
 

 

 

 تقرير موجز عن حلقة العمل بشأن 

 حنو موقف للحركة من منظومات األسلحة ذاتية التشغيل 

)بتوقيت وسط أورواب(: ابللغات اإلنكليزية والعربية   10:30  إىل  09:00الساعة  من  ،  2022شباط/فرباير    3اخلميس  والساعة:    يومال
 )بتوقيت وسط أورواب(: ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية  18:30  إىل 17:00الساعة من والروسية، و 

 Maya  والسيدةرئيس وحدة القيم اإلنسانية والقانون الدويل، الصليب األمحر النروجيي؛  ،  Ivar Stokkereit  السيدالرئيسان املشاركان:  

Brehm .مستشارة قانونية، وحدة األسلحة وسري األعمال العدائية، اللجنة الدولية ، 

 دائية، اللجنة الدولية.، كبري املستشارين يف جمال العلوم والسياسات، وحدة األسلحة وسري األعمال العNeil Davison السيداملقّرر: 

، كبرية موظفي الشؤون  Cordula Droege  والسيدة؛  ، جامعة بوندسوير ميونيخالزمالء الباحثني  ريكب،  Frank Sauer  السيداحملاورون:  
  ،األمن الدويلو نتشار  االنزع السالح وعدم    شؤون  نسقة، مPamela A. Moraga  والسيدةرئيسة الشعبة القانونية، اللجنة الدولية؛  و القانونية  

 . جنيفيف البعثة الدائمة لشيلي لدى األمم املتحدة 

 عرض موجز
  ة املمكنة ]...[ ملنظومات اإلنساني اآلاثرالنظر يف "إمعان إىل الدول ة م احملرز منذ أن دعت احلركة ألول مر  العمل هذه التقد   حلقةستعرضت ا

  تناول و  .من هذه األسلحة موقف للحركة صياغةفرصة للنظر يف   وأاتحت 1(،2013لعام  جملس املندوبني ،7)القرار ذاتية التشغيل" األسلحة 
 ؛ واألمن الدويل  ، واملعايري القانونية واألخالقية  ،على املدنيني  ذاتية التشغيل: املخاطر اجلسيمة اليت تشكلها األسلحة  املواضيع التالية  احملاورون

  قيود   لتوصل إىل اتفاق بشأنا  الرامية إىل  وحالة اجلهود املتعددة األطراف  ؛هذه املخاطر  معاجلةكيفية    بشأنلدول  إىل اتوصيات اللجنة الدولية  و 
حلركة افوائد عمل    وبي نت  ،اجلهات األخرىاحلكومات و   جهود   حشداجلمعيات الوطنية يف    جتارباملناقشات اليت تلت ذلك    وأبرزت.  ةدولي

 .حلركةاوقف مل كبريا    دعما   وأبدت ،اجلماعي

 النقاط   برزمالحظات عامة وأ
اليت تثريها األسلحة ذاتية   الشواغلم الذي أحرزته الدول واجملتمع املدين واحلركة على مدى العقد املاضي يف معاجلة  العمل التقد    حلقة  حبثت

  ذاتية التشغيل ظر األسلحة  حل  رئيس اللجنة الدولية إىل الدول توصيات بشأن قواعد جديدة ملزمة قانون    قد م  ، 2021مايو  أاير/يف  و التشغيل.  
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املقبولة وفرض قيود صارمة على مجيع األسلحة األخرى التشغيل  غري  الدول    العديد  من   ا  كبري   أتييدا  هذه املقرتحات    القتوقد    2. ذاتية  من 
ريدة فرصة ف  مثة دت املناقشات أن حنو اعتماد قواعد جديدة. وأك   يت جهإىل أن الزخم  احملاورونمها واخلرباء الدوليني. وأشارت العروض اليت قد  

ت وأعرب  ،احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى  حشد جهوديف    جتارهباشاركت اجلمعيات الوطنية  و استجابة دولية فعالة.    تشكيللحلركة  أمام ا
 شواغلاجلماعي يف توليد استجابة دولية فعالة للحلركة  اعلى فوائد عمل    دةشد  م  ،موقف للحركة  صياغةل  دعمها  مجعيات وطنية عديدة عن

 .ذاتية التشغيليف تطوير األسلحة السياسية واالجتاهات  الوقائعيواكب ل 7وحتديث القرار  ،امللحةاإلنسانية والقانونية واألخالقية 

 املثارة  النقاط  أبرز

تثري   ،بشري تدخل دون ضدها  القوة األهداف وتستخدم ختتار اليت   ،ذاتية التشغيلأن األسلحة  احملاورونأوضح  ،من حلقة العمل 1اجلزء  يف 
العاجزين عن  إحلاق األذى ابملدنيني واملقاتلني    خطر  رتتب على ذلكويإنسانية خطرية بسبب الصعوابت يف توقع آاثرها واحلد منها.    شواغل
ر ميزة عسكرية تتمثل  قد توف   ذاتية التشغيلأن األسلحة إىل  ا  أيض أُشري. و اإلنساين المتثال للقانون الدويلبشأن اويطرح حتدايت كبرية  ،القتال

