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)KRC( منع الروبوتات القاتلة

ن ، أبريل 2020 اع المسلح وحماية المدني�ي ن ©  مبادرة ال�ن



يسعى نزع السالح 
ي إىل منع 

نسا�ن الإ
ي 

ي والبي�ئ ر الب�ش ال�ن
الذي تسببه الئسلحة 
ومعالجته من خالل 

وضع المعاي�ي وتنفيذها.
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ي
ن إنسا�ن ترك�ي

ي يعطي الأولوية لحماية أمن ورفاهية الأفراد 
نسا�ن نزع السالح الإ

بدلً من الدول. عىل وجه التحديد، يسعى نهجها الذي يركزعىل 
ية والبيئية لالأسلحة. بعض الأسلحة  الناس، إىل الحد من الآثار الب�ش
عشوائية أو غ�ي إنسانية بطبيعتها ، بينما تسبب أخرى مشكلة بسبب 

استخدامها أو تجارتها أو آثارها الطويلة الأمد. يمنع نزع السالح 
ر  ي تعالج ال�ن

ي المعاناة من خالل المحظورات والقيود ال�ت
نسا�ن الإ

من خالل طلب المساعدة للضحايا وإزالة التلوث.

J.
M

. V
ar

ga
s,

 
20

17
 H

an
di

ca
p 

In
te

rn
at

io
na

l, 
ر: 

اد
ص

م



ة ن عملية معالجة مم�ي
ي بالشمولية والأستقاللية 

ن عملية نزع السالح  النسا�ن تتم�ي
ن الدول  والقدرة عىل التكيف. وهي تنطوي عىل تعاون وثيق ب�ي

. ولأن كانت الأمم  ن ي والناج�ي
والمنظمات الدولية والمجتمع المد�ن

ي يمكن 
نسا�ن المتحدة محفالً محتمالً ، فإن جهود نزع السالح الإ

أن تتم أيضاً خارج حدودها. اعتماًدا عىل القضية المطروحة 
ي المعاي�ي من خالل 

ي أن يب�ن
نسا�ن ع السالح الإ ن ، يمكن ل�ن

يعات الوطنية  امات السياسية والت�ش ن المعاهدات الدولية والل�ت
. يجب أن يتبع إنشاء هذه  ها من آليات وضع المعاي�ي وغ�ي

المعاي�ي تفس�ي قوي وتنفيذ فعال.
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الئمم المتحدة
تن�ش هيئات الأمم المتحدة وممثلوها أبحاثاً حول المشكالت 

نسانية ، ويدعون الحكومات إىل الستجابة ، وتقديم الدعم  الإ
. ي

اللوجس�ت

الناجون
ي عىل 

نسا�ن ي إضفاء الطابع الإ
ينجح الناجون والمجتمعات المتأثرة �ن

القضايا من خالل مشاركة القصص الشخصية وتطبيق فهمهم 
المبا�ش للتداب�ي الفعالة عند الضغط من أجل معاي�ي جديدة.

الجمهور
نسانية  يع�ب أعضاء من الجمهور الأوسع عن غضبهم من المعاناة الإ
ي ،  ي النشاط الشع�ب

ي ، والنخراط �ن
ي ألحقتها الأسلحة والأذى البي�أ

ال�ت
هم لتخاذ الإجراءات الالزمة. والضغط عىل حكوماتهم وغ�ي

من هم المشاركون
ن الجهات الفاعلة  اكة ب�ي ي عىل ال�ش

يعتمد نجاح نزع السالح النسا�ن
ي يجب أن تتعاون بشكل وثيق ، 

من مختلف القطاعات ، وال�ت
وتتواصل عالنية ، وتساهم بطرقها الخاصة.  يشمل المشاركون:

الدول 
ي ذلك مستخدمي الأسلحة 

الدول ذات التوجه المماثل، بما �ن
رة وغ�ي المتأثرة، تبادرة بالعمليات  ومنتجيها وكذلك البلدان المت�ن

نم بدعم المعاي�ي  الدبلوماسية، وتتفاوض عىل النصوص، وتل�ت
وتنفيذها.

