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 العربية السعوديةكلمة المملكة 
 القانونيةالفرعية ( للجنة 60(في اجتماعات الدورة 

 األمم المتحدة   التابعة للجنة
 في األغراض السلميةالخارجي ستخدام الفضاء ال

 ( م2021 يونيو  11 إلى مايو 31من  فيينا، النمسا، اجتماع افتراضي،  )
 ةالرئيس ةالسيد

   المشاركةأعضاء الوفود السادة 
 

  السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
وفد  باسم  السعودية  يسرني  العربية  السعودية  أستهل  أن    المملكة  الهيئة  كلمة 

على    ،( Setsuko Aoki)سيتسوكو أيوكي    /ةلدورة السيدا  ةلرئيسبتقديم الشكر  للفضاء  
  ( للجنة الفرعية القانونية، 60)دارة اجتماعات الدورة الـ  إفي  به    تقوم  كبير الذيالدور ال

 . ةالدور هذه برنامج العمل والمسائل التنظيمية المتعلقة بالمنظم ل  إلعداد وا
األمم المتحدة لشؤون    ، مديرة مكتبسيمونيتا دي بيبو  /ةلسيدكما أتقدم بالشكر ل

السلمية لألغراض  الخارجي  الشؤون    /والسيد ،الفضاء  لجنة  رئيس  هيدمان  نيكالس 
به وكافة المسؤولين في األمانة العامة   قاماما    ا، مثمنًا لهم(CPLA)   السياسية والقانونية 

كبيرة   جهود  من  والتحضير  للمكتب  اإلعداد  الدورةالجيد  في  هذه  ظل    ألعمال  في 
والشكر    ، (19-كوفيد كورونا )جراء جائحة    الظروف االستثنائية التي يشهدها العالم 

في هذه الدورة على ما  الوفود المشاركة  الدول األعضاء و   ي الزمالء ممثلموصول لكافة  
به   جهود  يقومون  مشترك  من  رؤية  وتعاون  للفضاء  " لتحقيق  السلمي  االستخدام 

لفضاء الخارجي، لشؤون اوفقًا للمبادئ الواردة في معاهدات األمم المتحدة    " الخارجي
 .وفي إطار القانون الدولي
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المملكة العربية السعودية  بالدي  أن أؤكد على دعم  في بداية كلمتي    اسمحوا لي
األهداف   تحقيق  أجل  من  وجهودها  خططها  لمواصلة  الموقرة  اللجنة  هذه  ألعمال 

تم   أجلها  من  التي  الدول  ،  إنشاؤهاواإلنجازات  ممثلي  مع  والتشارك  بالتعاون  مرحبًا 
درجة على جدول أعمال اللجنة األعضاء فيها للتباحث والتشاور حول الموضوعات الم

ًا،  يعفي دورتها الحالية، وذلك من أجل الوصول إلى الغاية النهائية التي نصبوا إليها جم
قطاع الفضاء في المساهمة لتسهيل المزيد من التطور والتمكين واالزدهار في  المتمثلة  و 

 .ءلخدمة البشرية جمعا
 

 السادة الكرام .. ةالرئيس ةالسيد
المملكة  لقد   السعودية  رفعت  اهتمامالعربية  مستوى  بقطاع وتطلعاتها  اتها  من 

وهي الهيئة السعودية ، من خالل تأسيس جهاز رئيس يشرف على هذا القطاع،  الفضاء
حيث أن هذا القطاع هو أحد مرتكزات  ،  2030، وذلك تفعياًل لرؤية المملكة  للفضاء

ظيم هذا القطاع وتطويره بما يضمن  تن. ويتلخص دور الهيئة في  واعدةهذه الرؤية ال
ها في التعاون المستمر مع الجهات الحكومية ترعاية مصالح المملكة، ويتوافق مع توجها

حيث   العالقة،  ذات  الدولية  المنظمات  وكذلك  األخرى،  الدول  في  المماثلة  والهيئات 
يجب  الذي  العالمي  قطاع الفضاء  أن الدور الرئيس للمملكة بأهمية بالغة إلى  تنظر ا

