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نحن نعمل عىل تجنب مستقبل غري إنساين ، حيث ميكن تكليف اآلالت 

بالقتل واستخدام القوة دون أن يفهم الناس أو يتحملوا املسؤولية الكاملة عن 

العواقب.

تعمل املناقشات الدولية حول “التشغيل الذايت” يف أنظمة األسلحة عىل بناء 

فهم مشرتك للمحظورات وااللتزامات األخرى الالزمة للحفاظ عىل كرامة 

اإلنسان وضامن السيطرة البرشية الهادفة, حيث من الرضوري اآلن الرتكيز 

بالتفصيل عىل املكونات املحددة للحل.  

يقدم هذا الكتيب منوذجا أساسيا لكيفية هيكلة معاهدة ملعالجة األسلحة 

ذاتية التشغيل – كام يوضح كيف يستجيب هذا الهيكل للمشاكل التي تثريها 

زيادة التشغيل الذايت يف أنظمة األسلحة.  

بالنسبة لنا ، هناك مشكلتان رئيسيتان نحتاج إىل العمل معا لحلهام:

• أوال، ما هي األنظمة الغري مقبولة بشكل أسايس التي تدخل يف نطاق 

املناقشة؛ و

• ثانيا، كيف ميكن الحفاظ عىل سيطرة اإلنسان عىل األنظمة املتبقية يف هذا 

املجال من أجل التمسك بشكل مناسب بكل من االلتزامات القانونية ومبادئ 

روحية وأخالقية أكرث عمقا.   



نحن نؤمن…

يف الكرامة اإلنسانية واملساواة والسيطرة عىل 

هوياتنا ، خالية من التمييز. 

يف حامية املدنيني وحقوقهم اآلن ويف املستقبل.

أن القانون هو عملية اجتامعية نتمسك من خاللها 

بقيمنا وأنه ينبغي أن يعزز العدالة واملساواة 

للجميع ، وليس تعزيز األقوياء فعال.

يف تحمل املسؤولية عن التكنولوجيا واستخدامها 

لتعزيز الصالح االجتامعي ، وليس إلعادة إنتاج 

أنظمة القهر. 

يف التعاون الدويل والعمل السيايس ويف الحلول غري 

العنيفة للمشاكل.

... لكن زيادة التشغيل الذايت يف أنظمة األسلحة ميكن أن يخلق مشاكل يف جميع هذه املجاالت

التجرد من اإلنسانية

• إن القتل بواسطة اآللة يعامل الناس كأشياء ويقوض كرامة اإلنسان وحقوقه. 

• التحيزات يف األنظمة من شأنها إعادة إنتاج وتعزيز التمييز ونزع اإلنسانية الرقمية

 ميكن أن يستند القتل أيضا عىل مؤرشات مشفرة للنوع أو العرق أو الهويات األخرى.

تقويض القانون

• تؤدي زيادة ذاتية التشغيل إىل املخاطرة بإصدار أحكام قانونية بناء عىل تفاهامت مخففة أكرث من أي 

وقت مىض حول أين ومتى، وإىل أي قوة سيتم تطبيقها. 

• إن املسؤولية البرشية والدور البرشي يف صنع القرار القانوين سوف يتآكالن ، مام يقوض املساءلة 

الحقيقية.

الخطر عىل املدنيني

• ميكن أن يؤدي التحكم عن بعد والتشغيل الذايت إىل إستبدال العنف من الجيوش إىل املدنيني. 
• ميكن أن تقلص ذاتية التشغيل معايري حامية املدنيني وتهمش التعاطف واألخالق والحكم البرشي1
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مخاطر عىل السالم واألمن

• يهدد التحكم عن بعد وذاتية التشغيل بتخفيض الحدود السياسية القصوى ضد استخدام القوة.

• تستدعي ذاتية التشغيل، ذاتية تشغيل ردا عليها ، مام قد يؤدي إىل سباق تسلح.

• ميكن أن تتصاعد األزمات من خالل األنظمة عالية الرسعة والتفاهامت املتنافسة حول ما يعنيه 

استخدام أنظمة معينة وكيفية تطبيق املبادئ القانونية. أأ

التقنيات املبهمه  

• إذا قمنا ببناء أنظمة معقدة مرتكزة عىل  عمليات مبهمة ، فإننا نحد من قدرتنا عىل فهم هذه األدوات ، 

أو رشح النتائج التي تنتج عنها.

