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 ،السيد الرئيس 

ركة ألقاه وفد إندونيسيا عن حيود وفد بالدي أن يؤكد تأييده للبيان الذي 

 دول عدم االنحياز . 

 

 السيد الرئيس ، 

باألسحلة التقليدية تهديدا يشكل االتجار غير المشروع وغير المنظم 

لصون السلم واألمن الدوليين لما له من عواقب أمنية واجتماعية واقتصادية 

وإنسانية ، وعليه تدعو دولة الكويت الدول األعضاء لضرورة مكافحة هذه 

خشية وصول تلك األسلحة إلى الكيانات من والقضاء عليها الظاهرة الخطيرة 

  كاب أعمال إرهابية .غير الدول واستخدامها في إرت

وفي هذا الصدد تجدد دولة الكويت إلتزامها ببرنامج األمم المتحدة 

االتجار غير المشروع في األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة كافحة مل

حيث تجلى هذا اإللتزام بقيام سلطات بالدي الوطنية وبصك التعقب الدولي ، 

توعوية تحث إعالمية رامج بل ة لجمع السالح غير المرخص وإطالقهابحمل

المواطنين والمقيمين على تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة دون تحمل 

تجاوب  والتي القت أى تبعات قانونية طالما تقيدوا بفترة السماح القانونية ،

بل قخالل كمية األسلحة الخفيفة والذخيرة التي تم تسليمها من واسع من 
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دولة الكويت بأنها لن تتهاون مع أنشطة  والمقيمين ، وتؤكد المواطنين

 السمسرة غير المشروعة لتلك األسلحة في إطار أطر قانونية منظمة .

 

  السيد الرئيس ،

 ،معاهدة تجارة األسلحة حيز النفاذإن دولة الكويت وإذ ترحب بدخول 

فإنها تجدد على ضرورة أن يتسق تنفيذ المعاهدة مع مبادىء ميثاق األمم 

المتحدة واحترام الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس ، والحفاظ على 

السالمة اإلقليمية وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت االحتالل 

 حق في األجنبي وعدم جواز احتالل أراضي الغير وما يترتب على ذلك من

إنتاج وتصدير واستيراد ونقل األسلحة التقليدية وكذلك على عدم فرض قيود 

 على نقل مثل هذه األسلحة .غير مبررة 

 

 السيد الرئيس ، 

التوجهات تداعت في السنوات االخيرة هواجس عديدة كان مبعثها 

حكم ة التات القاتلة ذاتيتزايدة والمتسارعة في حقول تطوير الروبوتالعالمية الم

لما تسببه من مخاوف وتساؤالت مشروعة حول القضايا واآلثار واألبعاد 

جتماعية والقانونية المحتملة التي يثيرها استخدام الروبوتات في واإلخالقية األ

المجاالت العسكرية خاصة مع وجود فجوة في تعامل آليات نزع السالح 
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زع السالح ، لذا الدولية مع هذه القضية المستحدثة والطارئة على حقول ن

تبرز الحاجة لضرورة التعامل بجدية لمناقشة هذه القضية بجميع أبعادها 

خالقية بقصد وضع ضوابط مالئمة واإلنسانية واألالقانونية والعسكرية 

لمعالجة وضبط عمليات التطوير واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في 

  مجال األسلحة ذاتية التحكم .

 

  ئيس .وشكرا السيد الر


