
 
 

 

 
 

State of Qatar, Item 5 

 والستين للجنة االستخدام السلمي للفضاء الخارجي  خامسةالبيان دولة قطر أمام الدورة 

 ٢٠٢٢يونيو  ١٠إلى  ١من فيينا 

 

 السيد الرئيس،

   أود
 
   انتخابكم  بمناسبة   لسعادتكم  بالتهنئة  أتوجه   أن   بداية

 
  للجنة   والستين   الخامسة  للدورة  رئيسا

   الخارجي،  لفضاء ل  السلمي  االستخدام
 
 املتحدة  األمم  ملكتب   تقديرنا عن  أعّبر  كما.  والتوفيق  النجاح  لكم   متمنيا

  الدورة، لهذه الجيد اإلعداد علـى الخارجي الفضاء لشؤون
 
 .الدورة أعمال  إلنجاح قطر دولة دعم على مؤكدا

 

 السيد الرئيس،

أتاح في    لقد  حرز 
ُ
امل الفضاء  التقّدم  السلميةواستخدا  الخارجياستكشاف  األغراض  في  أدوات    مه 

في   ساهمت  فّعالة  جمعاءوتطبيقات  للبشرية  واالقتصادي  االجتماعي  التقدم  عجلة  حلول  و،  دفع  إيجاد  في 

، ما يجعل من الضروري مواصلة تعزيز التعاون الدولي  2030طويلة األمد لتحقيق أهداف التنميـة املسـتدامة  

للفضاء، الدولي  القانون  معايير  إعالء  الفضاء    في  أنشطة  على  طرأت  التي  الكبيرة  التغييرات  ظل  في  خاصة 

الجديدة  التحديات  ملواجهة  األطراف  متعددة  مساعي  يستلزم  مما  األنشطة،  هذه  في  املشاركين  عدد  وتزايد 

 الناشئة، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية. 

تيسير التعاون والتنسيق    الخارجي في لفضاء  ويبرز على وجه الخصوص دور لجنة االستخدام السلمي ل

الفضاء   وتقنيات  علوم  منو الستخدام  املزيد  البيئة،    استكشاف  حماية  في  مســاهمتها  من  تزيــد  الـتي  السـبل 

ع البيولـوجي والزراعـة، واألمن الغذائي، والرعايـة الصحية والطاقـة، واملالحـة،   وإدارة املـوارد الطبيعيـة، والتنـوُّ

ارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ باستخدام بيانات االستشعار عن بعد وسواتل رصد األرض، بما  وإد

 . 19-فيها رصد جائحة كوفيد

 



 
 

 

 
 

 السيد الرئيس 

في  الخــارجي  الفــضاء  اســتخدام  لــضمان  األطراف  متعددة  ا  جهود  يتطلب  أمر  الفضاء  حوكمة  إن 

باال والوفــاء  الــسلمية  في  األغــراض  الواردة  االلتزامات  وتحديــدا  الــدولي  القــانون  في  عليهــا  املنــصوص  لتزامــات 

الخارجي   الفضاء  أنشطة  نشاط من  أي  ُينفذ  أن  وينبغي  الخارجي.  بالفضاء  املتعلقة  املتحدة  األمم  معاهدات 

 
 
 متعّدد األطراف لل١٩٦٧الفــضاء الخــارجي لعام ملعاهدة وفقا

 
 قانون الدولي للفضاء. ، باعتبارها أساسا

ذ أنشـطتها الفضـائية  ونظرا ألهمية سيادة القانون في الفضاء الخارجي، ندعو جميع الدول الى أن تنفَّ

األغراض  وفي  بطريقة مستدامة  الفضاء  الدولية لضمان استخدام  واألنظمة  الدولي والقواعد  للقانون   
 
وفقا

، ونعب 
 
ر عن القلق من إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وضرورة أن تسهم  ّّ السلمية حصرا

 في منع حدوث 
 
 فعليا

 
جميع الدول األعضاء، وال سيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إسهاما

 سباق تسلح في الفضاء الخارجي. 

 

 السيد الرئيس

التقنية   التطورات  مواكبة  على  قطر  دولة  البنى  تحرص  وترسيخ  الفضاء  قطاع  فـي  والتكنولوجية 

والتقنيات   العلوم  في  متخصصة  وطنية  كوادر  وإعداد  الخارجي،  الفضاء  مجال  في  ألنشطتها  األساسية 

. وتهتم دولة قطر بتعزيز عالقتها  2030الفضائية وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط رؤية قطر الوطنية  

فضاء الخارجي واالستفادة من خبرة املكتب التقنية في أنشـطة بناء القدرات  مع مكتب األمم املتحدة لشؤون ال

وتكنولوجيا   لعلوم  العملية  الجوانب  تطوير  في   
 
قدما املض ي  في  فائقة  أهمية  لها من  مما  والتعليم،  والتدريب 

 الفضاء. 

بأن  النطاو  الراسخة  قناعتنا  من   
 
س  التطبيقاتقا الشاملبدفع  تالفضائية  التنمية  في عجلة    دولة   ة 

"ناسا" ومؤسسة قطر  قطر،   بين وكالة الفضاء األمريكية  تم توقيع مشروع تعاون مشترك في مجال الفضاء 

للمياه الجوفية لفهم املوارد املائية وآثار التغير   يهدف إلى صياغة مشروع قمر صناعي علمي سيرسم خرائط 

جافة والتي تشمل شبه الجزيرة العربية وشمال املناخي، من ارتفاع منسوب البحار على املناطق الصحراوية وال

تهدف املرحلة األولى إلى وضع    أفريقيا، إضافة إلى دراسة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي لألرض. 



 
 

 

 
 

 " املركبة  عام  OASISتصميم  أواخر  لإلطالق  خطة  وإعداد  بها،  امللحقة  واألجهزة  الواحة  وتعني   ،"2025  ،

 ملنخفضة للحركة الشمسية. بالتزامن مع الدورة ا

 

 
 
القانونية  ،  ختاما الفرعية  لجنتها  جانب  إلى  الخارجي،  للفضاء  السلمي  االستخدام  لجنة  بدور  م 

ّ
نسل

وصالحة   مستقرة  تشغيلية  بيئة  الخارجي  الفضاء  يظل  أن  كفالة  في  والتقنية،  العلمية  الفرعية  ولجنتها 

كما   واملقبلة،  الحالية  األجيال  جانب  من  األمم  لالستخدام  مكتب  به  يضطلع  الذي  املهم  الدور  على  نؤكد 

في تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه السلمي   املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

النامية البلدان  لصالح  سيما  ال  والعلمية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  اللجنة    ،ألغراض  أمام  لكن 

املتحدة األمم  و   ومكتب  تحديات  الخارجي  الفضاء  بشؤون  ــاء   مهمات املعني  الفضــ في  واألمن  األمان  لتعزيز 

عات الدول والشعوب إلى الحفاظ على الخارجي 
ّ
 . الخارجي للفضاء السلمي االستخداموكفالة تحقيق تطل

 

 السيد 
 
 .سالرئيوشكرا

 

***************** 

 


