
نشرة إخباریھ

 أغسطس27إفتتاح االجتماع الدولي السادس حول الروبوتات القاتلة في مقر األمم المتحدة بجنیف في 

یجب على الدول أن تبدأ التفاوض حول معاھدة حظر دون تأخیر

 دولة في اجتماع اتفاقیة األسلحة التقلیدیة حول أنظمة األسلحة المستقلة الفتاكة70من المتوقع أن تشارك أكثر من 
 التي2014. وستكون ھذه المرة السادسة منذ عام 2018 أغسطس 31-27في األمم المتحدة في جنیف في الفترة 
تجتمع فیھا الدول حول ھذه المسألة

 منظمة غیر حكومیة من حملة الروبوتات القاتلة ، بما في19 ممثالً من 45وسیشارك في االجتماع ما یقرب من 
 وعالم الروبوتات نویل شاركي. وھذة الحملة1997ذلك جودي ویلیامز الحائزة على جائزة نوبل للسالم لعام 

 على حظر استباقي على أنظمة2013 دولة تعمل منذ أبریل 32 منظمة في 76عبارة عن تحالف عالمي یضم 
األسلحة المستقلة القاتلة، والتي تعرف أیضًا باسم األسلحة المستقلة تماما

13:00تدعي حملة الروبوتات القاتلة المراسلون المعتمدون بجنیف إلى حضور لقائھا التلخیصي على الساعھ 
) حیث ستقدم بوني دوشرتي أحدث تقریر لھا عن منظمة ھیومان رایتس23 أغسطس في القاعة (28یوم الثالثاء 

ووتش عن كیفیة فشل الروبوتات  القاتلة في الوفاء بشرط مارتینز، وھو معیار أخالقي مقنن في القانون الدولي
لتقییم التكنولوجیا الناشئة. كما سیناقش بیتر آسارو من اللجنة الدولیھ للحد من الروبوتات المسلحة مع ضیف

شرف من ائتالف نقابة العاملین في المجال التقني كیف شجع عملھم قیام جوجل على إنھاء مشاركتھا في مشروع
البنتاغون "المساعدة في التعرف على األشیاء" لمقاطع الفیدیو التي یتم جمعھا بواسطة الطائرات العسكریة بال

 یونیو ، أصدرت جوجل مجموعة من المبادئ األخالقیة التي تلتزم فیھا بعدم تصمیم أو تطویر7طیار. ففي 
الذكاء االصطناعي الستخدامھ في األسلحة. وسیقدم/ستقدم أرییل كون من معھد مستقبل الحیاة بیانا موقّعا من

 من خبراء الذكاء االصطناعي وأفراد آخرین2600 شركة ومجتمع وجماعة للتكنولوجیا و 200أكثر من 
یلتزمون "بعدم المشاركة أو دعم تطویر أو تصنیع أو تجارة أو استخدام األسلحة المستقلة الفتاكة" كما سترون

وبینما حظیت التحدیات الخطیرة التي تثیرھا األسلحة المستقلّة بالكامل باھتمام واسع النطاق على مدى السنوات
الخمس الماضیة ، إال أن التقدم الذي أحرزتھ الدول نحو تحدید ما یجب فعلھ حیالھا كان بطیئًا. فقد حددت الدول
واستكشفت الشواغل القانونیة والتشغیلیة واألخالقیة والفنیة واالنتشاریة وغیرھا من الشواغل التي أثیرت من
خالل السماح لآلالت باختیار األھداف ومھاجمتھا دون مزید من التدخل البشري. وھناك اآلن اتفاق واسع حول

الحاجة إلى االحتفاظ بشكل من أشكال السیطرة البشریة على أنظمة األسلحة المستقبلیة واستخدام القوة

 دولة26تقول العدید من الدول إنة "لیس لدیھا خطط" للحصول على أو تطویر أسلحة مستقلة بالكامل. وتدعو 
بشكل صریح إلى فرض حظر على األسلحة المستقلة بالكامل.واقترحت النمسا ودول أخرى بدء مفاوضات حول

معاھدة حظر دولیة جدیدة للحفاظ على سیطرة بشریة ذات مغزى على أنظمة األسلحة

من ناحیة أخرى ، رفضت فرنسا وإسرائیل وروسیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة صراحة االنتقال إلى
 التفاوض على قانون دولي جدید بشأن األسلحة المستقلة بالكامل

تعمل اتفاقیة األسلحة التقلیدیة بتوافق اآلراء بحیث یمكن ألي دولة واحدة أن تعارض وتمنع مقترحًا لبدء
المفاوضات. ھذه القوى وغیرھا من القوى العسكریة تستثمر بشكل كبیر في الطائرات المسلحة بدون طیار
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وغیرھا من أنظمة األسلحة ذاتیة التحكم مع انخفاض مستویات السیطرة البشریة. والقلق ھو أن مجموعة متنوعة
من أجھزة االستشعار المتاحة والتطورات في مجال الذكاء االصطناعي تجعل بشكل متزاید عملیا تصمیم أنظمة
األسلحة التي تستھدف وتھاجم دون أي تحكم بشري أمرا حقیقیا. وإذا استمر االتجاه نحو التحكم الذاتي، فقد یبدأ
اإلنسان في التالشي من حلقة صنع القرار لبعض األعمال العسكریة، وربما یحتفظ فقط بدور إشرافي محدود، أو

مجرد وضع معاییر واسعة للمھمات

وسیرأس سفیر الھند السید أماندیب سینغ غیل بصفتھ رئیس فریق الخبراء الحكومیین التابع التفاقیة األسلحة
التقلیدیة  اجتماع أنظمة األسلحة المستقلة الفتاكة. كما أنھ یشغل منصب المدیر التنفیذي ألمانة الفریق الرفیع

 یولیو12المستوى المعني بالتعاون الرقمي الذي أعلنھ األمین العام لألمم المتحدة في 

ال یوجد بث مباشر الجتماع اتفاقیة االسلحة التقلیدیة أو أحداثھا الجانبیة ، ولكن سیتم نشر العناوین البارزة من
قبل حملة الروبوتات القاتلة بواسطة حسابات الحملة على إنستجرام وفیسبوك ویوتیوب، كما والتغریدات

باستخدام ھاشتاجات یمكن متابعھا على
@BanKillerRobots @CCW_UNODA 

   
وسیعقد ممثلو الحملة أیضا جلسة إحاطة خاصة ألعضاء جمعیة المراسلین لدى األمم المتحدة في بدایة األسبوع

 
انظر موقع الحملة ، بما في ذلك قائمة وفد الحملة ، ونشرة األحداث الجانبیة ، ومذكرة المعلومات األساسیة ھذه ،

وھي متاحة بالعربیھ واالنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة
 

لمزید من المعلومات ولجدولة مقابلة، یرجى االتصال بـ: كلیر كونبوي-ستفینسون ، مستشار إعالمي
الھاتف 00447507415987

  media@stopkillerrobots.org
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