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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الثالثة والسبعون
اجللسة العامة 26

اجلمعة 26 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2018الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيدة إسبينوسا غارسيس  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إكوادور)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس السيد املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض
حبر العلوم (العراق).
السلمية (اليونيسبيس .)٥٠+وحضر اجلزء الرفيع املستوى ،حيث
كانت املشاركة مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء ٩٣ ،دولة،
افتتحت اجللسة الساعة .10/05
وعدد من كيانات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وطائفة
البند  30من جدول األعمال
واسعة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة
يف جمال الفضاء .وكما يتضح من جناح اليونيسبيس ٥٠+يف
ذكراه السنوية الناجحة يف حزيران/يونيه ،فقد شجع على إجراء
مشروع القرار ()A/71/L.6
مناقشات بشأن وضع توجيهات جديدة للحوكمة العاملية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ألنشطة الفضاء اخلارجي وتعزيز قدرات مجيع الدول ،واللجنة
ملمثلة املكسيك لتعرض مشروع القرار .A/71/L.6
نفسها ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي على االستجابة للحقائق
السيدة راميريث دي آرييانو إي آرو (املكسيك) والتحديات والفرص اجلديدة يف جمال الفضاء.
(تكلمت باإلسبانية) :إنه لشرف يل أن أخاطب اجلمعية العامة
إن األدوات الفضائية أساسية من أجل حتقيق غايات
باسم بلدي ،املكسيك الذي يتشرف هذا العام برئاسة جلنة
ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة ال ـ  .١٧وجيب أن يعمل
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
جمتمع الفضاء بصورة مجاعية من أجل حتقيق هذه األهداف
يف هذا العام ،ويف إطار الدورة احلادية والستني للجنة ،لصاحل اجلميع ،وال سيما البلدان النامية .و جيب أال أنسى أو
احتفلنا بالذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة األول أغفل عن ذكر أنه باإلضافة إىل هذه األهداف ،أمامنا أيضا
يتضمن هذا المحضر نص الخطب والبيانات الملقاة بالعربية وترجمة الخطب والبيانات
الملقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506، (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
المصوبة إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة (http://documents.un.org
إصدار المحاضر َّ
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إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث ،واتفاق باريس بشأن
تغري املناخ ،على سبيل ذكر بعض اإلجنازات املتعلقة باألنشطة
الفضائية وأثرها علينا مجيعا ،حنن سكان األرض واجملموعة
الشمسية.
لقد اعتمدت الدول اليت شاركت يف اجلزء الرفيع املستوى
مشروع القرار ،املعنون «الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم
املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
يف األغراض السلمية :الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية املستدامة»
( ، )A/73/L.6وأوصت بأن تنظر فيه اجلمعية العامة ،يف إطار
البند  30من جدول أعماهلا .ويتجلى العمل املقبل يف وضع
جدول أعمال للفضاء  ، 2020وهو أمر بالغ األمهية لتحقيق
األهداف املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام
.2030
ومن خالل ركائز اقتصاديات الفضاء ،وجمتمع الفضاء،
وإمكانية الوصول إىل الفضاء ،والدبلوماسية املتعلقة بالفضاء،
نشرع اليوم يف عملية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
السلمية ،باعتبارها املنصة الوحيدة ملناقشة القضايا املتعلقة جبميع
األنشطة املتعلقة بالفضاء ،العتماد جدول أعمال عاملي لزيادة
الوعي بالفضاء هبدف مواجهة التحديات اليت تواجه البشرية
وتطور اجملتمعات .وأشكر البلدان اليت انضمت إىل تقدمي
مشروع القرار املذكور ،وكذلك دعم اجلمعية العامة هلا.
السيد كاريو غوميث (باراغواي) (تكلم باإلسبانية):
يشرفين للغاية اإلدالء هبذا البيان بالنيابة عن وفد مجهورية
باراغواي ،الذي يرحب بالتقدم احملرز يف تقدمي رؤية شاملة
املنحى اسرتاتيجيا بشأن تعزيز التعاون الدويل يف استكشاف
الفضاء اخلارجي واستخدامه لألغراض السلمية ،وكذلك مبادرة
املكسيك إىل تقدمي مشروع القرار  ، A/73/L.6الذي سنصوت
عليه اليوم.
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تلتزم مجهورية باراغواي مببادئ استكشاف الفضاء اخلارجي
واستخدامه يف األغراض السلمية على حنو يصب يف مصلحة
البشرية مجعاء ،وال سيما من أجل حتقيق التنمية املستدامة،
بدون التخلي عن أحد ،ومن أجل احلد من خماطر الكوارث
ومواجهة عواقب تغري املناخ .إن باراغواي تتخلى عن استخدام
القوة والتهديد باستخدامها يف عالقاهتا الدولية ،وتسعى جاهدة
ملنع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي وتشدد على ضرورة
ضمان املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تسببها األنشطة
الفضائية ،وتواصل العمل على إرساء النظام القانوين املناسب
يف هذا الصدد .وهبذا االقتناع ،تقدمت مجهورية باراغواي
