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 مقدمة  - أول  

التابةة للانة اســــت داف الفضــــاء ال ارغر فر األلراة الســــلمية،  ،أوصــــل اللانة الفراية الةلمية والتقنية -1
، بأن تواصـــــا األمانة دعوة الدول األعضـــــاء  ل  تقد م 2020فر دورتها الســـــابةة وال مســـــدن، المةقودة فر عاف 

 (.34، الفقرة A/AC.105/1224تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية )الوثيقة 

، دعا مكتب شــــ ون الفضــــاء ال ارغر، التاب  2020تشــــرين األولوأكتو ر  16شــــفوية م ر ة    مذكرةوفر  -2
                   . وقد أعد ت األمانة 2020تشــــــرين الوانرونوفم ر  13                                                      لألمانة الةامة، الدول  األعضــــــاء  ل  تقد م تقاريروا بحلول 

 تاابة لتلك الدعوة.باالستناد  ل  الردود الواردة اس المذكرةوذه 

 
 

 الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
 

 أستراليا  

 األصا: باإلنكلدزية[]

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  13]

 
. والغرة من وذه الوكالة وو تحويا  2018تموزويوليه   1وكالة الفضـاء األسـترالية )الوكالة( فر   ا نشـأت ككومة أسـترالي أ 

الفضـائية األسـترالية وتةزيز نمووا بحدت تح   باالكتراف عل  الصـةدد الةالمر وتسـهم فر النهوة باالقتصـاد  الصـناعة 
ن ظروف كياتهم، مستفددة من مشاركة قوية عل  الصةددين الوطنر والدولر.                                                                                                   عموما وتلهم األسترالددن وتحس  

 أستراليا فر قطاع الفضاء:التر اضطلةل بها نشطة األوتشما 

 فر نيســـــــــــــانو  2028-2019عالن عن االســـــــــــــتراتياية الفضـــــــــــــائية المدنية األســـــــــــــترالية للفترة اإل -1 
ــائية وتةزيز نمووا 2019أبريا  ــناعة الفضــــــ ، وور تحدد ال طة الحكومية الرامية  ل  تحويا الصــــــ

 سنوات. 10عل  مدى 

ســــترالر إلطالج األغســــاف فر الفضــــاء وعودتها منه ب صــــدار القانونر األطار  اإلتحديت وتبســــي   -2 
ــاء )عمليات اإلطالج والةودة( لةاف  ــائية 2018قانون الفضـــــــ ــطة الفضـــــــ  ، الذي  ةدل قانون األنشـــــــ

 .2019آبوألسطس  31والذي د ا كدز النفاذ فر  1998لةاف 

ســنوات بدن الوكالة ملدون دوالر أســترالر عل  مدى  مس  150اإلعالن عن شــراكة غديدة بميمة   -3 
واإلدارة الوطنية للمالكة الاوية والفضــاء )ناســا(، كازء من أنشــطة ناســا المتةلقة ب رنامج االنتقال 

 من القمر  ل  المريخ.

ملدون دوالر أســـــترالر لالســـــتومار عل   19,5 نشـــــاء صـــــندوج ال نية التحتية الفضـــــائية الذي يوفر  -4 
ــاري  لل ني  ــبةة مشـ ــنوات فر سـ ــائيةمدى ثالث سـ ــد الوغرات الموغودة فر   من أغا ة التحتية الفضـ سـ

 ال نية التحتية الفضائية.

 المقـدمـة فر  طـار        الم ن حاألول  من اولـة المن مقـدمر الطلبـات فر  طـار  10اإلعالن عن ناـا   -5 
 الفضاء.  ماال المبادرة الدولية لالستومار فر

ملدون دوالر أســـترالر فر األنشـــطة التر تتةلق   629,2حوالر الحكومة األســـترالية ل                              ورافق  نشـــاء الوكالة اســـتومار  
 بالفضاء والتر تشما ما يلر:

 ملدون دوالر أسترالر لدعم مشاركة أستراليا فر  طة ناسا للةودة  ل  القمر والذواب  ل  المريخ 150 •

 ملدون دوالر أسترالر لصندوج ال نية التحتية الفضائية 19,5 •
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 ماليدن دوالر أسترالر لمركز اكتشاف الفضاء الواق  فر غنوب أستراليا 6 •

 ية من  الل المبادرة الدولية لالستومار فر ماال الفضاءملدون دوالر أسترالر للشراكات الدول 15 •

 ملدون دوالر أسترالر للةمليات التر تضطل  بها الوكالة كاليا 32,75 •

ساتلية  تحتية بن ملدون دوالر أسترالر لهدئة الةلوف الادولوغية األسترالية من أغا وض   325أكور من  •
 وتكنولوغيات رائدة عل  الصةدد الةالمر

ملدون دوالر أســــترالر لم ســــســــة الكومنولت للبحوث الةلمية والصــــنااية من أغا دعم علوف الفضــــاء فر   26 •
 ملدون دوالر أسترالر لالستومار فر الفضاء من  الل المنصات الةلمية المستق لية(  16أستراليا )بما فر ذلك  

(  SmartSatلدعم تطوير تكنولوغيات فضـائية غديدة من  الل مركز سـمارتسـات )  أسـترالر ملدون دوالر  55 •
 للبحوث التةاونية 

                                                                                                      وكت  اآلن، وق ةل الوكالة مذكرات تفاوم م  وكاالت الفضاء فر كا من فرنسا وكندا والمملكة المتحدة ل ريطانيا  
نا مشـــــــتركا للنوا ا م  ناســـــــا ووكالة الفضـــــــاء الة م  وأيرلندا الشـــــــمالية واإلمارات الةر ية المتحدة و، طاليا، و،عال

ــاء الندوزيلند ة. وتشـــكا  ــاء الاوي، وترتدبا واكدا م  وكالة الفضـ ــا( والمركز األلمانر لشـــ ون الفضـ األورو ية )  سـ
وذه الترتدبات أســـاســـا لالضـــطالع بالمزيد من األنشـــطة التةاونية بدن ال لدان فر مااالت األولوية المتفق علدها.  

ــائية  وفر الم ت  ــبةدن للمالكة الفضـــــــ ــرين األولوأكتو ر الذي عقد مر الدولر الحادي والســـــــ ، كانل 2020فر تشـــــــ
ــتراليا  ــبةة الالدولددن من بدن الشـــــــركاء أســـــ ماموعة عملية من   رســـــــرت وقةوا عل  اتفاقات أرتميس التر  الذينســـــ

 ناسا الستكشاف القمر.المبادئ لتوغيه التةاون فر ماال استكشاف الفضاء بدن الدول المشاركة فر  ط  

 
 

 2028-2019الستراتيجية الفضائية المدنية األسترالية للفترة   

تموا االسـتراتياية الفضـائية المدنية األسـترالية  طة الحكومة األسـترالية للنهوة بالصـناعة الفضـائية لتنمو وتنتقا من  
ــترالر  ل     3,9وظيفة وســـوج بحام    10  000توفدر  مليار دوالر   12وظيفة وســـوج بحام    30  000مليارات دوالر أسـ