ي
المجتمع المد�ن

ة المتعلقة  ر، وتوفر الخ�ب ي ال�ن
توثق تحالفات المجتمع المد�ن

ي الدعوة قبل وأثناء وبعد المفاوضات، وتجلب 
بالأسلحة، وتشارك �ن

رة إىل الطاولة. ن والمجتمعات المت�ن أصوات الناس العادي�ي

اللجنة الدولية للصليب الئحمر
نسانية وتقدم  ل تسلط اللجنة الدولية الضوء عىل الأزمات الإ

ن  ن الميداني�ي الحلول الممكنة بناًء عىل معلومات من العامل�ي
فحسب ، بل تقدم أيًضا المشورة القانونية بشأن صياغة النصوص 

ها وتنفيذها. وتفس�ي



القضايا 
ي نزع 

الرئيسية �ن

ي
السالح النسا�ن

الئلغام الئرضية المضادة 
لالئفراد

توضع الألغام الأرضية المضادة لالأفراد عىل الأرض أو تحتها ومصممة 
اب شخص منها أوعند مالمستها. وهذه اللغام ل يمكنها  لتنفجرعند اق�ت

ن  ن وتسبب الآلف من الضحايا المدني�ي ن والمقاتل�ي ن المدني�ي ن ب�ي التمي�ي
ي التهج�ي الق�ي. 

كل عام. كما أعاقت التنمية القتصادية وساهمت �ن
، بالتفاوض مع الدول ذات  ي

نسا�ن أدت عملية اوتاوا، إىل نزع السالح الإ
التوجه المماثل، والحملة الدولية لحظرالألغام الأرضية، والمنظمات 

ي عام 
ي تسببها هذه الأسلحة.  �ن

نهاء المعاناة ال�ت الدولية عىل معاهدة لإ
1997 اسفرت معاهدة حظر الألغام عن حظر إنتاج وتخزين ونقل 

واستخدام الألغام الأرضية المضادة لالأفراد ومطالبة دول الأطراف تدم�ي 
المناطق الملغومة وتقديم الدعم الدوىلي لمساعدة  المخزونات وتطه�ي

الضحايا. والآن تسعى البلدان إىل تحقيق عالم خاٍل من الألغام الأرضية 
بحلول عام 2025.
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الذخائر العنقودية
ات أو مئات من  ة تفرق ع�ش تشكل الذخائر العنقودية - أسلحة كب�ي
ي مناطق واسعة - تهديًدا إنسانًيا أثناء 

ة المتفجرة �ن الذخائرالصغ�ي
ن  ن المقاتل�ي ن ب�ي ة ل يمكنها التمي�ي الهجمات وبعدها. ولأن الذخائر الصغ�ي

ي المناطق المأهولة 
ن ، فإن الذخائر العنقودية المستخدمة �ن وغ�ي المقاتل�ي

ي 
ة ال�ت ن وتجرحهم. العديد من الذخائر الصغ�ي بالسكان تقتل المدني�ي

ل تنفجر عند الرتطام تصبح ألغام أرضية بحكم الواقع، مما يعرض 
ي عام 2007 ، قاد تحالف 

الناس للخطر لأشهر أو سنوات قادمة. �ن
الذخائر العنقودية ومجموعة أساسية من الدول مفاوضات حول 

ر غ�ي المقبول. تحظر اتفاقية عام 2008 بشأن  نهاء هذا ال�ن المعاهدة لإ
الذخائرالعنقودية، إنتاج الذخائرالعنقودية وتخزينها ونقلها واستخدامها، 

وتلزم الدول الأطراف بتدم�ي المخزونات وتطه�ي المناطق الملوثة 
ومساعدة الضحايا. يركز المؤيدون حالًيا عىل إضفاء الطابع العالمي عىل 

المعاهدة وشجب الستخدام من قبل الدول غ�ي الأطراف.

تجارة الئسلحة
أدى سوء التنظيم لتجارة الأسلحة العالمية إىل تأجيج العنف ، وتفاقم 
ي النتهاكات الجسيمة للقانون 

يد المجتمعات ، وساهم �ن الفقر ، وت�ش
نسان. تحت ضغط من تحالف الحد  ي الدوىلي وقانون حقوق الإ

نسا�ن الإ
ه ، بدأت الجمعية العامة لالأمم المتحدة مفاوضات  من الأسلحة وغ�ي

ي عام 2013. وتنظم 
ي تم اعتمادها �ن

بشأن معاهدة تجارة الأسلحة ، ال�ت
المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية وتلزم الدول الأطراف بتقييم مخاطر 

