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 كلمة المملكة االردنية الهاشمية  
الناشئة في مجال منظومات   تاجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتكنولوجيا
 األسلحة ذاتية التحكم

21/9/2020 
 

 السيد الرئيس،،،  

 يضم بلدي صوته إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم االنحياز. 

 السيد الرئيس،،،  

اسمحوا لي في البداية بتهنئتكم على توليكم رئاسة عمل هذا الفريق، حيث يؤمن وفد  
بالدي أن جهودكم ستقود عمل هذا الفريق الذي يعقد في ظروف استثنائية يمر بها العالم 

 إلى نتائجه المرجوة.   19 نتيجة جائحة كوفيد

 السيد الرئيس،،،  

برزت الشواغل المتعلقة بضرورة ضمان قدر كاف من التحكم البشري في منظومات  لقد  
، حيث أدت هذه الشواغل إلى بروز  نا هذهلمناقشاتاألسلحة ذاتية التشغيل منذ األيام األولى  

ن وفد بالدي يؤكد  إالمسائل األخالقية والقانونية لهذه النظم، وعليه فعدد من التساؤالت حول 
 الزاوية في هذه المناقشات.   اكون القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حجر على أهمية أن ي

كما ويؤكد وفد بالدي على ضرورة أن يبقى العنصر البشري هو المسيطر على عملية  
ال  وجود تحكم بشري هادف  وهنا تبرز فكرة أن  التشغيل واإلطالق واالستجابة لهذه األنظمة،  
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المباشر مع منظومة يعني فقط   البشري  التفاعل  أنه مجرد مطلب لوجود مستوى معين من 
ممارسة التحكم البشري الهادف استخدام التدابير الضرورية، بشرية  عني ي، حيث السالح لذاته

  تجري بماكانت أم تقنية، لضمان أن العملية التي تشارك فيها منظومة أسلحة ذاتية التشغيل  
 .  يتفق مع القيود القانونية واألخالقية وغيرها من القيود المنطبقة

 السيد الرئيس،،،  

لبدء بمناقشات جادة وفعالة بغية الوصول إلى صك  يدعو وفد بالدي على ضرورة ا
كما ويدعو وفد بالدي إلى ضرورة    يد استقاللية استعمال مثل هذه األنظمة،يملزم دوليًا لتق

االلتفات إلى اآلثار السلبية التي ستنشأ عن ترك هذا النوع من األسلحة دون اتفاقية أو معاهدة  
ذه األسلحة إلى الجماعات اإلرهابية أو العصابات  لتقييد استعمالها ناهيك عن خطورة وصول ه

 المسلحة.  

 وفي الختام،،،  

يتطلع وفد بالدي إلى المشاركة الفاعلة في هذه المناقشات رغم الظروف االستثنائية  
 التي تعقد بها.  

 

 وشكرا سيدي الرئيس 

 