العلمية والسلميةيوجه و أن   الدول وشعوب  ُيستخدم لألغراض  الكرة   ولخدمة مصالح 
المملكة  مصادقما عزز ذلك  ، و األرضية المتحدة    عدد من    علىة  "معاهدات األمم 

التي  المتعّلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمّية" ومبادئها  
 .دليل على هذا االهتمامخير  عدتُ 
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في ظل توجيهات تعكف  الهيئة السعودية للفضاء  وأود أن أشير إلى أن  هذا،  
مباشر   واهتمام  بن  وحرص  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  سيدي  مقام  من 

وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء    –  حفظه للا   – عبدالعزيز  
 ومتابعة واهتمام   –حفظه للا    – وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  و 

عبدللا  المهندس/  صاحب المعالي  رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء  بل  ق    من
وصياغة ،  ءطموحة وواعدة للفضااستراتيجية وطنية  إعداد  على  بن عامر السواحة  

سيكون  شاملة لألنشطة الفضائية، و ال تشريعية  ال مظلة  ال، يمثل  قانون سعودي للفضاء
، هذا القطاع الحيوي ة لبيئة العمل الخاصة ب يرئيسالدعامة الهذا القانون  –بإذن للا  –

أن   على  السعودي  مؤكدين  الفضاء  الالزمة    حكاماألسيتضمن    – المرتقب    -قانون 
التي تتعامل مع قطاع الفضاء والقضايا الراهنة والمستقبلية    المناسبة  والمواد القانونية

خلق بيئة تنظيمية مالئمة  ويسهم في  عبر وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي،  
ويجذب المزيد    يشجع  بما  و ،  للمملكة العربية السعوديةلتحقيق أهداف السياسة الوطنية  

مشاركة القطاع  و   عزز دوريو   ات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكةاالستثمار من  
في القطاع الفضائي واألنشطة والبحث العلمي المتخصص  األكاديمي  القطاع  الخاص و 

تطبيق تدابير األمن والسالمة، وحماية البيئة   - بكل تأكيد   -دعم سيذات الصلة به، و 
إلى   الفضائية، باإلضافة  لتعزيز االستقرار واالستدامة طويلة األمد لألنشطة  الالزمة 

بتنفيذ أحكام  بالدي    اتالتزاممع  وتوافق  وكل ذلك سيكون بموائمة  دعم مبدأ الشفافية،  
الخارجي، بالفضاء  المتعلقة  الدولية  المملكة    المعاهدات واالتفاقيات  فيها  والتي تكون 

 .طرفًا بها وصادقت عليها وفقًا لإلجراءات النظامية المعدة لذلك
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 .. السادة الحضور ةالرئيس ةالسيد
التشريعات أهمية  على  تؤكد  السعودية  العربية  المملكة  القانونية    والمبادئ  أن 

الدولية لقطاع الفضاء ولديها االستعداد لمزيد من التعاون المشترك في هذا المجال،  
الحطام الفضائي من  اآلثار المترتبة  تخفيف  التوجيهية ل  المبادئب  اهتمامها  تبدي   كما

السلمية األغراض  في  الخارجي  الفضاء  استخدام  لجنة  عن  لضمان  الصادرة  وذلك   ،
  لتي ا  ةالكبير والجهود  على العمل    نمؤكدي  ، االفضاء الخارجي واستدامتهأمان أنشطة  

السلميةي لألغراض  الخارجي  الفضاء  لشؤون  المتحدة  األمم  مكتب  بها  تعزيز  ل   قوم 
الرئيس في    ادورهللجنة الفرعية القانونية  ، مقدرين  لألنشطة الفضائية  ةستداماالتحقيق  و 

اللتزامات اء و متصلة بإدارة بيئة الفضاللتحديات التصدى  تحسين تدابير الالسعي إلى  
 .بهذا الخصوص الدولية

 
.. أتمنى الجتماعنا هذا والمشاركين فيه كل التوفيق والنجاح، والخروج  وفي الختام  

 . بالنتائج التي من شأنه دعم مسيرة االستخدام السلمي للفضاء الخارجي
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