بطلب االنضمام إىل عضوية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف
األغراض السلمية.
ولكي يكون الفضاء حمركاً وعنصراً حامساً لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة ،كما متت مناقشة ذلك يف دورة  2018للجنة
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ،وجلنتها الفرعية
العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية ،من الضروري تعزيز
التنسيق والدعم على مجيع املستويات الدولية ،مبا يف ذلك من
خالل حتسني الوصول إىل البيانات والتطبيقات والبنية التحتية.
وحيث وفد باراغواي مجيع وفود الدول األعضاء على العمل
معا من أجل اغتنام وتعزيز فرص التعاون الدويل اليت يوفرها
استكشاف الفضاء اخلارجي ،فضال عن تطوير وتطبيق علوم
وتكنولوجيا الفضاء.
وجيب على مجيع البلدان ،بغض النظر عن درجة تطورها
االقتصادي أو العلمي ،أن تشارك يف استكشاف الفضاء
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية وأن تسهم وتستفيد
منه .ويف هذا الصدد ،نشدد على ضرورة مراعاة احتياجات
البلدان النامية بشكل خاص ،ال سيما يف بناء قدراهتا على
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية بدون
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متييز ،على قدم املساواة ووفقا للقانون الدويل .ونشدد على
ضرورة تعزيز التعاون الدويل لتحقيق هذه الغاية.
وهبذه الروح ،أنشأت حكومة باراغواي ،اليت صدقت مؤخرا
على معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف جمال استكشاف
الفضاء اخلارجي واستخدامه ،مبا يف ذلك القمر واألجرام
السماوية األخرى ،مما أسهم يف إضفاء الطابع العاملي عليها،
وكالة الفضاء يف باراغواي أيضا ،اليت تتكون من مؤسسات عامة
وخاصة ،هبدف تعزيز وتنفيذ سياسات لتطوير األنشطة الفضائية
الوطنية واالستفادة من الفضاء اخلارجي من خالل استخدامه
السلمي .وتقوم وكالة الفضاء يف باراغواي ،اليت تعمل منذ عام
 ، 2017حاليا بتطوير سياستها الفضائية وبرنامج األنشطة
الفضائية الوطنية ،وشجعت على اختاذ مبادرات للتعاون مع
مؤسسات مماثلة يف دول أخرى ،كان آخرها مع وكالة الفضاء
املكسيكية واللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية يف األرجنتني.
وأخرياً ،على أساس االقتناع بأمهية عمل مكتب شؤون
الفضاء اخلارجي يف توفري القدرات الوطنية وأمهيته كمنرب للتعاون
بني الدول ،يدعو وفد باراغواي إىل توفري موارد مناسبة وكافية
له من أجل بناء قدرات الدول واستمرار أمهيته يف جمال علوم
وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا ويف تطوير التشريعات والسياسات
الفضائية.
السيدة الزعابي (اإلمارات العربية املتحدة) :السيدة
الرئيسة ،يسرين يف البداية أن أرحب باعتماد مشروع القرار
املتعلق بالذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة األول
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض
السلمية :الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية املستدامة ،كما أود أن
أعرب عن تقديرنا للجهود اليت بذلت لتنظيم مؤمتر يونيسبيس
 +50الذي شكل فرصة هامة الستعراض أكثر من مخسني
عاما يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ،إىل جانب
حتديد الدور املستقبلي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي
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يف األغراض السلمية يف جمال احلوكمة العاملية للقطاع .وقد
حرصت دولة اإلمارات على أن تقوم بدور فاعل إلجناح مؤمتر
يونيسبيس  +50انطالقا من إمياهنا بضرورة حتقيق أهداف
التنمية املستدامة وإدراكا منها للدور اهلام لقطاع الفضاء يف
هذا اجملال ،وعليه استضافت دولة اإلمارات يف عامي  2016و
 2017اثنني من املنتديات الثالثة التمهيدية للمؤمتر اليت عقدت
حتت عنوان “الفضاء كدافع للتنمية االقتصادية واالجتماعية
املستدامة” اليت صدر عنها إعالن ديب الذي يتضمن العديد من
التوصيات اهلامة اليت سيجري اعتمادها ضمن “أجندة األمم
املتحدة للفضاء  ”2030وفض ً
ال عن مشاركة دولة اإلمارات يف
جلسات املناقشة اليت عقدها املؤمتر ،فإهنا قد أسهمت يف تنظيم
معرض يونيسبيس  ، +50وفعالية “اإلمارات العربية املتحدة
والفضاء .”+50
تعمل دولة اإلمارات على بناء قطاع فضائي إمارايت قوي
ومستدام ،سعيا منها لإلسهام يف اجلهود الوطنية واإلقليمية
والدولية الرامية لتعزيز استكشاف الفضاء واإلستفادة منه يف
تطوير التقنيات املتقدمة ،اليت من شأهنا إحداث تغيري إجيايب
يف حياة الشعوب ،وبالتايل اإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،ويعد الفضاء اخلارجي أحد أهم اجملاالت اليت تستثمر
فيها الدولة إلعداد مستقبل واعد ألجياهلا ،حيث وضعت دولة
اإلمارات خططا وسياسات تتعلق بالفضاء اخلارجي متتد إىل
 100عام من اآلن ،أبرزها برنامج املريخ  2117الذي يشمل
بناء أول مدينة بشرية على سطح كوكب املريخ عام .2117
ونظرا للدور اهلام للشباب يف استشراف املستقبل
واالستعداد له ،مبا حيمل من فرص وحتديات خاصة يف قطاع
الفضاء اخلارجي ،حرصت دولة اإلمارات على وضع اسرتاتيجية
هتدف إىل تدريب الكوادر الوطنية الشابة يف هذا القطاع،
وإعدادهم ليكونوا شركاء فاعلني ،بل وأساسيني يف قيادة جهود
الدولة الوطنية واإلقليمية الستكشاف الفضاء واستخدامه
3/11