حة لالأسلحة و رفض التحويالت إذا كان ل يمكن تخفيف  الصادرات المق�ت
ي الدولة تستخدم 

المخاطر. تحظر المعاهدة عمليات نقل الأسلحة، ال�ت
نسانية أو جرائم الحرب أو  بادة الجماعية أو الجرائم ضد الإ لرتكاب الإ

. يسعى المؤيدون إىل إضفاء  ها من النتهاكات الجسيمة للقانون الدوىلي غ�ي
الطابع العالمي عىل المعاهدة وضمان تنفيذ الدول الأطراف لأحكامها.
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درونز – طائرات بدون طيار 
ارتفع استخدام وتطوير وانتشار الطائرات بدون طيار المسلحة بشكل 

. لقد اعتمدت القوات المسلحة والجهات  ي
ي العقد الما�ن

ملحوظ �ن
ي 

ايد عىل هذه الطائرات بدون طيارال�ت ن الفاعلة من غ�ي الحكومية بشكل م�ت
ات  يتم التحكم فيها عن بعد، نظًرا لأن الأنظمة يمكن أن تعمل لف�ت

ها دون أي خطرعىل الطيار.  طويلة، وبتكاليف قليلة نسبًيا، ويمكن ن�ش
ي عمليات القتل 

اكتسبت الطائرات بدون طيار سمعة سيئة لستخدامها �ن
اع المسلح. أنتج هذا الستخدام أعداًدا  ن المستهدف خارج مناطق ال�ن
ي تستخدمها. 

ن وانعدام مساءلة الدول ال�ت ة من الضحايا المدني�ي كب�ي
تقود الوليات المتحدة حالًيا تطوير المعاي�ي الدولية المتعلقة بالطائرات 
ي  ي ذلك المنتدى الأورو�ب

، بما �ن ي
المسلحة بدون طيار، لكن المجتمع المد�ن

حول الطائرات بدون طيار، يضغط من أجل مناقشات أوسع قائمة عىل 
ي إطار الأمم المتحدة.

نسان �ن حقوق الإ

ال�اع والبيئة
اعات المسلحة والأنشطة العسكرية إىل مجموعة من العواقب  ن تؤدي ال�ن

نسانية والبيئية. إن استخدام واختبار أسلحة معينة، وقصف المنشآت  الإ
ك  الصناعية، وإشعال حرائق النفط، وحرق النفايات العسكرية، كلها ت�ت

ايد من منظمات نزع  ن مخلفات حرب سامة تلوث البيئة. يعمل عدد م�ت
و زيادة الوعي الدوىلي  نسان عىل ن�ش السالح، والبيئة، ومنظمات حقوق الإ

ن أقوى، ومراقبة أك�ش فعالية، واستجابات  بهذه القضية. لقد دعوا إىل قوان�ي
. الموضوع عىل جدول أعمال  ي

نسا�ن أفضل من قبل الدول والمجتمع الإ
نسان، ولجنة القانون  جمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومجلس حقوق الإ
ي يوليو 2019 مسودة 28 

ي اعتمدت �ن
الدوىلي التابعة لالأمم المتحدة، ال�ت

مبادئ قانونية حول هذا الموضوع. من المتوقع أن تن�ش اللجنة الدولية 
ي ديسم�ب 2019.

المبادئ التوجيهية البيئية للجيوش �ن
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الئسلحة الحارقة
ي لمادة 

تنتج الأسلحة الحارقة، الحرارة والنار، من خالل التفاعل الكيميا�أ
ي ال�اع 

ن أقىس الأسلحة المستخدمة �ن قابلة لالشتعال. وهي من ب�ي
ي تسبب الحروق المؤلمة وتدمر الهياكل المدنية. 

المسلح المعارص، ال�ت
وتوكول الثالث لتفاقية الأسلحة التقليدية، الأسلحة  لهذا ينظم ال�ب

ي 
الحارقة، ولكن لديه ثغرات تقلل من سلطته القانونية والمعيارية. يستث�ن

ات الحارقة مثل تلك  ي لها نفس التأث�ي
الذخائرالمتعددة الأغراض ال�ت

ي تطلق 
وتوكول وتحتوي عىل لوائح أضعف للنماذج ال�ت ي يغطيها ال�ب

ال�ت
ي تسقط من الهواء. دعت هيومن رايتس ووتش 

من الأرض من تلك ال�ت
وآخرون، الدول إىل سد هذه الثغرات. عىل الرغم من أن متطلبات الإجماع 

ي اتفاقية الأسلحة 
أدت إىل تباطؤ التقدم، فقد أعربت الدول الأطراف �ن

وتوكول الثالث  ي ال�ب
عادة النظر �ن ايد، عن دعمها لإ ن التقليدية بشكل م�ت

ي قدمها مؤتمر مراجعة اتفاقية 
وتعزيزه. وعليهم أن ينتهزوا الفرصة ال�ت

الأسلحة التقليدية لعام 2021 لتخاذ الخطوة التالية.