 مكنها النهوة باالقتصــاد  فضــاء  . و غية تحقدق الرؤية المتمولة فر الوصــول  ل  صــناعة  2030أســترالر بحلول عاف  
 عموما و،لهاف األسترالددن وتحسدن ظروف كياتهم، تتضمن االستراتياية سبةة مااالت وطنية تح   باألولوية، وور: 

ــبة   المواقع والمالحة والتوقيت.تحديد   -1  ــر تحديد المواق  والمالكة والتوقدل أومية بالغة بالنســــ  كتســــ
أسـتراليا ليس لديها   أنللةديد من مااالت االقتصـاد األسـترالر، بما فر ذلك الزراعة والتةدين. وم  

لتوقدل ينبغر  ن امها الةالمر ال اص لســـــــواتا المالكة، ف ندتها التحتية لتحديد المواق  والمالكة وا
أن تتطابق م  المةايدر الةالمية من أغا دعم نمو االقتصــــــاد عموما. ومن أغا بلوا وذا الهدف، 
تقوف الحكومة األســترالية، من  الل ودئة الةلوف الادولوغية األســترالية، بدعم وضــ  ن اف أســترالر 

ــارات الن م الةالمية ــدن دقة  شـ ــأنه تحسـ ــاتلر، األمر الذي من شـ ــواتا المالكة، موا  للتةزيز السـ لسـ
 الن اف الةالمر لتحديد المواق .

ــد األرة مكن رصددد األرض. -2  ــتغالل ماال رصـ ــترالر، موال    من اسـ ــاد األسـ  مكانيات تنمية االقتصـ
ــد طرج المالكة البحرية. ومن  الل المبادرة  ــد الزراعر و،دارة المياه ورصـ ــدن الرصـ من  الل تحسـ

ودوا ودئة الةلوف الادولوغية األســـــترالية، تتول  أســـــتراليا الريادة  األســـــترالية لألرة الرقمية، التر تق
 الةالمية فر وذا الماال.

 مكن ألســـــــــــــتراليا أن تقوف بدور ريادي فر ماال التكنولوغيات   تكنولوجيا وخدمات التصدددددددددالت. -3 
تصــاالت الناشــئة، موا اســت داف اللدزر فر نقا ال يانات، واســت داف التكنولوغيا الكمية أللراة اال

 اآلمنة، وال ت اإلذاعر الم تل ، واالتصال البصري.
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 شـكا االصـطداف بالحطاف فر الفضـاء  طرا عل    معرفة أحوال الفضداء ورصدد الحطام الفضدائي. -4 
الموغودات والحياة. والموق  الاغرافر ألســــــــــتراليا  اةا منها مكانا مواليا لتتب  الحطاف الفضــــــــــائر 

 وأنشطة  دارة كركة المرور فر الفضاء.

 مكن ألســـــتراليا أن تشـــــا  وتدعم البحوث التر تشـــــكا مصـــــدرا  تحقيق طفرة في البحث والتنمية. -5 
لهاف، وتحدد المااالت التر ينبغر تطويروا وتســـوج ألنشـــطة البحت والتطوير التر ســـتةزز نمو لإل

قطاع الفضـاء وتةما عل  تحويله. وتشـما المااالت التر ت تزن فرصـا فر وذا الصـدد تكنولوغيا  
ــاال ــائر وال دولوغيا التركد ية واالتصـــ ــواريخ الاديدة ومواد التكنولوغيا المتقدمة والطب الفضـــ ت الصـــ

 الكمية وال دمات المقدمة فر المدار وتكنولوغيا االتصاالت الالسلكية البصرية.

تةد أســـــتراليا رائدا عالميا فر ماال  دارة   الروبوتيات والتشددد يآل ا لي على األرض وفي الفضددداء. -6 
ــناعات، بما فر ذلك التةدين، والنف  والغاز، والنقا، والزراعة   ماال  الموغودات عن بةد فر الصــــــــ

وأنشـــــــــطة صـــــــــدد األســـــــــما . ويمكن ألســـــــــتراليا أن تســـــــــتفدد من   رتها فر ماال تكنولوغيا ون م 
 الرو وتيات فر ن م التحكم عن بةد واالستكشاف فر الفضاء. 

ونا  فرص ناشئة بالنسبة ألستراليا لالستفادة من البةوات الفضائية   إمكانية الوصول إلى الفضاء. -7 
متةلقة بةمليات اإلطالج انطالقا من األراضـر األسـترالية فر دعم نمو  الدولية واألنشـطة التاارية ال

 وذه الصناعة.

وتسـترشـد عملية وضـ  السـياسـة الحكومية األسـترالية تيما يتةلق باألنشـطة الفضـائية بميادين األولوية الوطنية فر 
ولية لالســـتومار فر ماال ماال الفضـــاء المدنر. وســـيســـهم كا من صـــندوج ال نية التحتية الفضـــائية والمبادرة الد

 الفضاء فر تحقدق أوداف االستراتياية الفضائية المدنية األسترالية.

 
 

 2018تحديث اإلطار القانوني في أستراليا بإصدار قانون الفضاء )عمليات اإلطالق والعودة( لعام   

، ووو 2019آبوألســــــــــــــطس   31كدز النفاذ فر   2018د ا قانون الفضــــــــــــــاء )عمليات اإلطالج والةودة( لةاف 
                 نون المةد ل قطاع . ويدعم القا1998بموابة تةديا لمحتوى ومســـــــم  القانون الســـــــابق لألنشـــــــطة الفضـــــــائية لةاف 

الفضــــــــاء عن طريق  زالة الةمبات التر تةترة المشــــــــاركة فر األنشــــــــطة الفضــــــــائية، وتشــــــــاي  االبتكار وريادة  
األعمال، م  ضـمان سـالمة األنشـطة الفضـائية. ويوسـ  القانون نطاج اإلطار التن يمر ليشـما ترتدبات اإلطالج 

مليات  طالج الصــواريخ الةالية القدرة، ويســتلزف تقد م طلبات انطالقا من الطائرات الموغودة فر كالة الطدران وع
من أغا اسـتيةاب اسـتراتيايات فر ال ارج للحصـول عل  تصـاريح  طالج أسـترالية والتصـاريح المتةلقة بالحمولة 

 الت فيف من الحطاف الفضائر، ويبس   غراءات الموافقة ومتطلبات التأمدن ال اصة بةمليات اإلطالج والةودة.