التدخل.    نعاجزين ع  البشر  جتعل  سرعة كبريةب  حيدثإذ    ،للوضع  مقصود  خماطر تصعيد غري  ل د يو   وهو ماتنفيذ العمليات،  يف  سرعة  اليف زايدة  
التشغيلاألسلحة    ؤديتو  اآليل    ذاتية  والتعلم  الذكاء االصطناعي  الدويل. املتعقلة ابتلك  و اإلنسانية    الشواغلتفاقم    إىلاليت تستخدم  ألمن 
. على أرض الواقع هبا التنبؤ ميكن البطرق  فق ة" وميكن أن ختاششابهل" ،مثل خوارزميات التعرف على الصور ،اآليلالتعلم  منظوماتتت صف و 

 شواغلتثري    ذاتية التشغيلأن األسلحة    من ذلكخلصوم. واألهم  اينف ذها  التدابري املضادة اليت  عن طريق  تالعب هبا  الخلطر  عرضة  وهي أيضا   
  بعمليات   موموهتالبشر  بين  حياة    بشأنالقرارات البشرية    عن  فعليا    ستعيضتإذ من شأهنا أن    ،جملتمع واإلنسانيةابلنسبة إىل اأخالقية ومعنوية  

 .واآلالت والربجميات االستشعار أجهزة على تقوم

  ات مو ظمنبشأن    مجيع الدول قواعد جديدة ملزمة قانون    أبن تعتمدأصدرت اللجنة الدولية ورقة موقف توصي فيها    ،2021  مايو/يف أايرو 
.  معينة  تقليدية  أبسلحة   املتعلقة  االتفاقية إطار  يف  املبذولة  اجلهودمبا يف ذلك    ،من أجل دعم اجلهود املتعددة األطراف ذاتية التشغيل  األسلحة  

  املستخدمة   أو  مة املصم    التشغيل  ذاتية  األسلحة  منظوماتو   هبا  التنبؤ  ميكن  ال  اليت  التشغيل  ذاتية  األسلحة  منظوماتتوصي اللجنة الدولية حبظر  و 
التشغيل واستخدامها  أن خيضع تصميم األسلحة األخرى  نبغيي  ،إضافة إىل ذلكو .  اداألفر   ضد  القوة  استعمال  أجل  من لقيود على    ذاتية 

إىل أن    احملاورونومتطلبات التفاعل بني اإلنسان واآللة. وأشار   ،وحاالت االستخدام  ،ونطاق االستخدام  ،والنطاق اجلغرايف  ،واملدة  ،األهداف
عامة  العديد من الدول واجملتمع املدين واجملتمع العلمي و   منكبري    تأييدب  ىظحتوأهنا    املبادئ،  على  وقائمة  عملية  تعتربتوصيات اللجنة الدولية  

 اجلمهور. 

 االتفاقيةإطار    يف  2013منذ عام    استمرتاملناقشات املتعددة األطراف اليت بدأت يف جملس حقوق اإلنسان و   يفم احملرز  التقد    احملاورونوصف  و 
إىل جانب اللجنة الدولية   -ترى غالبية الدول  ،بعض الدول أن القانون الدويل اإلنساين كاف   عتقدت ويف حني. معينة تقليدية أبسلحة املتعلقة

  ابجتاه   الدعم  يتنامىو .  إىل قواعد جديدة ملزمة قانون    أن مثة حاجة   –آالف املتخصصني يف الذكاء االصطناعي    مبا فيها  ،عديدة  أخرى وجهات  
أن   احملاورين. وأوضح أحد  ذاتية التشغيل  على مجيع األسلحة األخرى  ا  فرض قيوديو   ،املقبولة  غري  ذاتية التشغيلاألسلحة   ظرحي  مزدوج  هنج  تبين

 معينة تقليدية أبسلحة املتعلقة االتفاقية دون تقدم حىت اآلن  حتول  ذاتية التشغيلسلحة األيف تطوير  املشاركة دول  عدد قليل من المن  عارضةامل
  أداء  قادرة على معينة  تقليدية أبسلحة  املتعلقة االتفاقيةا إذا كانت ميثري الشكوك فيمما  ،قواعد جديدة بشأنالتفاوض  بشكل ملموس صوب

  االعتماد ضح من يت   مثلما ، متاحةبديلة  سبلمثة و  ،جراءاتاإلبني غالبية الدول الختاذ  متنام مخ ز  هناكو دورها يف معاجلة الشواغل اإلنسانية. 
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تساءلت إحدى اجلمعيات الوطنية عما إذا كان و الناجح للمعاهدات اليت حتظر األلغام املضادة لألفراد والذخائر العنقودية واألسلحة النووية.  
د  شد  و قد ال تشارك يف املفاوضات.    ذاتية التشغيلن بعض الدول اليت تطور أسلحة  إ  إذ  ،ج وطنية وغري ملزمةهنُ   اعتماد يفأيضا   ينبغي النظر  

