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السيد الرئيس،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
بما أن هذه هي المرة األولى التي تتحدث فيها مصر ،فاسمحوا لي في البداية أن أعرب عن كامل
تقدير ودعم مصر لهذه اللجنة الموقرة لمواصلة أعمالها وتحقيق أهدافها ،خاصة في ظل أهمية وتعدد
الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية ،كما أود اإلعراب عن سعادتنا لرؤية السيد
الرئيس وانتهز هذه الفرصة ألعيد التأكيد على دعم وتعاون بالدي الكامل لك خالل هذه الدورة ،كما تود
مصر االنضمام إلى بيان مجموعة الـ 77والصين ،وإضافة المالحظات التالية بصفتها الوطنية:
السيد الرئيس،
يصادف هذا العام الذكرى الـ 60ألولى دورات لجنة األمم المتحدة لالستخدامات السلمية
للفضاء الخارجي وإلطالق أولى الرحالت البشرية إلى الفضاء الخارجي ،وفي هذا اإلطار ،فمن
األهمية بمكان التأكيد على أن مصر قد أولت اهتماما ً لبلورة استراتيجية لالستفادة من علوم الفضاء
منذ وقت مبكر ،وذلك انطالقا ً من قناعتنا الراسخة بأهمية اتخاذ تلك الخطوة لدعم شتى مجاالت
التنمية.
وتقدر مصر أن أي مسعى الستكشاف واستغالل الفضاء الخارجي يجب أن يلتزم بمبادئ
وأهداف اتفاقيات األمم المتحدة وأن يهدف إلى العمل لصالح البشرية جمعاء ،دون تمييز ،وأن
يقتصر استخدام الفضاء لتحسين أحوال البشر ،ولن يتم هذا إالّ من خالل التعاون الدولي الصادق
والفعال ،أخذا ً في االعتبار مصالح الدول النامية.
السيد الرئيس،
أود أن استعرض ،وبصورة موجزة ،مجهودات جمهورية مصر العربية التي تمت في اآلونة
األخيرة فيما يخص مجال الفضاء الخارجي:
أوالً :قامت مصر ،في إطار اقتناعها الراسخ بضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الفضاء
الخارجي ،والسيما داخل القارة األفريقية ،باستضافة عدة اجتماعات منذ عام  2014لمناقشة
وتنفيذ أول استراتيجية أفريقية للفضاء الخارجي ،وقد أسفرت تلك االجتماعات عن بلورة واعتماد
"استراتيجية أفريقيا للفضاء" ،والتي اعتمدها مجلس وزراء البحث العلمي األفارقة في أكتوبر
 2017في القاهرة .وفي ذات السياق ،فقد أفضى تعاون مصر مع الدول األفريقية الشقيقة إلى
إنشاء وكالة الفضاء األفريقية ،ليكون مقرها القاهرة ،وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة
للدول األفريقية في مجال الفضاء الخارجي .وتتشرف مصر باستضافة الوكالة ،والتي خصصت
له مصر مقرا ً بالقاهرة ،كما قدمت دعما ً ماليا ً يقدر بعشرة مليون دوالر كبداية إلنشائها.
ثانيا ً :في فبراير  ،2019قامت مصر بإطالق قمر صناعي جديد لالستشعار عن بعد
 ،EgyptSatAوهو يمثل إنجازا ً جديدا ً في صناعة الفضاء واألقمار الصناعية المصرية.
ثالثا ً :تقوم مصر حاليا ً بالعمل على تطوير مشروع قانون وطني مصري ينظم القواعد القانونية
ألنشطة الفضاء الخارجي في مصر ،وإصدار التراخيص للكيانات الخاصة وقواعد التأمين

والمسئولية المتعلقة بتلك األنشطة وذلك في إطار القواعد األساسية التي تحكم استكشاف
واستخدام الفضاء الخارجي والتأكيد على المبادئ التي أرستها المعاهدات األممية الخمس المتعلقة
بالفضاء الخارجي.
رابعا ً :قامت مصر بالتعاون مع الدول العربية أعضاء المركز الجهوي لدول شمال أفريقيا
لالستشعار عن بعد بإعداد نموذج استرشادي لقانون فضاء وطني تمهيدا ً لتوزيعه على الدول
األعضاء بالمركز لالستدالل به عند قيام تلك الدول بوضع قانونها الوطني المعني بالفضاء
الخارجي.
السيد الرئيس،
تؤكد مصر على موقفها الثابت بأهمية حصر استخدام الفضاء الخارجي لألغراض
واالستخدامات السلمية ،ومنع جميع أشكال التسلح في الفضاء الخارجي ،واحترام مبادئ معاهدة
الفضاء الخارجي ومنع التسلح .وفي هذا السياق ،تؤكد بالدي أيضا ً على ضرورة اإلسراع في بدء
مفاوضات جادة حول معاهدة ملزمة لحظر وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وحظر أي هجوم
مسلح أو إضرار متعمد ضد األقمار الصناعية واألجسام في الفضاء الخارجي ،وهو ما يجب مراعاته
في مجال النقاش المرتبط بأجندة  Space 2030وخطة العمل الخاصة بها.
السيد الرئيس،
ختاماً ،تود مصر التأكيد على أهمية قيام أعضاء هذه اللجنة الموقرة باالستمرار في تبني
مواقف بناءة ،وهي ذات المواقف التي ساهمت في اعتماد القواعد اإلرشادية ذات الصلة باالستدامة
طويلة األجل ألنشطة الفضاء الخارجي خالل الدورة الـ 62للجنة األمم المتحدة لالستخدامات
السلمية للفضاء الخارجي.
وفي هذا اإلطار ،وانطالقا ً من اقتناع مصر الراسخ بضرورة إعالء قيم التعاون الدولي ونبذ
كافة أنواع الصراعات في الفضاء الخارجي ،فقد تقدمت مصر بمقترح خالل الدورة  59للجنة
القانونية عام  2019يقضي ببدء العمل على بلورة قيم وأعراف في الفضاء الخارجي تهدف إلى
تعزيز التعاون الدولي وتعزيز ثقافة التعاون والتناغم في الفضاء الخارجي ،وعليه ،طلبت اللجنة
القانونية من مصر حينئذ تقديم وثيقة تتضمن المقترح المصري ،وهو ما قامت به مصر خالل هذا
الدورة ،حيث قدمنا وثيقة شارحة لمسوغات طلب الوفد المصري إضافة بند جديد على جدول أعمال
اللجنة القانونية بعنوان "ثقافة الفضاء ،حقبة جديدة للحضارة اإلنسانية" إلى الدورة الحالية للجنة
القانونية .بنا ًء عليه ،تدعو مصر كافة أعضاء اللجنة الموقرة لالطالع على الوثيقة المشار إليها
ودعمها بغية البدء في اتخاذ خطوات أخرى ،أولها إنشاء مجموعة عمل لبلورة القيم واألعراف
ذات الصلة بثقافة الفضاء خالل الفترة المقبلة ،ونتطلع في هذا اإلطار إلى دعم كافة الدول األعضاء
لتحقيق هذا الهدف النبيل ،والذي سيعزز من االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ويضمن حقوق
أجيالنا القادمة.
وشكرا ً السيد الرئيس،