 

 الشراكة مع اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء  

ملدون دوالر أسـترالر عل  مدى  مس    150، أطلق رئيس الوزراء شـراكة غديدة بميمة 2019أيلولوسـ تم ر   21فر  
ســـنوات بدن الوكالة واإلدارة الوطنية للمالكة الاوية والفضـــاء، فر  طار أنشـــطة ناســـا المتةلقة ب رنامج االنتقال من 

لقمر  ل  المريخ. وتركز وذه الشـراكة عل   دماج المنشـ ت األسـترالية فر سـالسـا التوريد الدولية ال اصـة بالفضـاء.  ا 
 وسددعم وذا االستومار االضطالع ببةض األنشطة فر أستراليا ووو  شما ثالثة عناصر متكاملة: 

ســالســا لالمنتاات وال دمات  توفدر  من أغالمشــاري  واألنشــطة  وموغه لســالســا التوريد  اص ب برنامج  •
 والدولية المحلية التوريد الفضائية 

مســــــــارا لتطوير و،طالج ويحدد نقاط قوة الصــــــــناعة األســــــــترالية للةالم   رزي للةرة اإل ضــــــــاكر  برنامج  •
 واج غديدة مشاري  تاارية أو مصادر د ا أو أس نشاء تيسدر منتاات من شأنها  لق قدرات غديدة و 
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ــهاف يتيحبرنامج رائد   • ــائية قدرات  الب   اإلســـ ــتكشـــــاف الفضـــ ــية فر  طار برنامج دولر الســـ ــترالية الرئيســـ األســـ
 الفضاء ماال ستراليا فر التنافسية أل القدراتالفضاء ويستغا 

 

 صندوق البنية التحتية الفضائية  

ملدون دوالر أسـترالر فر سـبةة مشـاري  لل نية التحتية  19,5 موا صـندوج ال نية التحتية الفضـائية اسـتومارا بميمة  
تغطر غمي  أنحاء أســـــتراليا، ومن شـــــأنها زيادة قدرات قطاع الفضـــــاء عل  دعم قطاعات متةددة تشـــــما المالية 

 والزراعة والتةدين والصحة والسياكة والصناعات التحويلية. 

 ومن المةتزف فر وذا الصدد تنفدذ المشاري  التالية:

: ندو ـساوث ويلز )ملدونا دوالر أـسترالر(. تقد م الدعم لتوفدر قدرات ـصنااية  المرافق الصدنايية الفضدائية  - 1 
 . فضائية فر المستق ا وتنمية المهارات فر ماال التكنولوغيا المتطورة واألغساف الفضائية الاديدة 

ــتراليا )مراقبة البعثات -2  ــة بالم 6: غنوب أســ ــة  اصــ ــترالر(. منصــ ــ تماليدن دوالر أســ ــغدرة  نشــ الصــ
ــغدرة و،تاكة المياف بالتاارب اآلنية  ــواتا الصـــــــــ والمتوســـــــــــطة والباكودن من أغا مرالبة بةوات الســـــــــ

 .                                     والتحسدن المةا ا للتكنولوغيا الساتلية

من أغا تةزيز   ال ن  التحتيةر أسـترالر(. تحسـدن ملدون دوال 1,2: تاسـمانيا )تحسدين مرافق التتبع -3 
 الدقة فر تتب  السواتا والمركبات الفضائية.

 4,5: لرب أســتراليا )الروبوتيات والتشدد يآل ا لي والذكاء الصددطناعيالقيادة والتحكم باسددتخدام   -4 
الصــغدرة والمتوســطة والباكودن من مرالبة الةمليات اآللية   نشــ تماليدن دوالر أســترالر(. تمكدن الم

 فر الفضاء؛ و ناء القدرات فر ماال تكنولوغيا الفضاء.

 نشـــــــ تملدون دوالر أســـــــترالر(. تزويد الم 1,5: لرب أســـــــتراليا )مرافق تحليآل البيانات الفضدددددائية -5 
ة أللراة الزراعة والتةدين  الصــــــغدرة والمتوســــــطة والباكودن بقدرات عل  تحلدا ال يانات الفضــــــائي 

 وال دمات الطارئة والمرالبة البحرية.

الصــــــغدرة المنشــــــ ت ملدون دوالر أســــــترالر. توفدر القدرة لدى   2,5  :مرافق تأهيآل الحمولة في الفضدددداء  - 6 
ا تبار المةدات الفضـــــائية ووضـــــةها فر كالة الااوزية إلنااز البةوات فر   عل  والمتوســـــطة والباكودن 

 أستراليا. 

ملدون دوالر أســترالر. الةما عل  تةزيز االوتماف النشــ  واالســتةداد المتزايد لدى    0,9 الطالق: مسددار   - 7 
 قطاع الفضاء تيما يتةلق بةمليات اإلطالج فر أستراليا، م  كفالة السالمة عل  األرة وفر الفضاء. 

 
 

 الستثمار في مجال الفضاءلالمبادرة الدولية   

ملدون دوالر أســـــــترالر عل  مدى ثالث ســـــــنوات لفائدة  15توفر المبادرة الدولية لالســـــــتومار فر ماال الفضـــــــاء 
بشـــــراكة بدن قطاع الفضـــــاء األســـــترالر ووكاالت الفضـــــاء التر تناز المشـــــاري  االســـــتراتياية فر ماال الفضـــــاء  

التةاون م  وكاالت رواب  و ناء الدولية. وســـــــــتةما وذه المبادرة عل  النهوة بصـــــــــناعة الفضـــــــــاء األســـــــــترالية  
 الفضاء الدولية، مما سيةود بالنف  عل  غمي  الاهات.

فر شــــكا منح تةط  للمشــــاري    المبادرة الدولية لالســــتومار فر ماال الفضــــاء كالة تمويالت فر  طار  تقدف الو وســــوف  
ئ االســتومار ال اصــة بال رنامج. وقد  الم ولة التر تدعم مااالت األولوية تيما يتةلق بالفضــاء المدنر وتتوافق م  مباد 

 مشاري ، من بدنها:   10                          المنح التر د عمل من  اللها األول  من  اولة  ال نتائج   2020                       أ علنل فر كزيرانويونيه 
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التابةة   SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal)بةوة ســــــــــواتا كدو ســــــــــات  - 1 
  Nova Systemsو  Sitael Australiaو  Technologies Inovorلاــــامةــــة مل ورن بــــالشـــــــــــــراكــــة م  

ــلة التوريد  ، Neumann Spaceو  ــلســ ــترالية من د ول ســ وور ســــواتا كدو ســــات ســــتمكن المنتاات األســ
 تشكدالت السواتا الصغدرة. ب   ال اصة  الةالمية 

بذل فضـــائية تقلا  :"Human Aerospace" من ،بذل فضـــاء تحافل عل  صـــحة اإلنســـان وكركدته -2 
من اآلثار الاان ية لدر الصــــحية للفي  فر الفضــــاء، موا وشــــاشــــة الة اف والضــــمور الةضــــلر 

 واإللماء عند الةودة  ل  األرة.

ــاء من رئ مرصـــــــــد فضـــــــــا -3  ــتراليا للتواية بأكوال الفضـــــــ ــتشـــــــــةار فر غنوب أســـــــ   متةدد أغهزة االســـــــ
Silentium Defence:  ــائر غديد ــت مزود مرصــــــد فضــــ شــــــةار لدعم  دارة كركة المرور  بأغهزة اســــ
 الفضائية وتتب  الحطاف.

ســـيكما  : Akin Australiaمن   ، طاقم ذكاء اصـــطناعر فضـــائر للمســـاعدة فر ا تبارات الن م المةقدة  - 4 
أكور فةالية   نحو فر الةما عل   األفرقة البشـــرية لمســـاعدتهم عما  طاقم الذكاء االصـــطناعر الفضـــائر 

 فر ال دئات البةددة. 

