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 العربية السعوديةكلمة المملكة 
في األغراض  الخارجي ء ستخدام الفضاا لجنةل( 64في اجتماعات الدورة )

 ( م9/2021/ 3لى إ 8/ 25فيينا، النمسا، اجتماع افتراضي، ) السلمية
 س يالرئ السيد

   أعضاء الوفود المشاركةالسادة 
  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

بتقديم الشكر  أستهل كلمتي  المملكة العربية السعودية أن    بالدي  يسرني باسم وفد 
بالسيدة/    ممثالا   –مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي  لاألمانة العامـة    لمسؤولي

في اإلعداد  به من جهود    قامواعلى ما    -المكتب  جميع مسؤولي  سيمونيتا دي بيبو و 
جراء   ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم  التي تعقد في  ألعمال هذه الدورة والتحضير 

العالم لمواجهة هذه الجائحة  (19-كوفيد) جائحة كورونا ، مشيدين بما تقوم به دول 
 وتجنيب العالم كارثة إنسانية. 

بيسو   -ماريوس إيوان  السيد/( للجنة 64أتمنى التوفيق لرئيس الدورة الـ ) كذلك
جمهورية  ) )نيجيريا(السيد/    ونائبيه  ،رومانيا(من  تشيزيا  الس  و كنيوالسيد/  ،فرانسيس 

جهودهم في اإلعداد والتحضير الجيد ألعمال هذه  لهم  اا مثمن بوتيرو فارون )كولومبيا(
لتحقيق  في هذا االجتماع  المشاركة  ، متطلعاا إلى تظافر جهود ممثلي كافة الدول  الدورة
في  رؤي جميعاا  الخارجي " تنا  للفضاء  السلمي  في االستخدام  الواردة  للمبادئ  وفقاا   "

وتوظيف   لفضاء الخارجي، وفي إطار القانون الدوليلشؤون امعاهدات األمم المتحدة  
التي ألمت جائحة  هذه الكبير في الحد من آثار    للقيام بدور  علوم وتكنولوجيا الفضاء  

 .بدول العالم كافة
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 .. السيد الرئيس
في الحد   هوتقنيات  هعلوموتوظيف  قطاع الفضاء  من    ت االستفادةنالحظ كيف تم

هذه   آثار  الصناعية    ت ساعد  حيث  ،ةالجائح من  ذات  األقمار  والتطبيقات  والبرامج 
عملت  العالقة   تصنيعهاالتي  العالم  على  دول  من  واستثمرت    ،العديد  في  وطورتها 

ا  ،تحسين جودة مخرجاتها تبعات  في  )كوفيدجائحة  لحد من  وتخفيف  (  19-كورونا 
آثارها السلبية على اقتصاديات دول العالم، وكان له أثر إيجابي في استمرار الحياة  

وتواجدنا في هذا االجتماع المهم  واجتماعنا معكم اليوم بشكل طبيعي )إلى حٍد كبير(،  
في التعامل مع هذه الجائحة بواقعية، مؤكدين بأن  دول العالم    خير دليل على نجاح 

تطلب  يأصبحت جزء أصيالا من حياتنا اليومية، و   مات الفضائيةالخدقطاع الفضاء و 
و منا   العمل،  من  بهظتمزيداا  لالرتقاء  الجهود  وتحسيناافر  بما    ها،  خدم  يوتطويرها 

 . ومستقبلنامصالحنا وأعمالنا 
 

 دولياا باعتبارها محفالا   اللجنةتدعيم وتوسيع دور  على أهمية  بالدي  تؤكد    كما
نظمات المنضمة بصفة  بين دولها األعضاء والم  والتشاور  والتعاون لتعزيز التحاور  

دائم  م الشراكات  و لها،  راقب  توطيد  الحكومية وتوسيعها  أهمية  الدول والمنظمات  بين 
ال غير  والمنظمات  الخاصالدولية  القطاع  ومؤسسات  الصناعية  والهيئات  ، حكومية 

تامة قناعة  على  الشراكاتبأ  فنحن  قطاع  مد جسور  و   همية  في  الدول  بين  التعاون 
 تحديداا.  الفضاء
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. السادة الحضور.. يد الرئيسالس  

الدولية في مجال    لشراكاتا  توطيد   على   المملكة العربية السعوديةبالدي    عملت
من   عدد  مع  من  ،  الدوليين   ءشركاالالفضاء  بسلسلة  بدأت   المباحثاتحيث 

مع عدد    واالجتماعات واللقاءات والزيارات لعدد من الجهات المتخصصة في الفضاء
الصديقة،   الدول  في  ُعقدت  حيث  من  متخصصة  وكاالت  مع  افتراضية  اجتماعات 

وفرنسا،   والهند  الصين  من  كل  في  إدارة  وزار  الفضاء  مجلس  رئيس  الهيئة  معالي 
ومعالي الرئيس التنفيذي   السواحه،  عبدهللاالمعين حديثاا المهندس/    السعودية للفضاء
للهيئة   التميميالمكلف  الفرنسية   الدكتور محمد  المتحدة والجمهورية  المملكة  كل من 

الحالي،  وذلك في   الماضي، ومطلع شهر أغسطس  يوليو    التقوا خاللها أواخر شهر 
  األوروبيةووكالة الفضاء    ،(CNES)  وطني للدراسات الفضائيةبنظرائهم في المركز ال

