
 يوضح هذا التقرير من 46 صفحة
التحكم ذاتية  األسلحة  انتهاك   كيفية 
اإلنسانية وما ميليه  بالكامل ملبادئ 

النحو املنصوص عليه العام عىل   الضمري 
  يف “رشط مارتنز” الوارد يف “القانون

“الدويل اإلنساين.

التقرير من 49 صفحة  يدحض هذا 
 16 حجة أساسية ضد منع األسلحة

ينظر بالتايل،  بالكامل.  التحكم   ذاتية 
ذاتية األسلحة   بشكل شامل يف مشاكل 

الحاجة ويثبت  بالكامل    التحكم 
االستباقي. للحظر 

 يدعو هذا التقرير من 16 صفحة إىل
 فرض تحكم برشي هادف عىل اختيار

 األهداف واالشتباك معها لحامية كرامة
للقانون  اإلنسان، وضامن االمتثال 

 الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان،
 وتجنب خلق فجوة يف املساءلة. كام
البلدان   يحدد سابقة قانونية إللزام 

البرشي. التحكم  باملحافظة عىل 

 يستعرض هذا التقرير من 18 صفحة
بالربوتوكول املتعلقة  املفاوضات   تاريخ 

التقليدية األسلحة  لـ”اتفاقية   الرابع 
للعمى”، املسببة  الليزر  أسلحة   بشأن 
 والتي حظرت بشكل استباقي سالحا
 ما زال قيد التطوير. ينظر التقرير يف

 أوجه الشبه بني املخاوف بشأن الليزر
ذاتية للعمى واألسلحة    املسبب 

بالكامل. التحكم 

العقبات التقرير من 38 صفحة   يرشح 
التي تحول دون تحديد  الكبرية 

األسلحة أفعال  عن  الشخصية   املحاسبة 
مبوجب بالكامل  التحكم   ذاتية 

يتناول كام  واملدين.  الجنايئ   القانونني 
تحديد عدم  عواقب    بالتفصيل 

القانونية. املسؤولية 

 لّبوا النداء: رضورة أخالقية وقانونية
لحظر الروبوتات القاتلة

 إثبات مخاطر الروبوتات القاتلة
والحاجة إىل حظر استباقي

 الروبوتات القاتلة ومفهوم التحكم
البرشي الهادف

 سابقة للمنع االستباقي: حظر أسلحة
 الليزر املسببة للعمى كنموذج ملنع

الروبوتات القاتلة

 فجوة خطرية:  غياب املحاسبة املتعلقة
بالروبوتات القاتلة

2018 2016أغسطس/آب  األول  نون  2016ديسمرب/كا 2015أبريل/نيسان  لثاين  ا 2015نوفمرب/ترشين  أبريل/نيسان 

القاتلة الروبوتات  حول  تقارير  السجالت:  استعراض 
الدولية و”العيادة  ووتش”  رايتس  “هيومن  قبل   من 

للحقوق هارفرد  كلية  يف  اإلنسان”  لحقوق 



املزيد ملعرفة 

التقارير: تنزيل 

www.hrw.org/topic/arms/killer-robots
 

هيومن رايتس ووتش:

www.hrw.org
 

للحقوق: هارفرد  كلية  يف  اإلنسان  لحقوق  الدولية   العيادة 

http://hrp.law.harvard.edu

ذاتية باألسلحة  املتعلقة  التقارير  لهذه  الرئيسية  املعدة  هي  دوترشوريت   بوين 

رايتس ووتش األسلحة يف هيومن  برنامج  أوىل يف  باحثة  بالكامل، وهي   التحكم 

العيادة يف  املدنيني  املسلح وحامية  للرصاع  املساعدة  واملديرة  القانون  يف    ومحارضة 

هارفارد. جامعة  الحقوق  كلية  يف  اإلنسان  لحقوق  الدولية 
WWW.STOPKILLERROBOTS.ORG

ووتش يتس  را كريستيان/هيومن  راسل   2012-2018  © لغالف  ا عىل  لفني  ا لعمل  ا

التقرير من 50 صفحة  يعرض هذا 
ذاتية باألسلحة  املتعلقة   املخاوف 

أصال تفتقر  والتي  بالكامل،   التحكم  
توف التي  اإلنسانية  الصفات   إىل 

قانونية وغري  قانونية    ضوابط 
املدنيني. قتل  بشأن 

 فقدان اإلنسانية: ملاذا يجب حظر
الروبوتات القاتلة

2012 لثاين  ا نوفمرب/ترشين 

9 صفحات من  التقرير  هذا   يحلل 
تعليامت يف  والضعف  القوة   نقاط 

الصادرة يف األمريكية  الدفاع   وزارة 
بشأن  2012 الثاين    نوفمرب/ترشين 
األسلحة. أنظمة  يف  الذايت  التحكم 

 استعراض سياسة الواليات املتحدة
 لعام 2012 بشأن التحكم الذايت يف

أنظمة األسلحة

2013 أبريل/نيسان 

التقرير من 16 صفحة  يبني هذا 
الدويل القانون  كفاية  عدم   سبب 

األسلحة مع  للتعامل  الحايل   اإلنساين 
وجود بالكامل ورضورة  التحكم   ذاتية 

األسلحة ملزم يحظر هذه    نّص دويل 
. استباقيا

لحظر قانون جديد  إىل   الحاجة 
بالكامل التحكم  ذاتية  األسلحة 

2013 لثاين  ا نوفمرب/ترشين 

بالتفصيل صفحة   26 من  التقرير   يقيّم 
ذاتية األسلحة  تشكلها  التي   املخاطر 

القانون مبوجب  بالكامل   التحكم 
يوّسع ما  اإلنسان،  لحقوق   الدويل 

املعركة أبعد من ساحة  ما  إىل    النقاش 
القانون. إنفاذ  عمليات  يف 

 زعزعة األسس: تداعيات الروبوتات
القاتلة عىل حقوق اإلنسان

2014 ر  أيا يو/ ما


