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 ، السید الرئ�س

وأن أشكرك على عقد هذا النقاش   مؤتمر نزع السالحأود بدا�ة أن أهنئك على تول�ك رئاسة  
المعنون "منع حدوث س�اق تسلح في الفضاء   المؤتمرالمواض�عي وفق البند الثالث لجدول أعمال  

الـ  ن�ا�ة عن مجموعة  الموقرة  ألقته مندو�ة �ین�ا  الذي  الب�ان  .  21الخارجي". وأضم صوتي إلى 
وأرغب في إضافة النقاط التال�ة �مساهمة من الجمهور�ة العر��ة السور�ة في النقاش الدائر حول  

 هذا البند.  

االستخدام السلمي للفضاء   ل األعضاء إلى تحقیق هدفإلى جانب غالب�ة الدو   بالدي تسعى  
إرثًا   �اعت�اره  ف�ه  التسلح  س�اق  ومنع  استخدامه  أنه  و   جمعاء  لل�شر�ة  اً مشتر�الخارجي  �جب 

 بروح التعاون ولألغراض السلم�ة فقط.   لمنفعتها وصالحهاواستكشافه 

الصارم   االمتثال  أهم�ة  على  بالدي  ف�ه  تؤ�د  الذي  الوقت  الحالي  للنظاوفي  القانوني  م 
الفضاء  بتسل�ح  المتزاید  التهدید  إزاء  قلقها  تعبر عن  فإنها  الخارجي،  الفضاء  �استخدام  المتعلق 
الخارجي والسعي لتطو�ر أنظمة دفاع وتكنولوج�ات عسكر�ة �مكن نشرها في الفضاء الخارجي 

ذلك تستغل من جهة  من قبل �عض الدول الغر��ة الرائدة في تكنولوج�ات الفضاء الخارجي، وهي ب 
من جهة الثغرات القانون�ة القائمة في النظام القانوني الحالي المتعلق �استخدام الفضاء الخارجي و 

أن    ت�الغ في التر�یز علىو   تمنع التفاوض على صك ملزم قانونًا لمنع س�اق التسلح ف�ه، أخرى  
ال �مكن  و غیر ملزمة قانونًا.  رغم أنها  "السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي"    م�ادرة  الحل هو في 

الفضاء  إ�قاء ه�منتها على  الدول  هذه  �كون هدف  أن  إال  المعاییر  في  االزدواج�ة  هذه  تفسیر 
هذا   وفي  األخرى.  الدول  لمصالح  مراعاة  دون  منافعه  استغالل  في  وتفردها    ، الس�اقالخارجي 

أن الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �انت الدولة الوحیدة التي أفشلت اعتماد تقر�ر فر�ق   وفدي  �ستذ�ر
الخبراء الحكومیین �شأن منع حدوث س�اق تسلح في الفضاء الخارجي الذي أنشئ �موجب قرار  
الجمع�ة العامة لألمم المتحدة المعنون "مز�د من اإلجراءات العمل�ة لمنع س�اق التسلح في الفضاء 

قر�ر تضمن مناقشات مهمة حول عناصر صك دولي ملزم قانونًا �شأن  ت رجي"، رغم أن هذا الالخا
 الحد من التسلح في الفضاء الخارجي وساهمت ف�ه �افة الدول األعضاء.  
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   السید الرئ�س،  

  TCBMsدون التقلیل من ق�مة المساهمة التي تنطوي علیها إجراءات الشفاف�ة و�ناء الثقة  
بالدي تعتبر أن هذه اإلجراءات الطوع�ة ال    أن  السلوك غیر الملزمة قانونًا، إال�ما فیها مدونة  

الخارجي   الفضاء  في  التسلح  س�اق  منع  حول  قانونًا  ملزمة  معاهدة  عن  بدیًال  تكون  أن  �مكن 
PAROS  التأكید على أهم�ة مشروع المعاهدة المحدث. ومن هنا تعید بالدي  "منع  �شأن  نص 

لخارجي، والتهدید �استخدام القوة أو استخدامها ضد األجسام الموجودة  نشر أسلحة في الفضاء ا
الفضاء الخارجي ُقّدمَ   PPWT "في  السالح في حز�ران    الذي  نزع    قبل  من  2014إلى مؤتمر 

وأساس جید للمناقشات   مساهمة بناءة في عمل المؤتمر، بالدي  وتعتبره    ، االتحاد الروسي والصین 
. وهو �عكس  �شأن منع حدوث س�اق تسلح في الفضاء الخارجي   نحو اعتماد صك دولي ملزم

سع�ًا حق�ق�ًا لدى روس�ا والصین لتحقیق هدف منع حدوث س�اق تسلح في الفضاء الخارجي، وقد  
وض عل�ه �حسن  قابلته الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �الرفض والتشك�ك بدال من أن تنخرط في التفا

 ن�ة. 

 السید الرئ�س، 

أن مؤتمر نزع السالح ین�غي أن یبدأ مفاوضات �شأن المسائل المتعلقة "�منع    بالدي تعتقد   
لح في الفضاء الخارجي" دون تأخیر، �اعت�ار أن مؤتمر نزع السالح هو المنتدى  حدوث س�اق تس

المجتمع الدولي، والذي �ضطلع �الدور  الوحید المتعدد األطراف للتفاوض �شأن نزع السالح في  
 األساسي في إجراء مفاوضات موضوع�ة �شأن قضا�ا نزع السالح ذات األولو�ة. 

 شكرًا السید الرئ�س.                                                                  

 


