
 
 

 

 
 

State of Qatar, Item 4 

 للفضاء الخارجي لرابعة والستين للجنة االستخدام السلميابيان دولة قطر أمام الدورة  

 ٢٠٢١سبتمبر  3 -اغسطس  25فيينا 

 

 السيد الرئيس، 

أعرب عن دعم    كما وألعضاء املكتب علـى جهودهم،    لكمأود فـي البداية أن أعّبر عن شكرنا وتقديرنا  

الكامل   وأتوجه بالشكر والتقدير ملكتب األمم املتحدة    الدورة،ال هذه  للجنة من أجل إنجاح أعمدولة قطر 

التي تفرضها   الظروف االستثنائية  ظّل  في  الدورة ال سيما  لهذه  الجيد  الخارجي علـى اإلعداد  الفضاء  لشؤون 

 جائحة كورونا. 

 السيد الرئيس، 

الخارجي   محدودالفضاء  رؤية    مورد  خالل  من  حمايته  الب  مشتركة واحدة  يجب  معاهدة  لخدمة  وإن  شرية، 

الفضــاء الخارجي هي حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الذي يحكم أنشـطة الفضـاء الخارجي.. ونؤكد على  

في واألمن  األمان  تعزيز  في  الخارجي  للفضاء  السلمي  االستخدام  لجنة  الخارجي   دور  يظل   الفضــــاء  أن  وكفالة 

الخارجي و   الفضاء  تشغيلية مستقرة  نؤكد  بيئة  كما  واملقبلة،  الحالية  األجيال  صالحة لالستخدام من جانب 

لضمان   الدولية  واألنظمة  والقواعد  الدولي  للقانون   
ً
وفقا الفضـائية  أنشـطتها  الدول  ذ  تنفَّ أن  ضرورة  على 

، وااللتزاماستخدام الفضاء بطريقة مستدامة وفي األغراض السلمية 
ً
 سلحة فيه أببعدم وضع أ حصرا

ً
 .دا

ثار الكارثية على التنمية املستدامة التي سببها تغير املناخ وجائحة كورونا خالل السنين االخيرة  إن اآل

الجوهري   الدور  وتطبيقاتهـا  اكدت  الفضـاء  وتكنولوجيـا  التصدي لعلـوم  التقدم    في  تحقيق  وفي  اآلثار  لتلك 

االستخدام السلمي للفضاء    ةدور لجنه الخصوص  على وجويبرز  .  2030املسـتدامة    أهداف التنميـةلتحقيق  

 . ستخدام علوم وتقنيات الفضاء في تنفيذ أهداف التنمية املستدامةتيسير التعاون والتنسيق ال  في الخارجي

السـبل الـتي يمكـن بها    زيد من املإن التحديات القائمة املتوقعة مستقبال تدعونا لتركيز الجهود على استكشاف  

ع البيولـوجي  د تقنيات الفضاء الخارجأن تزيــ ي من مســاهمتها في حماية البيئة، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، والتنـوُّ

الصحية   والرعايـة  الغذائي،  واألمن  ي    واملالحـة،  والطاقـة،والزراعـة،  ّ
والتصـد  الكـوارث  أخطـار  من  والحد 



 
 

 

 
 

الصدد    ،للطـوارئ  وبهذا  كثيرة.  اخرى  امل  فإن دولةوتطبيقات  بالتقدم  ترّحب  "الفضاء  قطر  بشأن خطة  حرز 

ع إلى انجاز املفاوضات بشأنها  ” وخطة2030
ّ
 وقت.  بأقربتنفيذها، كما نتطل

   السيد الرئيس

عام   الخارجي  الفضاء  معاهدة  أرست  است  1967لقد  يكون  أن  الفضاء  مبدأ   تقنيات  واستخدام  كشاف 

تمييــز  املســاواة ودون  قــدم  علــى  البلدان  لتحقيق فائدة ومصالح جميع  التقدم    الخارجي  من اجل دفع عجلة 

الى تكثيف الجهود  في مجال تيســــير    جمعاء  لإلنسانيةاالجتماعي واالقتصادي والثقافي   ، وبهذا الصدد ندعو 

القدر  وبناء  التكنولوجيا  الفضائية    اتنقل  التكنولوجيا  فوائد  إلى  الوصول  في  ملساعدتها   النامية  البلدان  في 

غاية من غايات خطة التنمية    169من أصل    65التي تسهل تحقيق اهداف التنمية املستدامة،  خاصة وأن   

 تستفيد بشكل مباشر من استخدام تقنيات وتطبيقات الفضاء الخارجي.  2030املستدامة 

 السيد الرئيس 

تهتم دولة قطر بتعزيز عالقتها مع مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي واالستفادة من خبرة  

وتقوم    بيبا.املكتب التقنية ونثني بهذا الصدد على روح التعاون التي ابدتها رئيسة املكتب السيدة سيمونيتا دي  

الفضاء مجال  في  ألنشطتها  األساسية  البنى  وترسيخ  بتوسيع  قطر  وطنية    دولة  كوادر  وإعداد  الخارجي، 

الفض  وتقنيات  علوم  وإدماج  الفضائية  والتقنيات  العلوم  في  الوطنية  متخصصة  قطر  رؤية  خطط  في  اء 

 وما بعدها.  2030

مجال   في  نشاطها  الى  االتصاالتوإضافة  مجال  في  الخارجي  للفضاء  السلمي  دولة    ،االستخدام  فإن 

ا وكالة  مع  مشترك  تعاون  مشروع  عت 
ّ
وق "ناسا"  قطر  األمريكية  علمي    قمر  وإطالق  لتصميملفضاء  صناعي 

 من    50على عمق    هاوخواص  الجوفية املائية متخصص بدراسات املناخ وآثار التغير املناخي وتحديد املوارد  
ً
مترا

التي تشمل شبه الجزيرة  على املناطق الصحراوية والجافة،  ارتفاع منسوب البحار    قياس أثر، و األرضسطح  

و  أفريقيا.  العربية  املستدامة.  شمال  التنمية  وتعزيز  املناخ  لتغير  بالتصدي  تتعلق  كثيرة  أخرى  ومن  ومهمات 

 . 2025القمر الصناعي عام  إطالقاملتوقع 

تنظيم استخدام الفضاء الخارجي  إنجازات هامة في مجال    الخارجي لجنة الفضاء  لقد قدمت  ختاما،  

ومكتب األمم املتحدة املعني بشؤون  لكن أمام اللجنة    ،رجيفي أنشطة الفضاء الخالتعاون متعدد األطراف  او 

و  تحديات  الخارجي  التحديات    أكبرمهمات  الفضاء  مواجهة  في  لوحدتنا   
ً
حيا  

ً
مثاال الخارجي  الفضاء  ولجعل 



 
 

 

 
 

و  اإلنسانية  لخدمة  رحبا  ومجاال  جديدة  املشتركة،  وسائل  مواردنا  ابتكار  واستدامة  كوكبنا  تبادل  و لحماية 

   .السالم والتنمية من أجل  بين دولنا واملمارسات أفضل الخبرات

 السيد 
ً
 .سالرئيوشكرا
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