(ESA)،   البريطانية الفضاء  من  لى  إباإلضافة  ،  (UKSA)  ووكالة  العديد  عقد 
االجتماعات مع رؤساء وكبار المسؤولين في عدد من الشركات العالمية المتخصصة  

الفضاء مجال  اقتصاد    .في  لقادة  الثاني  االجتماع  في  للمشاركة  المملكة  تتهيئ  كما 
ه وكالة الفضاء اإليطالية ضمن برنامج رئاسة الجمهورية اإليطالية الفضاء، الذي تنظم

وهو  ،  م2021سبتمبر    20(، بتاريخ  G-20الجتماعات قادة دولة مجموعة العشرين )
ترأست اجتماعات   عندما  المملكة العربية السعودية  تنظيمهاالجتماع الذي تبنت فكرة  

 م. 2020في أكتوبر  مجموعة العشرين
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 السيد الرئيس.. السادة الحضور 
إلى االرتقاء بقدراتها في مجال الفضاء، وذلك  المملكة العربية السعوديةتسعى 

رأس المال وتطوير  بناء  المقومات لذلك، والمتمثلة في  أهم    أحدمن خالل التركيز على  
،  وتعزيز الميزة التنافسية للمملكةالبشري الوطني ليكون رافداا أساسياا لصناعة الفضاء  

أحد أهم الممكنات لقطاع مجال  هذا الالكوادر الوطنية المتخصصة في  عد تنمية  تُ حيث  
 .للتطور والتقدم الفضاء بالمملكة

 
ضمن جهودها و م،  2021يونيو  في شهر  ،  الهيئة السعودية للفضاء  بادرتوقد  

الشباب   العلوم  ل اإلقبال  على  لتحفيز  والرياضياتدراسة  والهندسة  إلى  والتكنولوجيا   ،
برنامج  إطالق الفضاء    لالبتعاثوطني    أول  علوم  في  االبتعاث" الخارجي    برنامج 

ي   ،" الخارجي بالتوظيف،  والذي  منتهياا  ابتعاثاا  البرنامج  و شمل  لمرحلتي    هموج هذا 
علوم الفضاء، و   ،هندسة الطيران والفضاء  : لدراسة تخصصات  البكالوريوس والماجستير

لتحقيق تطلعات المملكة  والذي يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية  ،  وسياسات الفضاء
الفضاء قطاع  مع  يعز وت  في  العلمي  والتبادل  الشراكة  عالمية  (30)أبرز  ز  ، جامعة 

 ،علوم الفضاءمراكز البحث والتطوير العالمية المتخصصة في  العديد من  باإلضافة إلى  
بدوره سيعزز   في من  والذي  واالبتكار  والتطوير  البحث  في مجاالت  المملكة  قدرات 

 (2030)دفات رؤية المملكة  ه، وسيسهم هذا البرنامج في تحقيق مستقطاع الفضاء
 بتوفير معارف نوعية في المجاالت ذات األولوية.
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   . السادة الحضورالرئيس .السيد  
في شهر ديسمبر  منذ تأسيسها    -على عاتقها    السعودية للفضاءالهيئة  أخذت  

وهي تعمل    ،كل ما له صلة بقطاع الفضاء وتطويره  تنظيم   - كمنظمة حكومية    م 2018
 ،وآمالهاتلبي تطلعات المملكة  استراتيجية وطنية طموحة للفضاءإعداد  حاليًا على 

وتنفيذ  حرصت على  و  لتطوير  أساسية  الفضاء وضع متطلبات  لقطاع  التحتية    البنية 
الصناعية وتطويرها،  كل  تنظيم  و ،  بالمملكة األقمار  بأنظمة  يتعلق  تنفيذ  ما  وتشجيع 

 وإعداد نظام خاص بالفضاء. ،  األنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء وتحفيزها
 

 السادة الكرام
ومن   –  م2021مارس    22وبتاريخ    مؤخراا   –  المملكة العربية السعوديةنجحت  

  ،»شاهين سات«  إطالق القمر الصناعيبخالل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  
 -   وهلل الحمد   -تصوير األرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة  في  المخصص  

وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي »سيوز  
فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات    ، حيث عمل على تطوير هذا القمر«2

   .شركاءالعديد من الالهندسية بالتعاون مع  
 

  مدينةكات واسعة ومستقبلية مع  اوتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شر 
،  عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية، والمؤسسات الحكومية األخرى   الملك

وكذلك العديد من الجهات المناظرة للهيئة في الدول الرائدة والمتقدمة في مجال الفضاء 
كفاءة الستثمار في التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات  والشركات العالمية لال

 . - هللا بإذن –منية القصيرة القادمة  خالل الفترة الز عالية ال
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 السيد الرئيس .. السادة الكرام أعضاء الوفود المشاركة 
تقديم التهنئة لجميع الدول    –وباسم بالدي المملكة العربية السعودية    –يسرني  

مهمات علمية إلى المريخ والفضاء    إطالقفي    الصديقة على النجاح الذي حققته مؤخراً 
الشعبية،  وأخص  البعيد،   الصين  وجمهورية  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  بالذكر 

والواليات المتحدة األمريكية، وتمنياتنا الصادقة للدول األخرى التي تستعد قريباا لتنفيذ  
 مهمات مرتبطة بقطاع الفضاء كل التوفيق والنجاح. 

 
 عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالسالم 