• رسعة التفاعل بني األنظمة املعقدة ال ميكن أن ترتك مساحة للقيم اإلنسانية والحكم.

األسلحة ذاتية التشغيل 

تتحدى قيمنا



 ١- نطاق واسع من التقنيات

نحن نُنظم األنظمة التي تستخدم أجهزة 

االستشعار لتحديد مكان وزمان حدوث القوة ، 

دون أن يتم تحديد ذلك من قبل شخص ما. لذا 

فإن كل هذه األنظمة تقع داخل الحدود 

الخارجية هنا. عىل الرغم من وجود العديد من 

املفاهيم املختلفة عن “سالح ذايت” ، إال أنها 

تستند جميعها إىل هذا األساس. ضمن هذه 

الفئة الواسعة ، سيحظر هيكل التنظيم لدينا 

طرقًا معينة للعمل ويطبق قواعد عامة 

الستخدام طرق أخرى. 

 ٢- عدم قتل الناس بأجهزة االستشعار

قسمنا فئتنا الخاصة باألنظمة املستندة إىل 

االستشعار  إىل قسمني - تلك التي تستخدم 

ملفات تعريف للهدف متثل األشخاص ، وتلك 

التي ال تستخدمها. حيث يجب حظر األنظمة 

التي تستهدف األشخاص ألنها تقوض كرامة 

اإلنسان - فنحن ال نسمح لآلالت بتحديد 

األشخاص ليكونوا عرضة للرضر )سواء كان 

هناك أنظمة “فتاكه” أم ال(. 

تعتمد جميع األنظمة التي 
تطبق القوة عىل معالجة 

إدخاالت املستشعر

الحدود الخارجية

األنظمة املحظورة ألنها تستهدف األشخاص 

هيكل لتنظيم ذاتية التشغيل يف أنظمة األسلحة

٣- األنظمة املحظورة التي ال ميكن 
السيطرة عليها

بعد ذلك قطعنا األنظمة التي ال ميكن التحكم 

فيها بشكل فعال. عىل سبيل املثال ، عىل الرغم 

من أنها ال تستهدف األشخاص، فال يزال يتعني 

علينا عدم السامح لألنظمة التي “تحدد 

أهدافها الخاصة”، أو حيث ميكن أن تتغري 

الظروف التي سيتم مبوجبها تطبيق القوة أثناء 

االستخدام أو حيث ال ميكن رشح أدائها. 

وستكون هناك حاجة إىل املحظورات 

وااللتزامات التقييدية عىل تطوير ومراجعة 

األنظمة إلنشاء هذا الخط - أنظمة منع ال 

ميكن استخدامها مع سيطرة برشية ذات مغزى.

٤- ضامن سيطرة برشية فعالة عىل ما 
تبقى

األنظمة املتبقية ال تزال تستخدم أجهزة 

االستشعار لتحديد متى وأين ستعمل القوة 

عىل وجه التحديد، مام ميثل تحديات كبرية. 

يجب أن تتطلب “االلتزامات اإليجابية” - 

القواعد الخاصة باستخدام هذه األنظمة - من 

املستخدمني التحكم يف املوقع واملدة 

واملواصفات املستهدفة ، فضال عن الجوانب 

األخرى للتصميم واالستخدام. هذا رضوري 

لحامية القانون الحايل من التآكل.

األنظمة املحظورة ألنها ال تسمح بسيطرة برشية فعالة

األنظمة التي تخضع لاللتزامات املتعلقة 

بتصميمها واستخدامها



الحدود الخارجية: األنظمة التي تطبق القوة املستندة 
إىل معالجة مدخالت جهاز االستشعار.

التجرد من اإلنسانية
سيكون حظر جميع األنظمة التي 

تستخدم فيها أجهزة االستشعار الستهداف 
األشخاص عىل نطاق تكنولوجي واسع، 
عالمة فارقة لحامية كرامة اإلنسان يف 

مواجهة التقنيات املتطورة.

