
 
 

 

 
 

State of Qatar, Item 4 

 القانونية الفرعية للجنة  ستينوال حاديةالبيان دولة قطر أمام الدورة  

 ٢٠٢٢ابريل   ٨ –مارس   ٢٨، فيينا

 

 الرئيس،  ةالسيد 

البداية   فـي  أهنئكم  أود  املكتب  أن  أعضاء  للجنة    ترأسكمعلى  والسادة  والستين  الحادية  الدورة 

أعرب عن دعم دولة قطر  و ،  غراض السـلميةال ـتخدام الفضـاء الخارجي في  التابعة للجنة اسالفرعية القانونية  

هذه  لكم  الكامل   أعمال  إنجاح  أجل  لشؤون    الدورة،من  املتحدة  المم  ملكتب  والتقدير  بالشكر  وأتوجه 

فرض التي  االستثنائية  الظروف  ظّل  في  سيما  ال  الدورة  لهذه  الجيد  اإلعداد  علـى  الخارجي  جائحة  تالفضاء  ها 

 ورونا.ك

 

 الرئيس،  ةالسيد 

 لوجود استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الغراض السلمية    نؤمن بأن
ً
 جديدا

ً
أضاف بعدا

 البشرية  
ً
ومستقبل  

ً
استخدام ،  حاضرا ومن  الخارجي  الفضاء  استكشاف  من  املستمدة  الفوائد    وأصبحت 

ا في الحياة اليومية.  رئيسيًّ
ً
 تكنولوجيات الفضاء تؤدي دورا

الفضاء  إن   احوكمة  متعددة  جهوًدا  يتطلب  الفــضاء   فار ط ل أمر  اســتخدام    في الخــارجيلــضمان 

والوفــاء الغــراض وتحديــدا الــسلمية  الــدولي  القــانون  في  عليهــا  املنــصوص  في  بااللتزامــات  الواردة  االلتزامات 

 .معاهدات المم املتحدة املتعلقة بالفضاء الخارجي

الدولي،  قلانطو  التعاون  قيم  إعلء  بضرورة  الراسخ  اقتناعنا  من   
ً
من  ا نشاط  أي  ُينفذ  أن  ينبغي 

الخارجي   الفضاء  ملعاهــدةأنشطة   
ً
واسـتخدام    وفقا استكـشاف  ميــدان  في  الــدول  لنــشطة  املنظمــة  املبــادئ 

معاه الخـرى،  الـسماوية  والجـرام  القمـر  ذلـك  في  بمـا  الخـارجي،  لعام  الفـضاء  الخــارجي  الفــضاء    ،١٩٦٧ــدة 

 مت  باعتبارها
ً
تم بموجبــها إرســاء املبادئ الساسية للقانون  حيث    للفضاء،عّدد الطراف للقانون الدولي  أساسا

 .  الدولي للفضاء



 
 

 

 
 

بون م 
ّ
الخارجيسل للفضاء  السلمي  القانونية ولجنتها  دور لجنة االستخدام  الفرعية  إلى جانب لجنتها   ،

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

واملقبلة،   الحالية  الجيال  مكتبجانب  به  يضطلع  الذي  املهم  الدور  على  نؤكد  لشؤون    كما  املتحدة  المم 

ملعلومات املتعلقة بقانون الفضاء  تبادل او في بناء القدرات املتعلقة بالقانون الدولي للفضاء،    الفضاء الخارجي

وتعزيزه تطبيقه  منها حفظ سجل  للمكتب  تقنية  الهام  امل  ، السّيماوكيفية  للفضاء،  لدولي  بالقانون  املتعلقة 

المم املتحدة لألجسام املطلقة في الفضاء الخارجي، وجمع ونشر معلومات عن حالة معاهدات المم املتحدة  

 غيرها. ترويج للمعاهدات، و املتعلقة بالفضاء الخارجي، وال

نؤكد على أهميـة التعـاون   في ظل التحديات الجديـدة الناشـئة، وخصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية،

التعـاون   في  املهـم  ودورهـا  بـذلك  املتصلة  الفضاء  قانون  معـايير  ذلـك  في  بمـا  القـانون،  سـيادة  إعـلء  في  الـدولي 

 الـدولي الستكـشاف الفـضاء الخـارجي واستخدامه في الغراض السلمية. 

ذ أنشـطتها الفضـائية    الدول الى أنندعو جميع  سيادة القانون في الفضاء الخارجي،  ونظرا لهمية   تنفَّ

الغراض   وفي  بطريقة مستدامة  الفضاء  استخدام  الدولية لضمان  والنظمة  والقواعد  الدولي  للقانون   
ً
وفقا

  ،
ً
حصرا القلق  السلمية  عن  الخارجي،  ونعبر  الفضاء  في  تسلح  سباق  حدوث  إمكانية  تسهم  و من  أن  ضرورة 

 في منع حدوث  جميع الدول العضاء، وال سيما الد
ً
 فعليا

ً
ول التي لها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إسهاما

 .سباق تسلح في الفضاء الخارجي

 

 الرئيس  ةالسيد 

في    متدرجة وفق خطة  دولة قطر  تعمل   الساسية لنشطتها  البنى  توطين وترسيخ  املدى على  وبعيدة 

و  الخارجي  الفضاء  رؤيةمجال  في  الفضاء  وتقنيات  علوم  إدماج  الوطنية    على  خلل    2030قطر  توسيع  من 

العلوم  في  متخصصة  وطنية  كوادر  وإعداد  الخارجي،  الفضاء  مجال  في  لنشطتها  الساسية  البنى  وترسيخ 

عت دولة قطر في عام    .باإلضافة عقد اتفاقيات مع مؤسسات عاملية عريقة مختصة   الفضائية،والتقنيات  
ّ
وق

لتصميم  2020 ناسا"  "وكالة  تعاون مع  التغير    اتفاق  وآثار  الجوفية  املياه  لدراسة  أول قمر صناعي مخصص 

العربية  الجزيرة  شبه  تشمل  والتي  والجافة  الصحراوية  املناطق  على  البحار  منسوب  ارتفاع  وتأثير  املناخي 

  .2025وشمال أفريقيا ومن املتوقع إطلقه في عام 



 
 

 

 
 

الفضاء الخارجي واالستفادة من خبرة املكتب  تهتم دولة قطر بتعزيز علقتها مع مكتب المم املتحدة لشؤون  و 

أهمية فائقة في املض ي  من  لها  مما  أنشـطة بناء القدرات والتدريب والتعليم في مجال قانون الفضـاء  في    التقنية

 
ُ
ت الذي  القانوني  باإلطار  املعرفة  زيادة  وفي  الفضاء،  وتكنولوجيا  لعلوم  العملية  الجوانب  تطوير  في   

ً
  ذ نّف قدما

 . شطة الفضائيةضمنه الن

 

 الرئيس  ةالسيد 

ر أدوات ال غنى عنها في إيجاد حلول طويلة المد لتحقيق أهداف  ن  إ
ّ
علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها توف

املستدامة تعزي،  التنمية  مواصلة  الضروري  من  يجعل  الدولي  ز  ما  القانون  معايير  إعلء  في  الدولي  التعاون 

الللفضاء ظل  في  خاصة  هذه    عدد زايد  ت و   الفضاء   أنشطة  على  طرأتالتي    كبيرةلا  تغييرات،  في  املشاركين 

اعتبار خاص    إيلء مع    ،ملواجهة التحديات الجديدة الناشئة  الطراف   تعددةم  مساعي  ستلزم ي   مما ،  النشطة

 البلدان النامية. حتياجات ال 

 

 
ً
 .الرئيس ةالسيد وشكرا
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