ال  ف ،مل القواعد الدولية اجلديدةميكن أن تك   اجلي دة  املمارسات بشأن رشاداتاإلو  شرتكةامل  سياساتيةال عايريامل ابلرغم من أن على أنه احملاورون
أن معاهدات القانون الدويل اإلنساين  على تدل  التجربة فإن  ،وضع القواعد املعياريةأمهية إشراك مجيع الدول يف رغم أنه و  ،أن حتل حمل هاميكن 

 فيها منذ البداية.  ا  طرفليست سياسات وممارسات الدول اليت  علىأيضا   ؤثرتميكن أن  النطاق واسعاليت حق قت انضماما  

كيفية إشراك احلكومات واجليوش والعلماء والقطاع   بشأناجلمعيات الوطنية  التجارب اليت خاضتهاتبادل من  ل العم حلقةمن  2اجلزء  مك نو 
دت اجلمعيات الوطنية على أمهية احلوار املستمر شد  و حركة. للموقف صياغة نظر يف فوائد الفرصة   أاتحو  ،إشراكا  فعاال  اجلمهور عامة اخلاص و 

مت اجلمعيات الوطنية  نظ    ،مع وزاريت اخلارجية والدفاعلآلراء  إضافة إىل التبادالت املنتظمة  و أتثري.    إلحداث  فرص  إجيادلتعميق التفاهم املتبادل و 
واملشاورات؛    اتحكوملل  التابعة  ةملاالع  فرقال  أعمال   يف   ت شاركو   ؛تدريبيةالدورات  الندوات و الغلقة و املعامة و الستديرة  امل  ائدةاملاجتماعات  

  والقانونية   السياساتية  املناقشات  يف   املشاركة  إىل   متزايد  بشكل  الوطنية  اجلمعيات  وتُدعى  الرتكيز على الشباب.عامة مع  التوعية  نف ذت أنشطة الو 
إلجراء حماداثت    متينا    ا  أساس  وف رتوقيل إن توصيات اللجنة الدولية    .الربملانية االستماع   جلسات  ذلك  يف  مبا  ،بشأن األسلحة ذاتية التشغيل

لوال موقف اللجنة الدولية. وأعربت مجعيات   قليتحق  حوارها مع احلكومة  ه ما كانقالت إحدى اجلمعيات الوطنية إنو لة مع احلكومات. مفص  
اجلمعيات آراء  التماس    إذ يزداداملوارد واجلهود    حشدطت الضوء على أمهية  وسل    ،م من هذه التجاربوطنية أخرى عن تقديرها لفرصة التعل  

 موارد حمدودة. سوى ال ميلك العديد منها و الوطنية 

عمل  تضم  و  قيمة  على  تعليقات  املناقشات  وأحلركة  انت  احلركة    أتييدا    بدتاجلماعي  التشغيلاألسلحة    منملوقف  من شد  و .  ذاتية  د عدد 
ويضفي مصداقية   ،اختاذ اإلجراءاتإىل احلاجة امللحة   ويربز   ،اإلنسانية الشواغلط الضوء على  يسل  ساجلمعيات الوطنية على أن موقف احلركة  

على أن اختاذ موقف واضح سيمكن احلركة   د أيضا  د  وشُ . الدول قبل من سياسي إجراءإىل تيسري يف هناية املطاف  ؤديوي ،الدعوةعلى جهود 
من خالل   ،ذهاتنف    اليت  التوعية  أنشطةيف    على أمهيتها  احلفاظاجلمعيات الوطنية على    سيساعدو   ،من مواكبة التطورات السياسية والتقنية احلالية

 . 7حتديث القرار 

 والتوصيات االستنتاجات

ذاتية  األسلحة    تطرحها اهتمام واسع النطاق ابلتحدايت اليت    الوطنية يف مجيع املناطق اجلغرافية يوجد لدى اجلمعيات    هالعمل أن  حلقةأظهرت  
الوطنية قد نف    ،التشغيل السنوات األخرية.    كبريةذت جمموعة  وأن اجلمعيات  األنشطة يف  دعم واسع   سُيوف رأنه    إىل  املناقشات  وأشارتمن 
اجلماعي  النطاق   ينبغي  ،لحركةلمشرتك  موقف    بناء  علىلعمل احلركة  الدولية  و استكشاف هذا اهلدف.    مواصلة  وأنه  اللجنة  اعُتربت خربة 

الدول الزخم بني  بناء  احلركة    ،وتوصياهتا مفيدة يف  اإلنسانية   برمتهاولدى  الشواغل  تعاجل بشكل فعال  لتشكيل استجابة دولية  اآلن فرصة 
 ها ونشر   تطوير هذه األسلحةمواصلة    تزيدمن املهم أن تغتنم احلركة هذه الفرصة قبل أن  و .  التشغيلذاتية  والقانونية واألخالقية املتعلقة ابألسلحة  

 اعتماد قواعد جديدة. من صعوبة 