كيف يعالج هذا الهيكل املشكالت الرئيسية التي 

نشأت حول التشغيل الذايت يف أنظمة األسلحة

األنظمة املحظورة ألنها 
تستهدف األشخاص

األنظمة املحظورة ألنها ال 
تسمح بالسيطرة البرشية 

ذات املعنى

األنظمة الخاضعة لاللتزامات 
املتعلقة بتصميمها واستخدامها 

لضامن التحكم فيها عمليا

التكنولوجيات املبهمه
إن ضامن إمكانية فهم األنظمة بشكل فعال يجعل 

التحكم البرشي الهادف أمرًا ممكًنا. كام أن حظر 
استهداف األشخاص كليًا يزيل أيًضا إمكانية التمييز 

ضد األشخاص أو بينهم عىل األسس التي يتم 
إستنساخها يف األنظمة.

خطر عىل املدنيني
تتآكل الحامية املدنية بسبب األنظمة التي 

تستهدف األشخاص، أو التي ال يتم التحكم فيها 
بشكل فعال. تعمل جميع جوانب هذا الهيكل 

التنظيمي عىل تعزيز حامية املدنيني

مخاطر عىل السالم واألمن
إن أداة ذات نطاق واسع وهيكل منطقي وخطوط 

معيارية واضحة -مثل حظر استهداف األشخاص- 
ستضع معيار امقنعا حتى للدول التي ال تنضم إليها 
يف البداية. حيث سيشكل صك بنى بهذه الخطوط 

شكل تطوير التقنيات يف املستقبل.

تقويض القانون
إن السامح بالتقنيات التي ال ميكن التنبؤ بها ، أو اإليحاء بأن 

اآلالت مخولة التخاذ قرارات قانونية، أو جعل األشخاص 
يتخذون قرارات قانونية دون فهم حقيقي لسياق الهجوم، 
كلها عوامل تؤدي إىل تآكل الجوانب األساسية للقانون. إن 

حظر التقنيات التي ال تسمح بالسيطرة، ووضع التزامات عىل 
كيفية فهم السيطرة سيحمي القانون يف املستقبل.



األنظمة التي يتم إطالقها داخل “منطقة 
مستهدفة” لتدمري األشياء ذات امليزات الخاصة 

)مثل صاروخ برميستون املضاد للدبابات( ستكون 
خاضعة اللتزامات إيجابية. يجب أن تكون قابلة 

للتنبؤ بشكل كاف، ويجب التحكم يف موقعها ومدة 
عملها بشكل كاف للسامح بتطبيق القواعد 

القانونية.

كيف يعالج هذا الهيكل تقنيات مختلفة * 

* حقيقي أو متخيل 

األنظمة املحظورة ألنها 
تستهدف األشخاص

األنظمة املحظورة ألنها ال 
تسمح بالسيطرة البرشية 

الهادف 

األنظمة الخاضعة لاللتزامات 
املتعلقة بتصميمها واستخدامها 

لضامن التحكم فيها عمليا

الروبوتات املضادة لألفراد ستحظر من 
تطبيق القوة تلقائيًا عند استشعار شخص 
)عىل سبيل املثال سوبر ايه إي جيس ٢ يف 

الوضع التلقايئ(.

أنظمة “الصندوق األسود” - عىل سبيل املثال 
حيث يتم إنشاء ملفات تعريف الهدف من 

خالل “التعلم اآليل” ، أو حيث قد تتغري 
ملفات التعريف املستهدفة أثناء االستخدام ، 
دون موافقة برشية. و هذه ستكون محظورة 

ألن آثارها يف استخدام معني ال ميكن 
السيطرة عليها بشكل كاف.

املنهيون
استهداف الناس، وعدم الخضوع لسيطرة 

برشية هادفة - سيكون ألرتمنايتور محظورا! 
هذا من حسن الحظ، نظرا للرتكيز العايل 

االعالمي لهذا النظام... 

تخضع األنظمة الدفاعية التي تعمل برسعات 
عالية، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي 

فاالنكس اس اي دبليو اس، اللتزامات 
إيجابية. ومن شأن ذلك أن يروج ألنواع من 

املامرسات املستخدمة بالفعل من قبل 
جيوش معينه.



منظمة املادة 36 هي منظمة متخصصة 
غري ربحية تركز عىل تقليل الرضر الناجم 

عن األسلحة.
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