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إخطار إعالمي:

مطلوب قيادة جريئة لحظر الروبوتات القاتلة
دعوات للتفاوض على وضع معاهدة جديدة
يعود ممثلون من أكثر من  80دولة ومن حملة منع الروبوتات القاتلة إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة ()CCW
لالجتماع في مقر األمم المتحدة في جنيف في الفترة الواقعة بين  19و 21أغسطس ،وذلك لمناقشة شواغل بشأن أنظمة األسلحة القاتلة
المستقلة أو الروبوتات القاتلة.
تحث الحملة الدول على القيام بقيادة جريئة من خالل إطالق مفاوضات بشأن وضع معاهدة حظر جديدة لمنع التحكم البشري الهادف من
استخدام القوة .بإمكان االستثمارات في األسلحة المستقلة أن تتجاوز قريبا ً قدرة أنظمتنا القانونية والسياسية في معالجة التحديات التي تشكلها
الروبوتات القاتلة على البشرية وأمننا المشترك.
لذا ،اقترح العديد من الدول إطالق مفاوضات بشأن وضع معاهدة جديدة لحظر أو تقييد أنظمة األسلحة المستقلة القاتلة ،بما في ذلك  28دولة
تطالب بمعاهدة حظر .التوصيات الحالية التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة هي بعيدة عن الهدف المنشود بحيث تبيّن كيف
تمنح الدول األولوية للجوانب القانونية والتنفيذية والتقنية على جوانب األخالقيات وحقوق اإلنسان والشواغل اإلنسانية واألمنية .أحبطت دائما ً
أقلية من القوى العسكرية إحراز تقدم وهي إسرائيل وروسيا وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة ،بحيث رفضت الدعوات للتفاوض بشأن
معاهدة جديدة.
يدعم عدد متنامي من العاملين في المجال التقني والخبراء في مجال الذكاء االصطناعي والشركات الدعوة لحظر الروبوتات القاتلة .ولم
تتبدد الشواغل بشأن االفتقار إلى التنظيم القانوني منذ العام الفائت عندما ألغت غوغل نتيجة الشواغل التي اثارها موظفوها عقدها المثير
للجدل بشأن مشروع مايفن ) (Maven projectالذي أبرمته مع البنتاغون  .ستصدر باكس ( )PAXالمشاركة الهولندية في حملة منع
الروبوتات القاتلة في الساعة  6.01صباحا ً بتوقيت وسط أوروبا تقريرا ً جديدا ً بعنوان ‘ال تكن شريراً؟ دراسة استقصائية بشأن موقف قطاع
التكنولوجيا حول أنظمة األسلحة المستقلة القاتلة‘ .يتناول التقرير شركات التكنولوجيا المساهمة المحتملة في تطوير أسلحة مستقلة.
يشمل المتحدثون بإسم الحملة المتوفرون للتعليق ،العاملة في مجال التكنولوجيا لورا نوالن وهي مبرمجة كومبيوتر تخلت عن وظيفتها في
غوغل في بداية عام  2018بعد ان اعترضت على مشاركة الشركة في مشروع مايفن ،والباحث في شؤون األسلحة دان كايزر من باكس
في هولندا الذي شارك في وضع التقرير بشأن التحقيق في شركات التكنولوجيا التي يحتمل أن تكون تساهم في تطوير أسلحة مستقلة.
يقود وفد الحملة إلى االجتماع الثامن التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة ( )CCWبشأن الروبوتات القاتلة المنسقة ماري
وايرهلم من منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش) ويتألف الوفد من  45ناشطا ً من  19منظمة غير حكومية .يتوفر الناشطون
لمقابالت إعالمية باللغات اإلنكليزية والعربية والفرنسية واأللمانية والروسية واإلسبانية إلى جانب لغات أخرى.
لتحديد موعد مقابلة ،الرجاء االتصال بكالر كونبوي ،مديرة قسم االتصاالت واإلعالم .هاتف/واتسآب ،+44 )7507( 415-987 .البريد
اإللكتروني  clare@stopkillerrobots.orgوmedia@stopkillerrobots.org
لن يخضع اجتماع اتفافية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة ( )CCWللبث الشبكي ،لكن  @BanKillerRobotsسوف يسلط
الضوء عليها على تويتر مستخدما ً الهاشتاغين  #CCWUNو#KillerRobots
.

الحملة لمنع الروبوتات القاتلة هي ائتالف سريع النمو مؤلف من  113منظمة غير حكومية في  57بلدا ً ويعمل على الحظر االستباقي لتطوير
وإنتاج واستخدام األسلحة المستقلة.
للحصول على المزيد من المعلومات ،أنظر:
●
●
●
●

الموقع الشبكيwww.stopkillerrobots.org :
تويتر@BanKillerRobots :
فايسبوك@stopkillerrobots :
إسنتاغرامstopkillerrobots:

