  للصليب  ادلوليةاحملرز منذ أن دعت احلركة    موس تكون حلقة العمل هذه فرصة لتقيمي التقد

الصادر عن جملس املندوبني لعام   7، يف القرار اآللية األسلحة نظوماتمل  املمكنة اإلنسانية اآلاثر يف النظر إنعام ادلول إىل 

   .من هذه األسلحةاغة موقف للحركة ي، وكذكل فرصة للنظر يف احامتل ص 2013

اطر اليت تطرهحا لتضّخ صوات  إنسانيا  معززا  يف اجلهود املتعددة األطراف اليت تبذلها ادلول ملعاجلة اخملوأمام احلركة فرصة  

    . معينة تقليدية أسلحة اس تعامل تقييد أو حظر  اتفاقيةمنظومات األسلحة ذاتية التشغيل، مبا يف ذكل يف إطار 
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 الهدف العام والنتاجئ املتوقعة 

من أجل معاجلة    فعاةلتعبئة  ادلول    تعبئةس بل    بشأن   تجاربإن الهدف من حلقة العمل هذه هو أوال  تبادل األفاكر وال 

مع أخذ التوصيات اليت قدمهتا   ، املناسب  التوقيت   يفدواعي القلق اإلنسانية اليت تثيها منظومات األسلحة ذاتية التشغيل  

، واثنيا  زايدة وعي مجيع مكوانت احلركة ابالعتبار  قواعد جديدة ملزمة قانوان  لتعمتد    2021اللجنة ادلولية إىل ادلول يف عام  

العمل   املنخرطة يفزايدة عدد امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر  يه  من ذكل    املتوقعة. والنتاجئ  املسأةل  هبذه

احامتل صياغة موقف ومجع اآلراء بشأن  منظومات األسلحة ذاتية التشغيل،    اختاذ تدابي بشأنعىل  حكوماهتا  حث  عىل  

  للحركة من هذه األسلحة. 

 الرئيس ية اليت يتعني النظر فهيا األس ئةل  

ادلول -1 تبذلها  اليت  ادلولية  للجهود  احلال  الوضع  هو  القلق    ما  دواعي  اليت    واألخالقية  والقانونية  اإلنسانيةملعاجلة 

   تثيها منظومات األسلحة ذاتية التشغيل، وكيف ميكن أن تتطور هذه اجلهود؟

اعامتد   -2 عىل  ادلول  حلث  طرهحا  ميكن  مسوغات  ذاتية    قانوان    ملزمة  جديدة   دقواعأي  األسلحة  منظومات  لتنظمي 

 التشغيل؟ 

 ادلول دلفعها إىل التحرك يف هذا اجملال؟  تعبئةأي جتارب خاضهتا امجلعيات الوطنية يف سعهيا إىل  -3

 منظومات األسلحة ذاتية التشغيل؟  اليت تثيها  ةكيف ميكن أن تُساعد احلركة يف معاجلة دواعي القلق اإلنساني -4

 

 أو الرسوم ادلامعة   املوارد   و أالواثئق  

التشغيل: ورقة موقف ومعلومات   ذاتية األسلحة منظومات من األمحر للصليب ادلولية اللجنة موقف •

weapon-autonomous-on-position-https://shop.icrc.org/icrc-: 2021أاير/مايو  12، أساس ية

en-pdf-systems (ميكن اختيار اللغة  وثيقة متاحة ابللغات العربية والصينية واإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية .

 ( املطلوبة من القامئة املنسدةل

:   2013(، CD/13/R7، "األسلحة والقانون ادلول اإلنساين" )7جملس املندوبني، القرار  •

en-pdf-delegates-fo-council-2013-the-of-https://shop.icrc.org/resolutions  ( وثيقة متاحة

 (ابللغات العربية واإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية. ميكن اختيار اللغة املطلوبة من القامئة املنسدةل
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