: تصـــــميم وتأودا ن اف Skykraftمن  ،تصـــــميم وتأودا ن م  طالج تشـــــكدالت الســـــواتا الميكروية -5 
 إلطالج السواتا من أغا  طالج سواتا ميكروية ونشروا فر المدار األرضر المن فض. 

ــدر -6  ــاء المفتوكـة المصــــــــــــ ر بنـية تحتـية برماـية تطوي  :Saber Astronautics من ،عملـيات الفضــــــــــــ
 مفتوكة المصدر لةمليات المركبات الفضائية.

ــتمبال متقدف  -7  ــواتا المالكة  غهاز اســـــــ ــواتا  للن اف الةالمر لســـــــ ــواريخ   اص بســـــــ ــات والصـــــــ كدو ســـــــ
ــتشـــةار عن بةد ــتمبال متقدف الانو ية من غامةة ندو ســـاوث ويلز ،واالسـ للن اف الةالمر  : غهاز اسـ

التوقدل  من أغا تحسـدنسـواتا كدو سـات والصـواريخ واالسـتشـةار عن بةد  اص ب   لتحديد المواق
 السرعة.تقدير ق  أو االمو  حديدت و 

أداة لمسـاعدة  : Stamen Engineeringن اف دعم ات اذ القرارات لتفادي اصـطداف األغسـاف الفضـائية، من  - 8 
االصـــــطداف بســـــواتا   ن غراء م مشـــــغلر الســـــواتا عل  تقديم الم اطر الحميمية التر تتةرة لها الســـــواتا 

 أسرع وأكور دقة. عل  نحو من ات اذ قرارات وذه األداة المشغلدن الحطاف الفضائر. وستمكن   أ رى و 

آلة : تطوير Raytracerرواد الفضـــاء من فائدة الواق  االفتراضـــر لفر  تحل الماء تدريب للمحاكاة  -9 
 رواد الفضاء واستكشاف اإلنسان للفضاء. فائدة االفتراضر لالواق  فر  تحل الماء لتدريب امحاكاة ل

ــروع  - 10  ــية لمحاكاة انةداف الوزن، من غامةة كان درا:   VertiSenseمشـ للت فيف من اآلثار الحركية الحسـ
 االضطرابات الحركية الحسية التر  ةانر منها رواد الفضاء بةد الركالت الفضائية. مةالاة  

 
 

 النمسا  

 ]األصا: باإلنكلدزية[

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  11]

 القانون الدولي للفضاء  

 2020-2019لفترة الفضاء فر اأنشطة غهة االتصال الوطنية النمساوية المةنية بقانون   
 

، التابةة للمركز األورو ر لقانون  )غهة االتصـــــــــال الوطنية(  غد غهة االتصـــــــــال الوطنية المةنية بقانون الفضـــــــــاء و ت 
ــاء التاب   ــم القانون األورو ر والدولر والقانون المقارن بكلية القانون  وره بد الفضــــــ ــاء األورو ية، فر قســــــ لوكالة الفضــــــ
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وال دئة والطاقة والنقا واالبتكار   ر باامةة فددنا. وور مدعومة ماليا من ق ا الوزارة االتحاد ة النمسـاوية للةما المنا  
ــال  وا  ــاء وتطويره وتط يقه من  الل البحت  تةزيز فر  الوطنية                                     لتكنولوغيا. ويتمو ا ودف غهة االتصــــــــــ قانون الفضــــــــــ

الةامة. واألوم من ذلك أن غهة االتصال الوطنية تةزز وتشا  المشاركة فر    كداث والتدريس، وكذلك من  الل األ 
  2020                                   د، أ طلقل فر فددنا فر كزيرانويونيه أنشـــــطة المركز األورو ر لقانون الفضـــــاء فر النمســـــا. وفر وذا الصـــــد 

                                        فر ماال قانون الفضــاء. ون را  لاائحة مرة  لمحاكاة الدعاوى القضــائية  الاوالت األورو ية لمســابقة مانفرد الكس 
ــال الوطنية 2021فر عاف و اإلنترنل.   ر ع   مل (، فقد ن  19- فدروس كورونا )كوفدد  ــتســــــتضــــــيف غهة االتصــــ ، ســــ

 . تن م عل  أرة الواق  ن مةقود عل  أ ما واأل ، من غديد  دنا الاوالت األورو ية فر فد 

ــال الوطنية  ــاء الةالمر المشــــتر  بدن مةنية ب ال وعالوة عل  ذلك، ســــاومل غهة االتصــ ــاء فر منتدى الفضــ قانون الفضــ
ــاء للامي " الذي عقد فر الفترة من   ــول  ل  الفضـ ــ  ا الوصـ ــوع " تاكة سـ ــا كول موضـ   22 ل     18                                                                                            األمم المتحدة والنمسـ

كول  مقر األمم المتحدة فر فددنا، وكذلك فر الندوة المشــتركة بدن األمم المتحدة والنمســا ب   2019تشــرين الوانرونوفم ر 
الةما المنا ر"، التر  :ف التنمية المســتدامة ا ود من أ   13الهدف  التط يقات الفضــائية من أغا تحقدق تســ در موضــوع " 

 ، وشاركل غهة االتصال الوطنية فر تن يمها و،دارة غلساتها. 2020أيلولوس تم ر   3 ل     1عقدت فر الفترة من 

ــاوم ــال الوطني غهة  لوعالوة عل  ذلك، ســـــ فر أعمال الفريق الةاما الم صـــــــي المةنر بالمســـــــائا   ةاالتصـــــ
ــائية. وقد أعد الفريق الةاما ــاري المةنر بت طي  البةوات الفضــــــــــ ــتشــــــــــ             تقريرا  عن   القانونية التاب  للفريق االســــــــــ

  الاوانب القانونية للدفاع الكوك ر، اعتمده الفريق االســــــتشــــــاري المةنر بت طي  البةوات الفضــــــائية فر شــــــباطو
of  Legal Aspects ، عنوانهالاوانب الـقانونـية لـلدفاع الكوك ركول وياري كالـيا  عداد كـتاب  .2020ف راير 

DefencePlanetary ،  ان ر  20بمشاركة نحو( درا دوليا رتي  المستوى  www.spacelaw.at.) 

 
 

 أنشطة البحوث النمساوية   

 فضاءأنشطة النمسا فر ماال طقس ال  
 

بنشــاط فر فريق ال  راء المةنر بطقس الفضــاء، وور عضــو   در فر اللانة األورو ية المةنية    تشــار  غامةة لراتس 
ــاركل فر  عداد ورقة   ــاء وتدايمها، وشـ ــطة طقس الفضـ ــمن بتقديم أنشـ ــأن نهج أورو ر موكد   ا تقديم  تتضـ ــيات بشـ وتوصـ

  and Assessment هـــــا عنوان  غهـــــد عـــــالمر فر ماـــــال طقس الفضــــــــــــــــــاء  فر  طـــــار  –  زاء طقس الفضــــــــــــــــــاء 
 globalas part of a  – space weatherrecommendations for a consolidated European approach to 

effort space weather ، وتضـــطل  الاامةة بدور رئيســـر فر فريق الةما 2019                           ن شـــرت فر تشـــرين األولوأكتو ر .
ق الوطنر  ــاء. كما أن الاامةة ور المنســـــــ   ــاء، الذي أ نشـــــــ  فر  طار لانة أبحاث الفضـــــ                                                                                                    الدولر المةنر بطقس الفضـــــ