A/73/PV.26

26/10/2018

لألغراض السلمية .ويف هذا السياق ،أنشأ بلدي جملس شباب عام  ،2020سيساهم يف هذه املهمة أكثر من  150مهندس
وكالة اإلمارات للفضاء ،الذي يهدف إىل دعم الطاقات الشابة ومهندسة إماراتيني.
املتميزة يف الوكالة ،وذلك من خالل توفري منصة لالستماع إىل
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد ،باعتباري ممثلة للشباب يف دولة
أفكار وطموحات الشباب يف جمال الفضاء اخلارجي وإتاحة اإلمارات على أننا سنواصل العمل جبد يف حتقيق مستقبل أفضل
الفرصة هلم لطرح أفكارهم املبتكرة يف هذا اجملال ومساعدهتم وأكثر إشراقا لألجيال القادمة ،ليس فقط يف اجملال اخلارجي ،بل
على تنفيذها .وقد مت مؤخرا ،ضمن برنامج اإلمارات لرواد يف القطاعات واجملاالت األخرى كافة .وندعو اجملتمع الدويل،
الفضاء ،اختيار اثنني من شباب اإلمارات ليكونا أول رائدي يف هذا الصدد ،إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل متكني الشباب
فضاء عربيني يف احملطة الفضائية الدولية ،حيث سيشاركان يف واالستثمار فيهم ،ملا ميتلكون من طاقات كبرية وقدرات ال
مهام الستكشاف الفضاء.
حمدودة من شأهنا أن تبين جمتمعات مزدهرة ومستقرة إذا استغلت
وجتسيدا خلطط دولة اإلمارات اهلادفة إىل تأهيل جيل من بطريقة إجيابية.
الكوادر اإلماراتية القادرة على إطالق مشاريع فضائية طموحة
السيدة موزولينا (االحتاد الروسي) (تكلمت بالروسية):
ومبتكرة خالل العقد املقبل ،قام فريق كبري من خنبة املهندسني يؤيد االحتاد الروسي اعتماد اجلمعية العامة اليوم مشروع القرار
واملهندسات اإلماراتيني الشباب لتصميم وتصنيع القمر  ،A/73/L.6املعنون «الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم
االصطناعي خليفة سات ،الذي يعد أول قمر صناعي يتم املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
تصنيعه على أرض دولة اإلمارات ألغراض الرصد .كما حازت يف األغراض السلمية :الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية املستدامة».
التجربة العلمية الفضائية للطالبة اإلماراتية علياء املنصوري ،على
لقد كانت العملية التحضريية للمؤمتر االحتفايل مبرور ٥٠
املركز األول يف مسابقة «اجلينات يف الفضاء» بأبوظيب ،حيث مت
عاما على مؤمتر األمم املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء
إطالق صاروخ «فالكون  »9الذي حيمل جتربتها من مقر وكالة
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ،مثريا ومهما لفهم
ناسا األمريكية إىل الفضاء لتكون بذلك منوذجا حمفزا لزمالئها
كل من جماالت أنشطة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف
الطلبة لتطوير املزيد من التجارب املتعلقة بالفضاء.
األغراض السلمية ،اليت توصلت فيها الدول إىل تفاهم متبادل،
سيكون عام  ٢٠٢٠فريدا لقطاع الفضاء اإلمارايت واجملاالت اليت اختلفت بشأهنا .وقد عارضت بعض الدول،
وللشباب اإلمارايت العامل يف هذا القطاع ،حيث سيستضيف بصفة خاصة ،تعزيز أحكام مشروع القرار املتعلق بوضع قواعد
بلدي املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية يف ديب ،ليكون بذلك تنظيمية دولية ألنشطة الفضاء اخلارجي ،استنادا إىل إمياهنا بأمهية
أول بلد عريب وإسالمي يستضيف املؤمتر منذ أن تأسس يف تطوير نظم تنظيمية وطنية حصرا .وعلى الرغم من أننا نعتقد أنه
عام  .1950هذا ،وسيطلق بلدي ،يف نفس العام ،أول مسبار ينبغي بالتأكيد وضع لوائح تنظيمية وطنية ،يتعني القيام بذلك
عريب وإسالمي إىل كوكب املريخ ،ليكون بلدي واحدا من تسعة حبيث ال يتعارض مع املعايري والقواعد الدولية .وقد مت اإلعراب،
بلدان فقط تسعى إىل استكشاف هذا الكوكب .وهتدف مهمة إىل جانب ذلك ،عن اختالفات كبرية يف وجهات النظر بشأن
مسبار األمل إىل املسامهة يف بناء املعارف العلمية والتطبيقات إدخال مصطلح «احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي»
الفضائية وبناء قدرات بشرية إماراتية عالية الكفاءة ،فبحلول يف القاموس السياسي قبل بضع سنوات .حنن نعتقد أن توضيح
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املصطلح يف إطار اللجنة سيكون فكرة جيدة .وحيدونا األمل جديد من سفن النقل الفضائي املأهولة فيديراتسيا ،املصممة
يف أن تسهم جهود الدول لتنفيذ مشروع القرار يف تطوير تعاون إلرسال البشر والبضائع إىل حمطات تدور حول األرض وإىل
دويل بشأن استكشاف الفضاء اخلارجي ويف حتقيق خطة التنمية القمر.
املستدامة ،يف هناية املطاف .غري أنه من املهم السعي باستمرار
ونركز بشكل جدي على املسائل املتعلقة بالقواعد املعيارية
إىل معاجلة مسألة سالمة أنشطة الفضاء اخلارجي واألمن يف والقانونية ألنشطة الفضاء اخلارجي ،ونعمل بشكل خاص على
الفضاء بشكل عام.
حتسني نظام تسجيل األجسام اليت يتم إطالقها يف الفضاء