ي 
الئسلحة المتفجرة �ن

المناطق المأهولة بالسكان
ي تسقط من الجو 

تشمل الأسلحة المتفجرة مجموعة من الأسلحة ال�ت
ي كل عام، 

ي تولد آثار النفجار والتجزئة. �ن
وتطلق من سطح الأرض وال�ت

ي 
ي المناطق المأهولة بالسكان �ن

يتسبب استخدام الأسلحة المتفجرة �ن
. كما أنه ي�ن  ن ات الآلف من الضحايا، ومعظمهم من المدني�ي ع�ش

وح ويؤثر سلًبا عىل الرعاية  ن بالمنازل والبنية التحتية، مما يؤدي إىل ال�ن
الصحية والتعليم والخدمات الأخرى. تسبب الأسلحة المتفجرة ذات 

الآثار الواسعة النطاق، أو آلية التسليم الغ�ي الدقيقة، أو القاء الذخائر 
المتعددة، مخاطركب�ي بشكل خاص. و عىل اثرها، دعت الشبكة الدولية 
لالأسلحة المتفجرة البلدان إىل وضع حد لستخدام الأسلحة المتفجرة 

ي المناطق المأهولة بالسكان وتقديم 
ذات الآثار الواسعة النطاق �ن

ي عام 2019 ، دعت النمسا الدول والمنظمات 
. �ن ن المساعدة للناج�ي

ي اىل مؤتمرعالمي حول هذا الموضوع ، 
الدولية وممثىلي المجتمع المد�ن

ر الناجم عن  ام سياسي لمعالجة ال�ن ن وبدأت أيرلندا مشاورات لتطوير ال�ت
ي المناطق المأهولة بالسكان.

الأسلحة المتفجرة �ن



الئسلحة النووية
، يطلقون  تنتج الأسلحة النووية عواقب إنسانية وبيئية كارثية. عند التفج�ي

ي آثار صحية طويلة الأمد 
قوة مدمرة وحرارة. تتسبب تداعيات الشعة �ن

ي عام 2010، بدأت اللجنة الدولية، والحملة 
يد ق�ي. �ن ي وت�ش

وتدم�ي بي�أ
الدولية للقضاء عىل الأسلحة النووية، والدول ذات التوجه المماثل، 

ي المقام الأول، 
إعادة صياغة الأسلحة النووية باعتبارها قضية إنسانية �ن

نسانية ، كلفت  وليس قضية أمن قومي. بعد المؤتمرات الدولية للمبادرة الإ
الجمعية العامة لالأمم المتحدة مفاوضات المعاهدة. تحظر معاهدة 

حظر الأسلحة النووية لعام 2017 تطوير الأسلحة النووية وحيازتها ونقلها 
واختبارها واستخدامها. كما يتطلب من الدول الأطراف مساعدة ضحايا 

الستخدام والختبار ومعالجة البيئات الملوثة. يعمل مؤيدو المعاهدة 
ن التنفيذ. الآن عىل ت�يع دخولها ح�ي

الروبوتات القاتلة
إن الأسلحة المستقلة بالكامل، والمعروفة أيًضا باسم “الروبوتات القاتلة” 
كها دون سيطرة  أو أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة، تحدد الأهداف وت�ش

ية ذوهدف. حالًيا و تحت التطوير ال�يع، تث�ي الروبوتات القاتلة  ب�ش
مجموعة من المخاوف الأخالقية والقانونية والمحاسبية والتكنولوجية 
والأمنية. لذلك حثت حملة وقف الروبوتات القاتلة البلدان عىل حظر 

ي اتفاقية 
عت الدول الأطراف، �ن تطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة. كما �ش

ي عام 2014. 
ي إجراء مناقشات حول هذه المسألة �ن

الأسلحة التقليدية، �ن
ي هذا المنتدى 

وأبطأت بعض القوى العسكرية الرئيسية التقدم �ن
التوافقي، لكن غالبية دول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة أعربت عن 

ية عىل استخدام القوة و / أو حظر  دعمها للحفاظ عىل السيطرة الب�ش
الروبوتات القاتلة من خالل اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا. يجب عىل مؤيدي 

القانون الجديد، متابعة الخيارات خارج اتفاقية الأسلحة التقليدية إذا 
ي الت�ف قريًبا.

