
العسكریون یدعون لفرض حظر على األسلحة المستقلة

 األسلحة المستقلة تماما ھي منظومات األسلحة التي یمكن أن تحدد وتطلق النار على أھداف من
 دون سیطرة اإلنسان علیھا. وھى لیست الطائرات بدون طیار المسلحة التي لإلنسان سیطرة علیھا
 بل ھي اآلالت التي ستقرر أن تقتل أو ال تقتل دون تدخل بشري. ومن شأن ذلك أن قرار القتل لن
 یكون نتیجة للمھارات، والمعرفة، والذكاء، والتدریب، والخبرة، واإلنسانیة، واألخالق، والوعي،
 والفھم لقوانین الحرب والقانون الدولي اإلنساني التي یستخدمھا الرجال والنساء الذین یرتدون

  إن  تحدید األلھ لما إذا كان الھدف مقاتلالزي الرسمي عند اتخاذ مثل ھذه القرارات في المعركة.
 یستند كلیا على البرمجة التي على األرجح وضعت في مختبر معقم سنوات قبل اتخاذ قرار القتل.
 وأن تكون قرارات إلغاء الحیاة والموت بید األلھ ھو أمر معیب من النواحي األخالقیھ والمعنویھ

٠والقانونیھ
 

واآلنلم ترسل أي بلد أسلحة مستقلة تماما للمیدان بعد ولكنھا تحت التطویر في عدد من البلدان.    
٠ھو الوقت المناسب لوقف تطویرھا ونشرھا المطلق  

 ویتحجج البعض بأن ھذه األسلحة ضروریة وحتمیة. ومن بینھا حجة أن من شأنھا أن تحسن فرص
وربما تكون ھذه ھى الحالھ إذا لم یكن لدي العدو أسلحةالبقاء  على قید الحیاة للجنود والمجندات   

٠مماثلة، ولكن إذا امتلكھا طرف ما فإن اآلخر یمتلكھا
 

 لقد قیل لنا أن اآلالت لیس لدیھا الضعف البشري، وأنھا ال تتعب، وأنھا ال تغضب، وإنھا ال تتأثر 
 بأحوال الطقس أو الظالم بنفس درجة البشر، وإنھا ال تعرف الخوف وھذا یجعل ھذه اآلالت

األالت لیس لدیھا الضعف البشري، وأیضا لیست مسؤلة أو یمكن محاسبتھامتفوقھ على الجنود.   
 عن قراراتھا - ما في وسعھا ھو الھجوم مع اإلفالت من العقاب. ونحن نعتبر أن ھذه األسلحة

٠یجب أن تكون محظورة وفقا للقانون الدولي اإلنساني القائم
 

 إن التقدم التكنولوجي في مجال الروبوتات یساعد بالفعل الجنود في عدة مجاالت مثل الكشف عن
 المتفجرات، والبحث واإلنقاذ، وبعض المھام الھندسیة. ومع ذلك، فإن العدید ممن یرتدون الزي
 العسكري سواء من في الخدمة والمتقاعدین یشعرون بالقلق الشدید إزاء احتمال إسناد قرارات

فاألسلحة المستقلة لیست خاضعة للمساءلة عنبشأن  ماذا ومتى تقتل إلى مثل ھذه اآلالت.   
 أفعالھا. وھناك قدر  كبیر من القلق، ال سیما عند النظر في الحرب غیر المتكافئة، ھل ھذة اآلالت

 قادرة وبشكل موثوق على التمییز بین األھداف التي یمكن التعامل معھا قانونا وتلك غیر
٠القانونیة

 
 كجنود وبحارة وجویین وجویات، في الخدمة ومتقاعدین، نضم صوتنا إلى الدعوة إلى حظر
تطویر ونشر واستخدام منظومات األسلحة التي تتخذ قرار تطبیق القوة العنیفة بشكل مستقل