ويعين العمل على حتقيق األهداف اليت حددها مؤمتر اخلارجي ،فضال عن دراسة اخليارات املمكنة لتنفيذ املبادئ
الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف التوجيهية الطويلة األجل الستدامة األنشطة الفضائية استنادا
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ،من بني أمور إىل خربتنا.
أخرى ،عقد عدد كبري مما يسمى باملنتديات الرفيعة املستوى
ويقدر االحتاد الروسي تقديرا كبريا ،مثله مثل سائر
اليت ينظمها مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي املشاركني يف أنشطة الفضاء اخلارجي ،تطوير التعاون الدويل ،مبا
بالتعاون مع البلدان املضيفة .وال يسعنا إال أن نرحب هبذا يف ذلك يف جماالت مثل التعاون العلمي والتقين وتدريب األفراد
النوع من احلوار .وقد عقدنا حنن أنفسنا ،باالشرتاك مع األمم ورواد الفضاء والتطوير املشرتك لتكنولوجيا الفضاء ومكوناهتا
املتحدة ،أول مؤمتر لألمم املتحدة بشأن قانون الفضاء والسياسة واالضطالع بعمل مشرتك يف الفضاء .ويشمل ذلك أيضا رصد
الفضائية ،يف موسكو يف أيلول/سبتمرب ،شارك فيه أكثر من األجسام واألحداث يف الفضاء القريب من األرض ،وكذلك
 ٢٠٠ممثل من خمتلف البلدان واألوساط األكادميية واألعمال احلالة العامة لبيئة الفضاء القريب من األرض .حنن نعتقد،
التجارية.
بل حنن على يقني من أنه ميكن للجنة أن تصبح منربا لتبادل

وبوجه عام ،يويل بلدي أمهية كبرية للمسائل املتعلقة بتعزيز اخلربات بشأن طائفة واسعة من أنشطة الفضاء اخلارجي حتقيقا
تنفيذ خطة التنمية املستدامة من خالل أنشطة الفضاء اخلارجي .للتنمية املستدامة.
وتنص سياسة احلكومة على أنه جيب أن تستخدم نتائج أنشطة
السيد هودغكينز (الواليات املتحدة األمريكية)(تكلم
الفضاء اخلارجي من أجل التنمية االجتماعية-االقتصادية باإلنكليزية) :يف عام  ١٩٥٨أعطى إطالق سواتل املدار
لالحتاد الروسي ومناطقه للفرتة من اآلن وحىت عام  ٢٠٣٠وما األرضي زمخا جديدا وأدى إىل تأجيج احلرب الباردة ،ما حدا
بعده على حد سواء .وقد أطلقت قواعد اإلطالق الروسية هذا باألمم املتحدة إىل إنشاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف
العام  ١٠صواريخ لتضع  22مركبة فضائية يف مداراهتا 10 ،األغراض السلمية أمال يف أن حيول استخدام الفضاء اخلارجي
منها أجنبية .ويقود االحتاد الروسي ،يف إطار حبوثه الفضائية دون تأجيج التناحر الوطين ،وتسخريه عوضا عن ذلك لصاحل
األساسية ،مشروع إكسومارس ،وهو مشروع دويل الستكشاف البشرية .وإذ تسلم الدول بالفضاء بوصفه حيزا جديدا للمساعي
املريخ ،عالوة على مشاريع الستكشاف القمر مبركبات فضاء اإلنسانية اليت تنطوي على الوعود واخلطر معا على قدم املساواة،
آلية .ونواصل أنشطتنا يف جمال الرحالت الفضائية املأهولة ،وحنن أنشأت الدول هيئة يف إطار األمم املتحدة من شأهنا أن تعزز
من الرواد فيها على مستوى العامل .جيري العمل حاليا على جيل التعاون وتقاسم املنافع فيما بينها.
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يف عام  ١٩٨٢تلك اجلهود ،وخاصة بغرض تعزيز تطبيقات
تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية .وأخذ اليونيسبيس
الثالث الذي عقد يف عام ١٩٩٩يف االعتبار العدد املتزايد من
البلدان النامية املشاركة يف األنشطة الفضائية .وبناء على جناح
اليونيسبيس الثالث ،سلم اليونيسبيس ٥٠+باألمهية املتزايدة
ملشاركة القطاع اخلاص يف استكشاف الفضاء وتطبيقاته .وقد
سررنا التساع نطاق املواضيع اليت نظر فيها ،فضال عن العروض
اليت قدمها كبار العلماء واملسؤولون احلكوميون وممثلو القطاع
اخلاص.