                                                                                    بشــأن طقس الفضــاء، وور أ ضــا  غهة االتصــال الوطنية ومركز اإلنذار اإلقليمر ضــمن  طار ال دمة   للمبادرة الدولية 
دور  الدولية لرصــد بدئة الفضــاء. وتتول  أفرقة البحوث المةنية بالفدزياء الشــمســية وفدزياء الغالف الاوي الهدلدوســفدري 

ة بأكوال الفضــــــــاء، التابةة لوكالة الفضــــــــاء األورو ية،  فرقة تابةة لمراكز  دمات   راء التواي أل أفرقة ال  راء بالنســــــــبة 
                                                                                                        تةن  بالطقس الشــمســر وطقس الغالف الهدلدوســفدري، وتوف  ر بيانات وأدوات للتن    بأكداث طقس الفضــاء الناغمة عن  

يا،  فر األغلدن اآلنر والبةدد. و،ضــــافة  ل  ذلك، تســــة  غامةة لراتس، بالتةاون م  غامةة لراتس للتكنولوغ   الشــــمس 
 طقس الغالف األيونر  و أكوال الفضــاء التواية ب ب   ســا ل دمات ال  راء المةنددن وكالة  ل  أن تصــبح عضــوا فر مركز 

 (.  www.esa.int/Safety_Security/Space_Weather_Officeو  www.spaceweather.at)ان ر 

 
 

 أنشطة النمسا في مجال رصد األرض   

 gEOhum طالج م ت ر كريستيان دو لر   
 

                                                                                             مركلة غديدة من التةاون، أطلقل غامةة سـالز ورا برناماا  لتمويا م ت ر كريسـتيان دو لر للر   بدن   طالج  فر  طار  
ــد األرة، بالتةاون م  من مة أطباء بال كدود  ــانر القائم عل  رصــــــــ األعمال التاارية والةلوف المتةلقة بالةما اإلنســــــــ
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، ووو يدمج تقنيات رصــد 2020يوليه التاب  لم ت ر كريســتيان دو لر فر تموزو  gEOhum             أ طلق برنامج وقد   الشــريكة. 
من مة أطباء بال كدود عل   التر تقوف بها دعم التد الت اإلنسـانية من أغا  األرة والتكنولوغيات الاغراتية المكانية 

اســـــــــت الص أنشـــــــــطة البحت واالبتكار المتطورة فر ثالثة مااالت ور: ب فريق دولر  ويضـــــــــطل  المســـــــــتوى الةالمر. 
من مصــــــادر بيانات م تلفة المســــــتمدة (، ودمج المةلومات Img2Infoمن بيانات رصــــــد األرة ) انطالقا المةلومات 

 (ConSense وتقد م المةلومات واالتصـــاالت ) ( الفةالةInfo2Comm ،) التقدف التكنولوغر الحاصـــا  من    االســـتفادة م
ــلة ومدعومة علميا  فر آن  ية رصـــــد األرة والذكاء االصـــــطناعر لتولدد منتاات مةلومات   واغهة فر مااالت                                ذات صـــ

ــما تط يقات  ــوص  ها واكد. وتشــ ــانية، وت طي  البةوات،   عل  ال صــ ــتاابة للكوارث اإلنســ ــكان وتقدير عدد  االســ من الســ
  10كوالر  وو يوفر مدة أقصـاوا سـب  سـنوات، و ل لم ت ر ا  سـتمر سـي و كمالت التطفيم. أللراة  توزي  األلذ ة أو    ا أغ 

 (. http://geohum.zgis.at)ان ر دائمة وظائف  

 
 

 كو رنيكوس برنامج المرأة فر  
 

كو رنيكوس"  برنامج . ويهدف مشـــــروع "المرأة فر دائما اقد ال نراولكننا غزءا من قطاع الفضـــــاء، المرأة تشـــــكا 
،براز  و  هاصـوت المرأة فرصـة إلسـماع بدعم من غامةة سـالز ورا  ل   عطاء  2020الذي أطلق فر نيسـانوأبريا 

لنسـاء الناشـطات فر من ومة كو رنيكوس. وفر دراسـة اسـتقصـائية أول ،  ا فر قطاع الفضـاء، وال سـيمامكانتها 
، وكذلك الحواغز المتصــــلة بنوع الانس والحلول الممكنة للحد من التحدز  الدائمةن فر الوظائف و ميســــر الد      كد   

                                                                               كو رنيكوس والقضــــــاء عليه فر نها ة المطاف، و،لهاف الفتيات والنســــــاء ليكن  فر طليةة   برنامج الانســــــانر فر
 (.https://womenincopernicus.euكو رنيكوس وقطاع الفضاء )ان ر برنامج 

 
 

 أنشطة النمسا التعليمية في مجال الفضاء   

 نترنلاإل ع رالمن مة الصيفية  الدراسيةدورة ال  
 

ة من  ي م مو طالبا دوليا ومهنيا شابا ومموال عن السلطات الة   35استفاد  ،  2020تموزويوليه    10كزيرانويونيه  ل     1من  
،  OBIA for the Copernicus service challenge  بةنوان اإلنترنل     ر ع ن مل  صيفية  دورة دراسة  من  بلدا    21

دورة  ال وذه . وقدمل EO4GEO  سا ومشروع  وكالة  قسم المةلومات الاغراتية فر غامةة سالز ورا بدعم من ن مها 
كو رنيكوس و ياناته و دماته، فضال عن تدريب عل  تحلدا الصور القائم   برنامج  ة الصيفية لمحة عامة عن ي س ا در ال 

صد األراضر وتغدر المناخ، وور مواضي                                                               عل  األشياء. وعالوة عل  ذلك، ن  مل محاضرات وغلسة عملية بشأن ر 
التر                                   كلوال  قائمة عل  رصد األرة للمشاكا    ، أفرقة    طار   من  الل الةما فر   ، ا تاروا المشاركون. ووض  الحاضرون 

تواغه ماتمةنا، من ارتفاع مستوى المياه فر ال ندلية  ل  كرائق الغابات فر منطقة األمازون، والفضاء األ ضر  
  بشري المنشأ الناغم عن تغدر المناخ فر المناطق الا لية، والكشف عن الحطاف البحري ال الحضري، والضةف 

-www.copernicus.eu/en/events/events/online-summer-school-obia-operational-copernicus)ان ر 

service-challenge.) 

 
 

 أكاد مية الةلوف فر النمسا السفل   
 

والتواج  برنامج تةليمر  ارج المنهج الدراسر موغه للشباب المتحمس ابارة عن أكاد مية الةلوف فر النمسا السفل  
المباشر    تواصا ل ل تقدف أكاد مية الةلوف  مس دورات م تلفة تتيح فرصة  و .  عاما   16و   14  المتراو  عمره ما بدن للمةرفة  

تمتد كا واكدة منها لفترة سنتدن )أر ةة فصول دراسية   ، التر الدورات   وذه               . وت  صي  كدى بارزين م  علماء و  راء 
الفدزياء الفلكية، ون م الفضاء والكواكب، وأن مة اللوغيستيات والنقا  مواضي  وتغطر دورة الفضاء . للفضاء متتالية(، 

ر  ل  الفضاء،  السف ماال الفضائية، والفي  والةما فر الفضاء، عل  سطح القمر والمريخ، والرو وتيات فر 

http://geohum.zgis.at/
https://womenincopernicus.eu/
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-www.noe.gv.at/noe/Wissenschaft  والتكنولوغيات والمواد الاديدة، والفلسفة والرؤى التكنولوغية للمستق ا )ان ر 

Forschung/Science_Academy_Niederoesterreich.html   وwww.space-craft.at/spaceblog .) 