فشل هذا الجهاز �ن
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يدعو المقرر الخاص لالأمم المتحدة إىل إجراء تحقيقات مستقلة   
ي غارات الطائرات بدون طيار.

�ن  

ي اتفاقية الأسلحة التقليدية مناقشات 
تبدأ الدول الأطراف �ن  2014

حول أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة.  

ي 
اء اللجنة الدولية بشأن الأسلحة المتفجرة �ن عقد اجتماع خ�ب  2015

المناطق المأهولة بالسكان.   

تم إنشاء شبكة مخلفات الحرب السامة.   

ي حول الطائرات بدون طيار المسلحة.  انطالق المنتدى الأورو�ب  

الجمعية العامة لالأمم المتحدة تصوت عىل التفاوض عىل   
معاهدة حظر الأسلحة النووية.  

اع  ن جمعية الأمم المتحدة للبيئة تصدر قراًرا بشأن البيئة وال�ن  2016
المسلح.   

ي اتفاقية الأسلحة التقليدية أسلحة 
تضيف الدول الأطراف �ن  

حارقة إىل جدول أعمالها.  

إضفاء الطابع الرسمي عىل مناقشات اتفاقية الأسلحة التقليدية   2017
بشأن نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة.   

اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية.  

اعتمدت لجنة القانون الدوىلي مسودة مبادئ بشأن حماية البيئة   2019
اع المسلح.  ن فيما يتعلق بال�ن  

ي  المناطق 
   تعقد النمسا مؤتمرا حول استخدام الأسلحة المتفجرة �ن

. المأهولة بالسكان ، وتبدأ أيرلندا مشاورات بشأن إعالن سياسي  

ي
الجدول الزم�ن

تشكيل  الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية.  1992

بدء عملية أوتاوا بشأن الألغام الأرضية.  1996

ي معاهدة حظر الألغام.
تب�ن  1997

تم إنشاء تحالف الحد من الأسلحة. انطالق تحالف الذخائر  2003 
العنقودية.   

لغاء الأسلحة النووية. بدء عملية أوسلو إنشاء الحملة الدولية لإ  2007
بشأن الذخائر العنقودية.   

اعتماد اتفاقية الذخائر العنقودية.  2008

صوتت الجمعية العامة لالأمم المتحدة عىل التفاوض بشأن   2009
معاهدة لتجارة الأسلحة.  

تشكلت الشبكة الدولية لالأسلحة المتفجرة.   2011

ي لتفاقية 
ي المؤتمر الستعرا�ن

تظهر الأسلحة الحارقة كقضية �ن  
الأسلحة التقليدية.  

. ي
نسا�ن ع السالح الإ ن تم عقد المنتدى الأول ل�ن  2012

نسانية الأول بشأن الأسلحة النووية.  عقد مؤتمر المبادرة الإ  2013

إطالق حملة لوقف الروبوتات القاتلة.  

  اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة. 
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ي وكان الصمت والظالم يسود، وجدت  عندما استعدت وع�ي
نفسي تحت المب�ن المنهار ملتصقا به .... سمعت رجالً يقول: 
“ل تستسلم! ...ال ترى النور القادم من تلك الفتحة؟ ازحف 

نحوها بارسع ما يمكن.”...

ي اكرر 
ي جميع انحاء العالم، ان�ن

ن �ن اىل....كل المستمع�ي
وشيما “ل  ي انقاض ه�ي

ي �ن
ي سمعتها تنادي�ن

تلك الكلمات ال�ت
ي المحاولة والدفع! ال ترى النور؟ ازحف 

تستسلم! استمر �ن
نحوها.” 

وشيما  ن من القصف الذري له�ي سيتوسكو ثورولو، احد الناج�ي
عند قبوله جائزة نوبل للسالم لعام 2017 نيابة عن اللجنة 

الدولية، والحملة الدولية للقضاء عىل السلحة النووية. 
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