وعلى مدى العقود الستة املاضية ،واصلت اللجنة االلتزام
بتلك املبادئ بغية تطوير ودعم معاهدات الفضاء اخلارجي
األربع األساسية وتعزيز مبادئ توافق آراء جديدة ملزمة قانونا،
فضال عن املبادئ التوجيهية ألنشطة الفضاء اخلارجي ،واليت
ستشمل بانتهاء هذه اجللسة جمموعة من املبادئ التوجيهية
الطوعية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األجل الطويل.
وبذلك ،ال تزال اللجنة تقدم إسهامات هامة يف اإلطار العاملي
إلدارة الفضاء اخلارجي .وواصلت اللجنة أيضا بوصفها عامال
حافزا للتعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارج ،وتشجيع
تبادل املعلومات بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية فيما
وواصل اليونيسبيس 50+ذلك اإلرث الرائع املتعلق بالكيفية
يتعلق بأحدث اإلجنازات يف استكشاف الفضاء وتطبيقاته.
اليت ميكن هبا للحكومات واألمم املتحدة واجملتمع املدين التعاون
وقد وضع برنامج الفضاء األمريكي يف ذروة احلرب الباردة على تعزيز التطبيقات الفضائية املبتكرة بطريقة تعود بالنفع على
حيث بلغت املخاوف من سباق فضاء بني القوى العظمى اجلميع .حتقيقا هلذه الغاية ،تعرب الواليات املتحدة عن سرورها
مداه مبرور الوقت .ولكن من حسن احلظ أنه قد مت جتنب تلك باالحتفال الناجح باليونيسبيس  ٥٠بالتزامن مع انعقاد الدورة
سرنا بشكل خاص
املخاوف بفضل املعلومات اليت وفرهتا السواتل .وبوسعنا اليوم احلادية والستني للجنة يف حزيران/يونيه .وقد ّ
أن ننظر إىل أنشطتنا الفضائية بوصفها أداة للتقدم البشري .أن اليونيسبيس ٥٠+قد أطلق عملية تضع اللجنة مبوجبها خطة
وعلى مدى العقود الستة املاضية فإن تنامي قائمة األعضاء “الفضاء  ”2030خالل العامني املقبليني هبدف حتديد مسار
يف تلك اللجنة قد جعل من األمم املتحدة مبثابة منتدى رائد عمل اللجنة حىت عام .٢٠٣٠
لتعزيز استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه .وقد كانت آخر
ويود وفد بلدي أن ينوه بالتقدم احملرز خالل االجتماع
نقطة وسيطة بلغناها يف مسارنا املشرتك لعام  ٢٠١٨هي انعقاد األول للفريق العامل املعين خبطة “الفضاء  ”2030الذي عقد
دورة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي وجلنتها الفرعية العلمية يف فيينا يف الفرتة من  ١إىل  ٥تشرين األول/أكتوبر .ويف هذا
والتقنية وكذلك جلنتها الفرعية القانونية (اليونيسبيس )50+اليت الصدد ،تود الواليات املتحدة أن تشكر السفرية ماريا ساباتيين،
احتفلت بالذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة األول ممثلة إيطاليا؛ ودوميرتو  -دورين بروناريو ،ممثل رومانيا على
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض قيادهتما املمتازة أثناء االجتماع األول واليت أسفرت عن وضع
السلمية ،املعقود يف عام .١٩٦٨
خطة عمل لتحديد أساليب عمل الفريق العامل على طريق
وإذ نتطلع إىل املاضي ،فقد أدى مؤمتر اليونيسبيس األول ناجح يف التقدم حنو العام املقبل.
الذي عقد قبل ١١شهرا من أول هبوط للبشر على سطح
وتتطلع الواليات املتحدة إىل مواصلة املشاركة يف هذه
القمر ،إىل تعزيز الوعي باإلمكانات اهلائلة لفوائد الفضاء بالنسبة اجلهود الرامية إىل وضع وثيقة استشرافية ترسي األساس ملستقبل
للبشرية مجعاء .وواصل مؤمتر األمم املتحدة الثاين الذي عقد عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني ،مع مراعاة االجتاهات اجلديدة
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اليت تتخذها الدول األعضاء لتجاوز املدار األرضي املنخفض امللحة للبلدان النامية إىل استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء
والوصول إىل القمر واملريخ واألجرام السماوية األخرى ،فضال يف أغراض التنمية االجتماعية االقتصادية والتعاون مع البلدان
النامية يف أنشطة الفضاء اخلارجي وتعزيزها .وباملثل ،جيب تعزيز
عن مشول املشاريع التجارية اجلديدة واملبتكرة.
السيد غانيئي (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم نقل العلم واملعارف والتكنولوجيا ذات الصلة بطريقة غري متييزية.
وعالوة على ذلك ،تويل مجهورية إيران اإلسالمية أمهية
باإلنكليزية) :اليوم أصبحت علوم وتكنولوجيا الفضاء جزءا ال
يتجزأ وال غىن عنه يف حياتنا اليومية .وميكن مقارنة اعتمادنا كبرية لالستدامة الطويلة األجل ألنشطة الفضاء اخلارجي ،واليت
عليها باعتمادنا على اجلو والبحار واحمليطات .ولذلك السبب ،ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من األنشطة الفضائية جلميع
فإن الفضاء اخلارجي إرث مشرتك ومتاح جلميع البشر .وجيب الدول .بيد أنه جيب عدم استخدام االستدامة الطويلة األجل
استكشافه واستخدامه ملنفعة أجيال احلاضر واملستقبل جلميع ذريعة لفرض القيود على األنشطة الفضائية للبلدان النامية.
الشعوب ،وجيب استكشافه والوصول إليه واستخدامه بطريقة
فاإلنصاف يعد أحد أهم مبادئ القانون الدويل للفضاء،
منصفة من قبل مجيع البلدان ،بوصفه حقا غري قابل للتصرف وجيب تطبيقه على حنو صارم .فعلى سبيل املثال ،ينبغي ترشيد
جلميع الدول بصرف النظر عن مستوى تطورها االقتصادي أو استغالل ذلك املدار الثابت بالنسبة إىل األرض وإتاحته جلميع
العلمي.
الدول على قدم املساواة ودون أي متييز .ولألسف ،فإن األنظمة
القائمة لتوزيع املواضع يف هذا املدار على أساس األسبقية قد
أدت إىل تقييد قدرة العديد من البلدان على الوصول إىل ذلك
املدار .ويف واقع األمر فإن أكثر البلدان تقدما هي وحدها اليت
تشغل تلك املواضع املدارية .ويف الوقت احلايل ،ال تزال الفرصة
املتاحة للبلدان النامية للوصول إىل الفضاء اخلارجي ووضع
سواتلها يف املواضع املدارية املناسبة ال تزال ضئيلة جدا ،ما
يعين حرماهنا من اخلدمات الساتلية األكثر فائدة ،عالوة على
حرماهنا من التمتع بفوائد املدارات الثابتة بالنسبة لألرض.