 
 

 فر ماال الفضاء فر غامةة فددنا للتكنولوغيا   يةنشطة التةليماأل  
 

فر غامةة فددنا للتكنولوغيا.   2020يونيه من آذارومارس  ل  كزيرانو  Mars Science Cityأليم استوديو التصميم 
كوكب  سدناريو افتراضيا لمدينة علمية نموذغية مستق لية عل     12ووض  طالب الماغستدر فر شفبة الهندسة المةمارية  

ةرة كتدب  ي و الكوكب.  وذا  عل  سطح مستوطنة المريخ، وعرضوا بالتفصدا ن رتهم لما  مكن أن تكون عليه أول 
الدورة أكدث األبحاث والتصاميم والتطورات فر ت صصات بحوية تتااوز المواضي  المةمارية  أنشطة وذه يل ي 

التصميم باست داف نهج متةدد  ب  تتةلق   ة ويرمر  ل  تحفدز عملية إلعادة التفكدر و، ااد كلول لتحد ات تقلدد ال 
-www.eventbrite.at/o/emerging-fields-in-architectureو  https://issuu.com/hochbau2 ان ر الت صصات ) 

tu-wien-30523505282   وwww.youtube.com/channel/UCO1kKw5xzCOmkU5yVQ1CrRA .) 

 
 

 ألمانيا  

 ]األصا: باإلنكلدزية[

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  13]
 

ــائية، عل  الرلم من الصـــــةو ات التر 2020فر عاف  فرضـــــها ت ، واصـــــلل ألمانيا المشـــــاركة فر األنشـــــطة الفضـــ
                                                                    . ون را  اللتزاف الحكومة االتحاد ة القوي بالةما المتةدد األطراف، وكذلك التر ال تزال مســـتمرة 19-كوفدد  غائحة

                                             اســــــــتراتيادتها الفضــــــــائية، فقد ن ف  ذت الةديد من اعتمادا عل  بالم دأ التوغدهر المتموا فر تكويف التةاون الدولر 
 ة من وذه األنشطة.وذه األنشطة بالتةاون م  شركاء دولددن. ويقدف وذا التقرير مةلومات عن ماموعة م تار 

 
 

 البعثات العلمية الدولية المشتركة لستكشاف الفضاء  

  الحمراء   تحل ثمة غهد تةاونر مســـــــتمر  اســـــــده المرصـــــــد الســـــــتراتوســـــــفدري األلمانر األمريكر لةلم فلك األشـــــــةة  
           متر   حما    2,7. ويضـم المشـروع المشـتر  بدن المركز األلمانر لشـ ون الفضـاء الاوي وناسـا مقرابا طوله  )صـوتيا( 

تحل  الموغية طوال  األ ياري المرصـــــــــــــد عمليات رصـــــــــــــد فلكية فر  و . SP747دا ا طائرة مةدلة من طراز بوينغ 
ــد الذي  ةما منذ عاف م قدف ال وم  را،  كدلومترا.  13.7 ل    11,3الحمراء ودون المليمترية عل  ارتفاع    2010رصــــ

القمر  ارج ال ا الدائم فر القط دن القمريدن. ووذا االكتشـــــــــــــاف   ســـــــــــــطح  أول دلدا عل  وغود غزيئات الماء عل  
 عل  اإلناازات اإل اابية التر تحققل من  الل التةاون الدولر فر ماال علوف الفضاء واستكشافه. دلدا الك در 

  ســـــــا وكالة )لتحديد  صـــــــائي الكواكب ال ارغة عن الماموعة الشـــــــمســـــــية(، وور تابةة ل  CHEOPSبةوة   ل طلق أ و 
ــم و  ــم ر   17دولة، فر    12تضـــــ ــية. و   2019كانون األولود ســـــ مقراب ابارة عن   CHEOPSمن كورو، غيانا الفرنســـــ

صـغر األ رة و من األ كاما  ك ر األ فضـائر ودفه الرئيسـر التحقدق فر بنية الكواكب ال ارغة عن الماموعة الشـمسـية 
                                                                                                   من ن تون. وســــوف  حدد كام  وذه الكواكب وفتراتها المدارية و صــــائصــــها الفدزيائية. ويشــــار  المركز األلمانر  كاما  

المقراب. وقد أسـهم مةهد ن م االسـتشـةار البصـري ومةهد بحوث  وذا  لشـ ون الفضـاء الاوي فر التقديم الةلمر ل يانات 
ــاتلر ونميطــة المســـــــــــــتوى تروندتدن  لك                                   الكواكــب التــابة دن للمركز بنميطتدن  الــذي  حمــا  ال  رى ومــا قلــب المقراب الســــــــــــ

قد نشــــرت النتائج األول  للبةوة، التر تميس المدار لدر الةادي  و الفةا، ف الشــــحنات.  متقارن اهاز ب  المزود المكشــــاف 
 . Astronomy & Astrophysics، فر مالة  WASP-189bللكوكب الةمالج 

ــائية  ــائية أ رى، ور المركبة الفضــــــ ــوالر أور دتر "                                                وأ طلقل مركبة فضــــــ ــباطوف راير   10، فر  " ســــــ من كدب    2020شــــــ
أفضا  فهم  تحقدق وو بقوة ناسا والتر تشار  فدها   سا وكالة كانافدرال، الوال ات المتحدة. وودف وذه البةوة التابةة ل 
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ــمســــــر من  الل التحقدق ف ل  ــر. لةمليات التر تتم فر الغالف الشــــ ــية والماال المغناطيســــ ــمســــ ــكا الريا  الشــــ  ر تشــــ
تســاوم أر ةة مةاود ومرافق بحت ألمانية )مةهد ماكس  و                                                    كما ســت نتج أول صــور تفصــدلية للمناطق القط ية للشــمس.  
ــمســـر فر لوتنغن، ومةهد كد دن  ــية فر فراي ورا ووير بالنك لبحوث الن اف الشـ ــمسـ ــتيان  للفدزياء الشـ ، وغامةة كريسـ

 أل ري ل فر كدا، ومةهد الي نتز للفدزياء الفلكية فر بوتسداف( فر ستة من أدوات البةوة الةشر. 

