
 

التنفیذ العملي لتدابیر الشفافیة وبناء الثقة الواردة في تقریر فریق الخبراء الحكومیین  موقف مصر من  
 : 2013المعني بأنشطة الشفافیة وبناء الثقة في الفضاء الخارجي لعام 

تؤكد مصر موقفھا الثابت بأھمیة منع كافة أشكال التسلح في الفضاء الخارجي، وتشدد على أن أي   -1
مسعى الستكشاف واستغالل الفضاء الخارجي یتعین أن یتم وفقاً لمبادئ وأھداف اتفاقیات األمم المتحدة 

وع بموجب القانون وأال یكون من شأن أي أطر دولیة یتم تطویرھا في ھذا الشأن تقیید حق الدول المشر 
 الدولي في استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمیة. 

من ھذا المنطلق تعرب مصر عن تقدیرھا لكافة الجھود المبذولة على المستوى األممي للتوصل لقواعد   -2
وتدابیر تنظم االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي وتعزز الشفافیة وبناء الثقة والتعاون الدولي بین  

 ول في ھذا الشأن، وتقدر مصر أن أفضل السبل لتنفیذ تلك التدابیر تتمثل فیما یلي: الد

أھمیة التوصل لمعاھدة دولیة ملزمة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك حظر وضع   . أ 
(ومن  أسلحة في الفضاء الخارجي، وحظر األسلحة المخصصة الستھداف األجسام في الفضاء الخارجي  

الصناعیة    بینھا  األقمار  الستھداف  المخصصة  بالقدرات    ) ASATsالصواریخ  لإلضرار  القوة  استخدام  وحظر 
، ویمكن االسترشاد في ھذا الصدد بكل من مشروع التقریر الختامي  (بشقیھا الفضائي واألرضي) الفضائیة  

رقم   العامة  الجمعیة  قرار  بموجب  المنشأ  الحكومیین  الخبراء  رقم    72/ 250لفریق  بالوثیقة  المرفق 
A/CN.10/2019/WP.1    ومشروع المعاھدة المقترحة من قبل كل من روسیا والصین في مؤتمر نزع

 بارھما أساساً جیداً لدفع المفاوضات قدماً.  ، باعت PPWT  2014السالح عام  

تشجیع الدول األعضاء على مواصلة مراجعة وتنفیذ تدابیر الشفافیة وبناء الثقة الواردة في تقریر   .ب
على أساس طوعي وبما یتسق مع المصالح الوطنیة للدول،    2013فریق الخبراء الحكومیین لعام  

(بما الدول األعضاء في إطار المنظمات الدولیة المعنیة  فضالً عن مواصلة المناقشات التي تقوم بھا  
في ذلك لجنة األمم المتحدة لالستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي وھیئة األمم المتحدة لنزع السالح ومؤتمر 

حول تعزیز التنفیذ الفعال للتوصیات التي یتم التوافق علیھا في ھذا الشأن، مع قیام   نزع السالح) 
 جھزة المعنیة باألمم المتحدة بمساعدة الدول في ھذا المجال.  المنظمات واأل

 التزام الدول بتوفیر بیانات كاملة وصحیحة عن اآلتى:  .ج

مدارات وأعمار األجسام الفضائیة المملوكة لھا وتسجیلھا في "لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء  -
 الخارجي" التابعة لألمم المتحدة.

التي تستخدمھا األجسام الفضائیة المملوكة لھا وتسجیلھا في "االتحاد  ترددات اإلشارات الالسلكیة   -
 الدولي لالتصاالت".

إصدار اخطارات مسبقة حول عملیات إطالق األقمار الصناعیة، وتنفیذ المبادئ التوجیھیة للحد من  .د
 . 2007ظاھرة الحطام الفضائي الصادرة عن لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي عام 

 التزام الدول التي تمتلك شبكات رصد ومراقبة للفضاء بنشر بیانات دقیقة لألجسام الفضائیة.  .ه

أھمیة التوصل إلى بروتوكوالت ملزمة وقواعد للمبادئ الحاكمة ألنشطة الدول في الفضاء الخارجي  .و
 .وذلك لحین التوصل التفاقیة قانونیة جامعة وملزمة في ھذا المجال

استمرار الجھود الدولیة لصیاغة مفاھیم منسقة یمكن االسترشاد بھا عند إعداد أیة اتفاقیات  ضرورة   .ز
 أو قواعد سلوك دولیة أو إقلیمیة. 
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