بناء على ذلك ،تشدد إيران  -بصفتها أحد األعضاء
املؤسسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
التابعة لألمم املتحدة  -على أمهية ضمان التطبيق الكامل
للمبادئ املتفق عليها عامليا بشأن الفضاء اخلارجي .فذلك هو
النهج الوحيد الذي ميكننا من كفالة االستخدام املستدام والعادل
للفضاء اخلارجي من قبل مجيع الدول .ونؤكد يف ذلك السياق
أمهية املبادئ من قبيل املساواة بني اجلنسني ،وعدم حيازة الفضاء
اخلارجي بدعوى السيادة واالستخدام والتخصيص أو غريها من
الوسائل ،والتعاون على أنشطة الفضاء اخلارجي من دون متييز،
وهذا تفاوت ال بد أن ينتهي.
وعدم التدخل يف أنشطة الدول الرامية الستكشاف الفضاء
إن أحد املبادئ األساسية للقانون الدويل للفضاء هو أنه
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية .وجيب التزام اجلميع
ال بد من استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض
هبذه املبادئ التزاما تاما.
السلمية حصراً .وأي حماولة لعسكرة الفضاء اخلارجي أو تسليحه
وعليه ،ينبغي أن يكون الوصول إىل الفضاء اخلارجي ستشكل حتدياً خطرياً هلذا املبدأ.
باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما متاحا جلميع
وإعالن الواليات املتحدة أهنا ستنشئ قوة عسكرية جديدة
الدول دون أي متييز .وهي أدوات ال غىن عنها لتحقيق التنمية
للفضاء اخلارجي هو تطور مثري للقلق .وقد ذكر مسؤولو
املستدامة .حتقيقا لتلك الغاية ،ينبغي األخذ يف االعتبار باحلاجة

1834311

7/11

A/73/PV.26

الواليات املتحدة أهنم يسعون إىل حتقيق اهليمنة يف الفضاء،
وينظرون إىل الفضاء بوصفة ساحة حرب ،وخيططون للعمل
على تطوير منظومة أسلحة يتم وضعها يف الفضاء .وتزيد هذه
السياسات والتدابري من احتماالت حدوث سباق تسلّح أو
حىت نزاع حقيقي يف الفضاء اخلارجي.
وينبغي لنا بذل كل جهد ممكن لكفالة أن يتم استكشاف
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية حصراً .ويف
هذا السياق ،تؤيد إيران تأييداً تاماً التفاوض على صك ملزم
قانوناً بشأن منع حدوث سباق تسلّح يف الفضاء اخلارجي.

26/10/2018

جنحت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تعزيز استخدام الفضاء
باعتباره حمركاً للتنمية املستدامة وزيادة االعرتاف بأمهيته الضرورية
وإسهامه الذي ال مثيل له يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وقد
كان اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس ،50+الذي ُعقد يف فيينا
يف حزيران/يونيه ،فرصة ممتازة لألوساط الدولية املعنية بالفضاء
لعرض املنافع االجتماعية واالقتصادية للفضاء والتعريف هبا.
فمن الرصد البيئي إىل إدارة الكوارث والزراعة والربط اإللكرتوين
للمناطق الريفية وإجياد فرص العمل ،يفيد الفضاء بشكل هائل
البشر والكوكب كما أنه حمرك دينامي للتنمية املستدامة.