ــاء ) روســـر  -(، ووو ن اف ألمانرICARUSوقد أكرز مشـــروع التةاون الدولر لبحوث الحدوانات باســـت داف الفضـ
، تم غلب غهاز 2019فر كانون األولود ســـــــــم ر لمرالبة وارة الحدوانات، تقدما ك درا  الل الةاف الماضـــــــــر. و 

ــروع فر آذارومارس  ــمح ب دء مركلة ا تبار المشــــــــ ــاء الدولية، مما ســــــــ  . 2020كم دوتر غديد  ل  محطة الفضــــــــ
، بدأت الةمليات الةلمية. ويزود المشـروع الحدوانات بمرسـالتوأغهزة اسـتشـةار صـغدرة 2020وفر أيلولوسـ تم ر 

ــلوكية وال ــاا ال يانات الســـــ ــية فر تســـــ ــاء الدولية  ل  محطة أرضـــــ ــحية التر تنقا بةد ذلك ع ر محطة الفضـــــ صـــــ
موســـكو. ومن  الل دراســـة أنماط وارة الحدوانات، يتوق  الةلماء الوصـــول  ل  ن رة مةمقة تســـاعد فر البحوث 

ــا فر تحـســــ  ــلوكية وكما ة األنواع وفهم انتشـــــار األمراة المةد ة. ويمكن أن تســـــاعد بيانات المرالبة أ ضـــ دن الســـ
تةاون بدن مةهد ماكس بالنك  للوو مشـــــــــــروع  ICARUSمشـــــــــــروع التن   بالتغدرات ال دئية والكوارث الط يفية. و 

ــاء االتحاد ة "روســــــكوزموس" التابةة لالتحاد الروســــــر، والمركز  ــتانز، ووكالة الفضــــ للســــــلو  الحدوانر فر كونســــ
 األلمانر لش ون الفضاء الاوي.

ــغدا أ، بد2019وفر الر   األ در من عاف  ــةار األرة والتاب  لمطياف  تشـــــ ــتشـــــ ــوير ال اص باســـــ لمركز التصـــــ
المحطة الدولية  ل فر اتااهطلقأ، ووو كامدرا للتصـــوير فوج الطيفر (DESISاأللمانر لشـــ ون الفضـــاء الاوي )

توفدر بيـانـات فوج طيفيـة لـدعم األوـداف الةلميـة واإلنســـــــــــــــانيـة وو . والهـدف من وـذا المطيـاف 2018فر عـاف 
ــتســــاعد مرالبة األرة عل  مدار الســــاعة  والتااري  ســــطح األرة أو التر تطرأ عل  التغدرات م  تســــادا  ة. وســ

ــأنالمحيطات الةلماء عل  فهم الةمليات ال دئية بشـــكا أفضـــا أو   الحالة الراونة للغابات واألراضـــر  التواصـــا بشـ
صـــــــــــــري التاب  للمركز غهد تةاونر غم  مةهد ن م االســـــــــــــتشـــــــــــــةار الب نتياة  DESISيموا مطياف  الزرااية. و 

 ، ومقروا الوال ات المتحدة.Teledyne Brown Engineeringاأللمانر لش ون الفضاء الاوي وشركة 

 
 

 التعاون الدولي العام وأنشطة بناء القدرات  

  سـا،  وكالة                          ير اص وت شـغ ا بدعم من  شـركة  منصـة بارتولومدو، وور منصـة السـتضـافة الحمولة طورتها و نتها   ل طلق أ 
 ارغية أورو ية . وور أول منصـــــــــــة 2020                                                       المحطة الدولية ور ك ل  ارغها فر آذارومارس ونيســـــــــــانوأبريا فر اتااه 

ــاء الدولية، و  ــة عل  متن محطة الفضـ ــائية. تموا  اصـ ــتغالل التااري للمحطة الفضـ ــاومة فر االسـ ــة مسـ ــم منصـ وتضـ
تلفة  مكن اســت دامها من ق ا الشــركات وم ســســات البحت لالب مشــاريةها  ل  المدار  فتحة كمولة م    12بارتولومدو 

 ل  الفضــاء، اشــتركل شــركة  ير اص  غمي  ال لدان األرضــر المن فض بســرعة. وفر محاولة لتحســدن فرص وصــول 
دان النامية.  ال ل  صــوصــا  م  مكتب شــ ون الفضــاء ال ارغر لتوفدر فتحة كمولة للدول األعضــاء فر األمم المتحدة، و 

تلك الحمولة بحلول عاف نشــر ، ومن المتوق  2020                                                       وقد أ للق اإلعالن عن فرصــة التحلدق الفضــائر فر نيســانوأبريا 
 ، رونا باالكتياغات التشغدلية لمحطة الفضاء الدولية والتقدف المحرز فر تطوير الحمولة. 2022أو    2021

 
 

                                                                                             التطبيقات الفضائية الداعمة لخطط األمم المتحدة العالمية المتعلقة بت ي ر المناخ وإدارة الكوارث   
 والتنمية المستدامة

 است داف التط يقات الفضائية لرصد األرة فر التصدي للطوارئ والحد من م اطر الكوارث  
 

، اســـتمر التةاون المومر بدن غامةة بون و رنامج األمم المتحدة الســـت داف المةلومات الفضـــائية فر  دارة  2020فر عاف 
ــد األرة من أغا   ــائية لرصـــ ــروع التط يقات الفضـــ ــبايدر"( من  الل مشـــ ــتاابة فر كاالت الطوارئ )"ســـ الكوارث واالســـ
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  2019                                 . وقد أ طلق برنامج "ســـــ در" فر عاف االســـــتاابة فر كاالت الطوارئ وت فيف أ طار الكوارث )مشـــــروع "ســـــ در"( 
أســــــالدب غديدة لتوصـــــــيف   اســــــتحداث  بتمويا من الوزارة االتحاد ة األلمانية للشــــــ ون االقتصــــــاد ة والطاقة، ويهدف  ل  

م اطر الافاف والفيضانات عل  أساس بيانات األقمار الصنااية، م  تركدز  قليمر عل  ال لدان األفريمية. واستضافل  
 دارة  لراة الحلول الفضـــــائية أل  تســـــ در  بشـــــأن  2020ســـــبايدر اغتماعا لل  راء فر كزيرانويونيه  رنامج و  غامةة بون 

ــ ب غائحة كوفدد  ع ر اإلنترنل االغتماع وذا      ع قد و الم اطر والكوارث فر أفريميا.  ــتمرة، لكن ذلك ســــــمح   19- بســــ المســــ
 . 2020بمشاركة واسةة النطاج. كما أرسا برنامج سبايدر بةوة استشارية تقنية  ل  تونس فر آذارومارس 

 
 

 المدواج الدولر بشأن الفضاء والكوارث الك رى   
 

ــأته 2020صـــادف عاف  ــاء والكوارث الك رى، الذي أنشـ ــأن الفضـ ــنوية الةشـــرين للمدواج الدولر بشـ فر  الذكرى السـ
  سـا والمركز الوطنر الفرنسـر للدراسـات الفضـائية ووكالة الفضـاء   وكالة كا من 2000تشـرين األولوأكتو ر  20

، كدت أتمل عضـــــــــــــوية المركز 2020الكند ة. كما بلغل المشـــــــــــــاركة األلمانية فر المدواج مةلما واما فر عاف 
. وتتموا المســـــــاومة 2010فر تشـــــــرين األولوأكتو ر وذلك ســـــــنوات،  10األلمانر لشـــــــ ون الفضـــــــاء الاوي تيه 

