
 
 

 

 
 

State of Qatar, item4 

 الفرعية العلمية والتقنيةللجنة  التاسعة والخمسينبيان دولة قطر أمام الدورة 

 ٢٠٢١فبراير  ١٨-٧، فيينا

 

 السيد الرئيس،

الدورة التاسعة والخمسين للجنة  ترأسكمعلى والسادة أعضاء املكتب أن أهنئكم أود فـي البداية 

أعرب عن و ، غراض السـلميةال ء الخارجي في التابعة للجنة اسـتخدام الفضـا الفرعية العلمية والتقنية

 شينار ر ألسيدة لوأتوجه بالشكر والتقدير  الدورة،من أجل إنجاح أعمال هذه لكم دعم دولة قطر الكامل 

ال سيما في ظّل الظروف االستثنائية في دورتها السابقة  ة للجنة الفرعيةرئاستوليها على عملها املمتاز أثناء 

 رونا.ها جائحة كو تالتي فرض

مديرة مكتب المم املتحدة لشؤون اسم دولة قطر بالشكر والتقدير لسعادة تقدم بل أغتنم هذه الفرصةو 

النجاح  اونتمنى لهاملاضية  نيها في السنوات الثماتالتي بذل ا، لجهودهالفضاء الخارجي السيدة دي بيبو

  الجديدة. االتوفيق في مهامهو 

 

 الرئيس، السيد

اض ق استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الغر توسيع نطامشتركة في تعزيز و للبشرية من مصلحة 

 للبشرية جمعاء،
ً
ومواصلة تطوير اإلطار القانوني لتعزيز التعاون الدولي في  السلمية، بوصفه مجاال مفتوحا

 .ميدان الفضاء

 واتكورونا خالل السنوجائحة املناخ مة التي سببها تغير اآلثار الكارثية على التنمية املستدالقد رأينا 

لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاتهـا في التصدي لتلك اآلثار وفي اكدت الدور الجوهري والتي االخيرة 

، او ف  .2030تحقيق التقدم لتحقيق أهداف التنميـة املسـتدامة 
ً
لم تعد أنشطة الفضاء الخارجي ترفا

لها  يتعرض وجوديةحديات ملواجهة تحاجة ملحة  تاصبح ل، بالقدرات العلمية البحتةمجاال إلظهار 

 كوكبنا، 
ً
استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها  من خاللتحسين الحياة البشرية لشرطا أساسيا

وُّع البيولـوجي وإدارة املـوارد الطبيعيـة، والتنـ واملناخ،ورصد املحيطات  البيئةو  حماية االنسان في مجاالت



 
 

 

 
 

ي الصحية والطاقـة، واملالحـة، والحد من أخطـار الكـوار  والمن الغذائي، والرعايـة والزراعـة، ّ
ث والتصـد 

تيســــير و فوائد التكنولوجيا الفضائية أقص ى قدر من إلى  الجهود للوصول نحث على تكثيف  ولذا . للطـوارئ 

، 2030خطة التنمية املستدامة  تنفيذفي  ملساعدتها الناميةنقل التكنولوجيا وبناء القدرات في البلدان 

بشكل مباشر من  تستفيد 2030غاية من غايات خطة التنمية املستدامة  169من أصل  65وأن  خاصة

 استخدام تقنيات وتطبيقات الفضاء الخارجي.

خارجي بيئة ونؤكد على دور لجنة االستخدام السلمي للفضاء الخارجي في كفالة أن يظل الفضاء ال

كما نؤكد على الدور املهم لجيال الحالية واملقبلة، وصالحة لالستخدام من جانب اتشغيلية مستقرة 

التعاون الدولي في استكشاف في تعزيز  المم املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي الذي يضطلع به مكتب

اعية والعلمية، ال سيما لصالح الفضاء الخارجي واستخدامه السلمي لغراض التنمية االقتصادية واالجتم

 .البلدان النامية

 

 تنّف  ندعو جميع الدول الى أنيادة القانون في الفضاء الخارجي، من أجل سو 
ً
ذ أنشـطتها الفضـائية وفقا

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

 ،
ً
ضرورة أن تسهم و ، من إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجيلقلق ر عن اونعبالسلمية حصرا

 في منع 
ً
 فعليا

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

مصادر المان الخاص بتطبيقات  إطار تنفيذ ندعو الى كذلك  .دوث سباق تسلح في الفضاء الخارجيح

ع الوكالة الدولية للطاقة ة باالشتراك منووية في الفضاء الخارجي الذي أعدته اللجنة الفرعيدرة الالق

احتمال اصطدام الجسام الفضائية، وال سيما الجسام الفضائية التي تستخدم  خاصة بعد تزايد .الذرية

 الفضائي.مصادر الطاقة النووية، بالحطام 

 

 السيد الرئيس

ة لنشطتها في وبعيدة املدى على توطين وترسيخ البنى الساسي درجةمتخطة وفق دولة قطر تعمل 

توسيع من خالل  2030على إدماج علوم وتقنيات الفضاء في رؤية قطر الوطنية و  مجال الفضاء الخارجي



 
 

 

 
 

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

 .ة عريقة مختصةات مع مؤسسات عامليعقد اتفاقيإلى باإلضافة  ضائية،الفات والتقني

قمرين  ومنها إطالقلالتصاالت وإضافة الى نشاطها في مجال القمار الصناعية املخصصة 

عت دولة قطر في عام ، 2018و 2013( عامي 2و 1صناعيين )سهيل 
ّ
اتفاق تعاون مع "وكالة ناسا"  2020وق

تأثير ارتفاع منسوب البحار خصص لدراسة املياه الجوفية وآثار التغير املناخي و ناعي ملتصميم أول قمر ص

على املناطق الصحراوية والجافة والتي تشمل شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا ومن املتوقع إطالقه في 

 . 2025عام 

االستفادة من خبرة ارجي و تهتم دولة قطر بتعزيز عالقتها مع مكتب المم املتحدة لشؤون الفضاء الخو 

 د على روح التعاون التي ابدتها رئيسة املكتب السيدة سيمونيتا دي بيبا. املكتب التقنية ونثني بهذا الصد

 

 السيد الرئيس

التعاون  عليها تعزيز تفرض الخيرة وات التي واجهتها اإلنسانية خالل السنالوجودية ان التحديات 

االستجابات توفير  من أجلواملسؤولية املشتركة تعددية الطراف بتمسك وال والتضامن اإلقليمي والدولي

 لوحدتنا في مواجهة يمكن أن يكون الفضاء الخارجي ، و املتصاعدة املناسبة لهذه التحديات
ً
 حيا

ً
مثاال

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

  والتنمية. بين دولنا من أجل السالم أفضل الخبرات واملمارسات تبادلو 

 

 
ً
 .الرئيس السيدوشكرا
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