وأود أن أختتم بياين بالتشديد على أننا نتحمل مسؤولية
مشرتكة عن تشجيع االستفادة ألقصى حد من علوم وتكنولوجيا (تكلمت بالفرنسية)
وتتشرف كندا بقيامها بدور رئيسي طوال العملية التحضريية
الفضاء وضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي والتأكد من
أن الفضاء سيظل منطقة سالم .وينبغي لنا االضطالع هبذه لليونيسبيس .٥٠+وقد سعت كندا ،بصفتها رئيسة جلنة
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لفرتة السنتني
املسؤولية على حنو مسؤول.
السيدة تشان (كندا) (تكلمت باإلنكليزية) :جيلب  ٢٠١٧-٢٠١٦ودولة رائدة يف األولويتني املواضيعيتني  ٤و5
الفضاء وفرة من الفوائد الفريدة واألساسية اليت تتسم بالتنوع بشأن طقس الفضاء اخلارجي والفضاء والصحة العاملية ،إىل
لكوكب األرض .وبينما متضي األوساط املعنية بالفضاء قدماً تقدمي مسامهة كبرية يف اليونيسبيس 50+ووضع خطة الفضاء
يف مساعي استكشاف الفضاء ،سيظل الفضاء مصدرا لإلهلام لعام  2030للجنة وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شؤون الفضاء
واالبتكار وسيوفر تطبيقات يف العامل احلقيقي لفائدة البشرية .اخلارجي .وخالل السنوات الثالث املاضية ،عملنا على حنو
وثيق مع الزمالء من اللجنة واملكتب من أجل حتقيق نتائج هامة.
(تكلمت بالفرنسية)
وباإلضافة إىل تسليط الضوء على العديد من فوائد الفضاء ،ترى
إن كندا ،من خالل برناجمها الفضائي الوطين ،تلتزم التزاماً كندا يف اليونيسبيس ٥٠+فرصة ممتازة ملعاجلة التطور السريع يف
كام ً
ال وتعمل بنشاط على ضمان أن توفّر علوم وتكنولوجيا جدول األعمال املتعلق بالفضاء والدور الفريد الذي تضطلع
الفضاء فوائد اجتماعية واقتصادية أساسية جلميع الكنديني به اللجنة واملكتب يف التعاون الفضائي الدويل واحلوكمة العاملية
وللمجتمع العاملي.
لألنشطة الفضائية .ونؤيد تأييداً كام ً
ال اعتماد مشروع القرار
.A/73/L.6
(تكلمت باإلنكليزية)

وعلى مدار السنوات الثالث املاضية ،ومن خالل العملية (تكلمت باإلنكليزية)
التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء
مل تنته عملية اليونيسبيس 50+بعد ،ومن خالل فريقها
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس ،)50+العامل للمتابعة املعين بوضع خطة “الفضاء ،”2030
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ستواصل كندا تشجيع االستخدام السلمي للفضاء وتطوير
األنشطة الفضائية والنهوض باملعارف املتعلقة بالفضاء من
خالل العلم وضمان أن توفر علوم وتكنولوجيا الفضاء فوائد
اجتماعية واقتصادية للجميع ،مع الرتكيز على تعزيز التنوع ودور
املرأة يف الفضاء.
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على أساس يومي وتوفري إمكانية وصول يومية إىل  ٩٠يف املائة
من سطح العامل .وستساعد يف قيادة جهودنا الرامية إىل رصد
أراضينا الشمالية وممراتنا املائية الساحلية املتغرية ،مما سيوفر
معلومات قيمة عن الكيفية اليت تستجيب هبا هذه املناطق النائية
لكل من تغري املناخ والتنمية املتزايدة للموارد.
وعلى الرغم من أن االلتزامات وأوجه التقدم على الصعيد
الوطين متثل خطوات رئيسية صوب إحراز تقدم بشأن أهداف
التنمية املستدامة ،من املهم للغاية أن نواصل العمل معاً وتبادل
اخلربات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي لضمان النجاح .فال
يوجد بلد قادر على القيام بذلك مبفرده.

