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لك التوفيق في    وأتمنىبداية أهنئك على توليك رئاسة مجموعة العمل مفتوحة العضوية    
 إدارة أعمالها.  

مجال   في  يوم  بعد  يومًا  الخارجي  الفضاء  تكنولوجيات  على  البشرية  اعتماد    يتزايد 
صنع   وحتى  والمالحة  االقتصادية  والمعامالت  المصرفية  والخدمات  واالتصاالت  المعلومات 

ال واالستراتيجالقرار  األخرى  سياسي  السماوية  واألجرام  الخارجي  للفضاء  النظرة  يعزز  وهذا  ي. 
ويجب   للبشرية  مشترك  تراث  أنها  و على  التعاون،  لصالحها  استخدامها  استكشافها  من  بروح 

ولألغراض السلمية فقط ولمنفعلة جميع الدول بصرف النظر عن درجة تنميتها االقتصادية أو  
  السيد الرئيس،   العلمية.  
التأكيد    من  بد  الخارجي ال  الفضاء  الحديث عن  لديها  أن  على  عند  التي  الدول  جميع 

بنشاط   اإلسهام  عن  خاصة  مسؤولية  تتحمل  كبيرة  فضائية  استخدام  قدرات  هدف  تحقيق  في 
الخارجي   وينبغي لالفضاء  الخارجي.  الفضاء  في  تسلح  سباق  حدوث  ومنع  السلمية  ألغراض 

القائمة   المعاهدات  ومع  الهدف  ذلك  مع  تتعارض  إجراءات  اتخاذ  عن  تمتنع  أن  الدول  لجميع 
من   ذات الصلة لصالح صون السلم واألمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي.   أصبح  إلحاحاً وقد  أكثر  الخارجي  الفضاء  في  تسلح  سباق  حدوث  الشواغل    ع  بسبب 

الفضاء  عسكرة  من  المزيد  لردع  كافية  غير  القائمة  القانونية  الصكوك  أن  من  المشروعة 
النظام القانوني المنطبق على الفضاء الخارجي ال يضمن    ، خاصة وأنالخارجي أو منع تسليحه 

توطيد وتعزيز    ، وعليه من الضروري لفضاء الخارجيفي حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في ا
مؤتمر نزع السالح هو المحفل الوحيد المتعدد األطراف للتفاوض   وانطالقًا من حقيقة أن   ذلك النظام وزيادة فعاليته.  

الدولي،   المجتمع  في  السالح  نزع  مفاوضات و بشأن  إجراء  في  الرئيسي  بالدور  يضطلع  الذي 
األولوية ذات  السالح  نزع  مسائل  بشأن  فإنموضوعية  أواًل    ،  المعني  هو  السالح  نزع  مؤتمر 

المتصلةب  المسائل  بشأن  يبدأ مفاوضات  الخارجي"    بـ   أن  الفضاء  تسلح في  "منع حدوث سباق 
تؤكد سورية   دون إبطاء.   قانوناً   وبينما  ملزمة  بشأن صكوك  التفاوض  القانوني    أولوية  النظام  لتعزيز 

  الدولي المتعلق بالفضاء الخارجي، فإنها تسلم بأن تدابير الشفافية وبناء الثقة العالمية والشاملة 
TCBMsإليه التوصل  يتم  التي  دولية  ،  مشاورات  خالل  من  تدابير  شاملةا  تكون  أن  يمكن   ،

هامة الجمعيةتكميلية  قرار  استذكار  المهم  من  السياق  هذا  وفي  رقم   .  المتحدة  لألمم  العامة 
76/23  " الخارجي   المعنون  الفضاء  في  أسلحة  بوضع  البدء  سورية    عدم  وتعتبر  هذه  ".  أن 

تبقى   الدولية  وغير    مهمة المبادرة  المتساوي  األمن  وضمان  الدولي  السالم  على  الحفاظ  في 
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استكشاف  إلى  الهادفة  الدول  بأنشطة  التنبوء  استدامة وقابلية  تزيد من  للجميع، وهي  المنقوص 
 الفضاء الخارجي لألغراض السلمية.  

ومبادئ السلوك المسؤول في الفضاء وقواعد  بما فيها معايير    هذه التدابير الطوعية  لكن 
الثغرة   الخارجي لسد  كافية  ليست  حاليًا  العضوية  مفتوحة  العمل  مجموعة  عليها  تعمل  التي 

الخارجي الفضاء  بأمن  المتصلة  بديالً و   القانونية  تكون  أن  يمكن  قانوناً   ال  ملزمة  معاهدة    عن 
الفضاء في  تسلح  سباق  حدوث  منع  دعمها  الخارجي.    بشأن  سورية  تجدد  السياق  هذا  وفي 

"منع    لمشروع بشأن  والصين  الروسي  االتحاد  بين  باالشتراك  المقدم  المستكمل  المعاهدة  نص 
نشر األسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد األجسام الموجودة  

( الخارجي"  الفضاء  السالح(  PPWTفي  نزع  مؤتمر  وتعتبر2014في حزيران    إلى    سورية   ، 
  هي أساس، و يهدف إلى منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي   بناءً    حقيقاً هذه المبادرة إسهاماً 

 . بهذا الشأن قانوناً  للمناقشات الرامية إلى اعتماد صك دولي ملزم جيد 
 السيد الرئيس،   
أن تركز جهودها على  يرى وفد بالدي أن مجموعة العمل مفتوحة العضوية ينبغي لها   

( الخارجي  الفضاء  في  التسلح  سباق  منع  الخارجي  PAROSمسائل  الفضاء  على  والحفاظ   )
السلمي. منو   لالستخدام  وفدي  إلى    جهود  يتوقع  تؤدي  أن  العضوية  مفتوحة  العمل  مجموعة 

صك متعدد األطراف ملزم قانونًا يضمن عدم وضع أسلحة وتطوير    هذه األهدافنتائج تعزز  
   في الفضاء الخارجي والتهديد بها أو استخدامها ضد األجسام الفضائية.  

 وأشكركم، سيدي الرئيس.          