تلتزمكندا بإحراز تق ّدم ملموس وقابل للقياس بشأن أهداف
التنمية املستدامة .ويف كثري من احلاالت ،سيتطلب اإلبالغ عن
هذا التق ّدم بيانات ومعلومات مستمدة من املوجودات الفضائية.
وتعتمد كندا ،صاحبة ثاين أكرب كتلة من الرب يف العامل ،اعتماداً
كبرياً على رصد األرض بوصفه مصدراً أساسياً من مصادر
املعلومات ويف بعض األحيان املصدر الوحيد .ومتثل خربة
ويوّد الوفد الكندي مرة أخرى أن يشيد باألمم املتحدة
كندا طويلة األمد وتقدمها يف جمال رصد األرض من الفضاء على عملها املتواصل يف استنهاض مهم مجيع احلكومات للعمل
أحد األصول الرئيسية لدعم اختاذ القرارات يف ميدان التنمية على حنو تعاوين من أجل إهناء الفقر وبناء جمتمعات أكثر ازدهاراً
املستدامة.
وسالماً ،ومحاية كوكبنا.
فعلى سبيل املثال ،أثبتت بيانات رصد األرض من الفضاء
يف اخلتام ،تفخر كندا بدعم خطة التنمية املستدامة لعام
أهنا أداة أساسية يف توفري معلومات موثوقة عن الظروف السائدة  ٢٠٣٠وعمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي ومكتب شؤون
يف منطقة القطب الشمايل .وبالنسبة إىل اجملتمعات احمللية يف الفضاء اخلارجي بشأن جدول أعمال الفضاء لعام .2030
املناطق الشمالية ،فإن القدرة على السفر بأمان على اجلليد وسنواصل العمل على االستفادة من الفضاء واملوجودات
البحري يف املناطق الساحلية جزء أساسي من روتني حياهتا الفضائية يف دعم التنفيذ الناجح ألهداف التنمية املستدامة،
األساسي ،وهو األمر الذي يزداد خطورة بسبب تغري املناخ .األمر الذي يزيد من الفوائد االجتماعية واالقتصادية للبشرية.
ونظراً ملدى اتساع هذه املناطق وبعدها وعزلتها ،غالباً ما يكون إن الفضاء ،بوصفه أداة مبتكرة وملهمة للسالم والدبلوماسية
رصد األرض هو الوسيلة الوحيدة الفعالة من حيث التكلفة والتعاون بني الدول ،يُنظر إليه بوصفه حمركاً للتنمية املستدامة
واجملدية تقنياً للحصول على معلومات موثوقة عن ظروف اجلليد .وسيواصل على حنو متزايد الربهنة على ذلك.
وباإلضافة إىل ذلك ،وخالل األشهر القليلة القادمة ،سيتم
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
إطالق اجليل الثالث من برنامج الساتل الراداري ذي الفتحة األخري يف املناقشة بشأن هذا البند من جدول األعمال.
املسمى بعثة تشكيلة رادارسات.
االصطناعية التابع لكندا ،و ّ
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار  ،A/73/L.6املعنون
وسيكون للبعثة دور هام يف دعم ومتابعة التقدم احملرز يف حتقيق
“الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين
أهداف التنمية املستدامة .وستُعاود بعثة تشكيلة رادارسات
مسح األراضي الشاسعة لكندا وما يلتصق هبا من مناطق حبرية
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باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية :العاملي .ونشيد بالدعوة إىل حتمل املسؤولية املشرتكة ،مبا يف ذلك
املسؤولية الوطنية ،يف إطار خطة عام  ،2030ونشدد على أن
الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية املستدامة”.
تؤدي مجيع البلدان دورا يف حتقيق هذه الرؤية .وتقر خطة عام
أعطي الكلمة اآلن ملمثلة األمانة العامة.
 2030بأنه على كل بلد أن يعمل من أجل تنفيذ اخلطة وفقا
السيدة دي ميراندا (إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات)
للسياسات واألولويات الوطنية اخلاصة به.
(تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار،
كما تشدد الواليات املتحدة على أن الفقرة  18من
وباإلضافة إىل الوفود املدرجة أمساؤها يف الوثيقة ،A/73/L.6
أصبحت البلدان التالية أيضا من مقدمي مشروع القرار :إسبانيا اخلطة تدعو البلدان لتنفيذها على حنو يتسق مع حقوق الدول
وإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة وأوروغواي وأوكرانيا وإيطاليا والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل .ونسلط الضوء أيضا على
وباراغواي والربازيل والربتغال والبوسنة واهلرسك وتايلند ومجهورية اعرتافنا املتبادل يف الفقرة  58بأن تنفيذ اخلطة جيب أن حيرتم
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا وسنغافورة وشيلي وغينيا وفرنسا وأال ميس الواليات املستقلة للعمليات واملؤسسات األخرى ،مبا
وكندا وكوستاريكا وماليزيا ومالوي والنمسا واليابان واليونان .يف ذلك املفاوضات ،وأال ميسبالقرارات واإلجراءات اجلارية يف
حمافل أخرى أو يشكل سابقة هلا.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
وفيما يتعلق بإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة
اجلمعية تقرر اعتماد مشروع القرار A/73/L.6؟
 ،2030-2015والذي ذكر أيضا يف القرار  ،6/73تكرر
اعتمد مشروع القرار ( A/73/L.6القرار )6/73
الواليات املتحدة التأكيد على رأيها بشأن اإلطار الذي ورد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أعطي الكلمة يف شرحها للموقف يف سينداي يف آذار/مارس  .2015وما
لبيانات شرح املوقف بعد اعتماد القرار ،أود أن أذكر الوفود بأن برحنا نؤيد بقوة مبادرات احلد من خماطر الكوارث اليت هتدف
بيانات شرح املوقف تقتصر على  10دقائق وينبغي أن تديل هبا إىل احلد من اخلسائر يف األرواح واآلثار االجتماعية واالقتصادية
الوفود من مقاعدها.
للكوارث .وتفيد هذه املساعدة البلدان املتلقية على بناء ثقافة
السيد هودغكينز (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم التأهب ،وزيادة القدرة على الصمود ،وحتقيق االعتماد على
باإلنكليزية) :يؤيد وفد بلدي تأييدا تاما القرار املتعلق بالذكرى الذات.

السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باستكشاف
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (القرار
 .)6/73ومع ذلك ،نود أن نشرح وجهات نظرنا بشأن األجزاء
الثالثة من هذا القرار ،وهو أمر ال يعين أن لدينا أي اعرتاض
على القرار.

وتعترب الواليات املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام
 2030إطارا عامليا للتنمية املستدامة ميكن أن يساعد البلدان
على العمل من أجل حتقيق السالم والرخاء على املستوى
10/11

وأخريا ،فيما يتعلق باإلشارة احملددة إىل اتفاق باريس
بشأن تغري املناخ يف القرار  ،6/73نود أن نتناول النقطة التالية:
نالحظ أن الواليات املتحدة أعلنت أهنا تعتزم االنسحاب من
االتفاق مبجرد أن تكون مؤهلة للقيام بذلك ،على حنو يتسق
مع أحكام االتفاق ،ما مل يتم حتديد شروط مناسبة للعودة إىل
املشاركة فيه .ولذلك ،فإن اللغة املستخدمة بشأن اتفاق باريس
يف القرار ال متس مبواقف الواليات املتحدة .وندرك أن تغري
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هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف أن ختتتم نظرها
املناخ يشكل حتديا عامليا معقدا ،ونؤكد على دعمنا لتعزيز النمو
يف البند  30من جدول األعمال؟
االقتصادي وحتسني أمن الطاقة ،مع محاية البيئة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :استمعنا إىل املتكلم
الوحيدشرحا للموقف.
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تقرر ذلك.
رفعت اجللسة الساعة .10/55
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