صـــــور  وفدر، اللذين  مكنهما ت TanDEM-Xو TerraSAR-Xاأللمانية الرئيســـــية فر بيانات الســـــاتلدن الراداريدن 
المركز األلمانر وفر مفصــــلة بســــرعة، بغض الن ر عن تغطية الســــحب أو ضــــوء النهار. وفر بةض الحاالت،  

ــورا بـصـــ  ــاء الاوي صــ ــ ون الفضــ ــواتا لشــ   2020                             التر أ  رغل من ال دمة فر عاف  RapidEyeرية من  الل ســ
 مزيد من المةلومات(.الطالع عل  ل ST/SG/SER.E/569/Add.1)ان ر 

 
 

 التكنولوغيا اإلنسانية  
 

ــاء ال ارغر تط يقات  ــود. وتكتســــــــر األنشــــــــطة   كودرا ما تتيح تكنولوغيات الفضــــــ ــت دامها المقصــــــ تق   ارج ماال اســــــ
فر ماال المةونة اإلنسـانية أومية  اصـة فر وذا الصـدد. ولهذا السـ ب، أطلق المركز األلمانر لشـ ون  المضـطل  بها 

ــاء الاوي فر عاف   ــاء قابلة لالســـــت داف فر    2019الفضـــ ــانية لاةا تكنولوغيات الفضـــ  طار  مبادرة التكنولوغيات اإلنســـ
"يوف التكنولوغيا اإلنسـانية"  سـياج الفةالية التر ن مل بشـأن المسـاعدة اإلنسـانية ومواصـلة تطويروا بشـكا منهار. وفر  

، ناق  أصحاب المصلحة مشاري   2020أكتو ر فر تشرين األولو المركز األلمانر لش ون الفضاء الاوي  ا ن مه  التر 
                                                                                                          المةونة الاارية القائمة عل  تكنولوغيا الفضـــاء الاوي، فضـــال  عن أفكار غديدة لمشـــاري  مســـتق لية. وتشـــما المشـــاري   

 ل  اســــــت داف ال دوت الزغاغية المتنقلة لتوفدر وســــــدلة ي يرمر ذ ال ، MEPAمشــــــروع فر  طار المبادرة  المنازة  الاارية 
،  تيضــــــــانات أو فر المناطق المحصــــــــورة المكت ة بالســــــــكان   كدوث   األلذ ة الطازغة فر كاالت الطوارئ، بةد  إلنتاج 
ــروع  موال  ــانية. وونا  مشـ ــكا وثدق م  برنامج األلذ ة الةالمر ولدره من من مات المةونة اإلنسـ ــروع بشـ . ويةما المشـ

تطوير أسـالدب وأدوات تحلدلية لتوفدر بيانات من مصـادر م تلفة، بما فر ذلك السـواتا،   قوف ب ، Data4Humanآ ر،  
 روع بالتةاون م  برنامج األمم المتحدة اإلنمائر. المش وذا األزمات. وينفذ  الل  لمن مات المساعدة اإلنسانية 

  
 بحوث المناخ القائمة عل  است داف الفضاء  

 

ــندر،  رالنغن  ، فضــــال عن م ســــســــات فر  نورم را - ط ق فريق بحت دولر م لف من علماء من غامةة فريدري  ألكســ
ــدلر و وليفيا )دولة  المتةددة القوميات( واألرغنتدن، طريقة غديدة لتحلدا التغدرات الضــــــ مة التر تطرأ عل  األنهار  - شــــ

، اـست دف الفريق بيانات فـضائية للحـصول عل  ـصورة مفـصلة للتغدرات الـض مة المددانية الالدد ة. و دال من المياـسات 
، والبةوة  TanDEM-X                                                                  ة فر أمريكا الانو ية. واست  دمل بيانات من الساتا الراداري األلمانر فر غمي  األنهار الالدد  

ــات التابةة للوال ات المتحدة. و  ــواتا الندســـــ ــم ال رائ  الطو ولراتية بالرادار، وســـــ ــة   وذه  أبرزت قد  المكوكية لرســـــ الدراســـــ
 رات السريةة فر مناخ األرة. استمرار فقدان كتلة األنهار الالدد ة وقدمل أدلة  ضاتية عل  التغد 

 
 

https://undocs.org/ar/ST/SG/SER.E/569/Add.1
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 الهند  

 ]األصا: باإلنكلدزية[

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  16]

 

 المقر الرئيسي -المؤسسة الهندية ألبحاث الفضاء   

تســة  الهند  ل   قامة عالقات ثنائية ومتةددة األطراف م  ال لدان ووكاالت الفضــاء األ رى فر ماال اســت داف 
 59الفضـاء ال ارغر فر األلراة السـلمية. وعل  مر السـندن، أبرمل الهند وثائق تةاون فر ماال الفضـاء م  

ــر، األرغنتدن، أرمدنيا ــتان، بلدا و مس ودئات دولية ور: االتحاد الروســــ ــرائدا، أفغانســــ ــتراليا،  ســــ ــبانيا، أســــ ،  ســــ
ألمانيا، اإلمارات الةر ية المتحدة،  ندونيســـــــيا، أوز كســـــــتان، أوكرانيا،   طاليا، البحرين، ال رازيا، ال رتغال، برونر  

ــة المتةــددة القوميــات(، بدرو، تــايلنــد، تونس، الازائر، -دار الســــــــــــــالف، بلغــاريــا، بنغالد  ، بوتــان، بوليفيــا )دول
تومر و رينســـــد ر، ســـــنغافورة، الســـــويد، ســـــري النكا، شـــــدلر،   نمهورية الةر ية الســـــورية، غنوب أفريميا، ســـــاالا

ال وليفارية(، فنلندا، فددل ناف، كازا ســـــــــتان، كوريا  -زويال )غمهوريةالصـــــــــدن، طاغيكســـــــــتان، عمان، فرنســـــــــا، فن 
 ية الســـــــــــــةود ة، المملكة المتحدة الانو ية، كندا، الكويل، مصـــــــــــــر، المغرب، المكســـــــــــــيك، ملد ف، المملكة الةر 

ل ريطانيا الة م  وأيرلندا الشـــــــــمالية، منغوليا، موريشـــــــــدوس، ميانمار، ندبال، نيادريا، النرويج، ونغاريا، وولندا،  
ــية األورو ية،  للتن  ات الاوية المتوســـــــطة المدىالوال ات المتحدة األمريكية، اليابان، المركز األورو ر  ، المفوضـــــ

ية الســـــــتغالل ســـــــواتا األرصـــــــاد الاوية، وكالة الفضـــــــاء األورو ية، رابطة غنوب آســـــــيا للتةاون المن مة األورو  
ــر، وقة ــطة التةاونية    لاإلقليمر. وفر الةاف الماضـ ــما األنشـ ــتة بلدان. وتشـ ــ  وثائق تةاون م  كيانات من سـ تسـ

فر ماال تط يقات تكنولوغيا                                                                            الم د نة فر تلك الوثائق االضــطالع ببةوات ســاتلية مشــتركة، وتبادل ال  رات الفنية
 الفضاء، وتبادل بيانات رصد األرة، وتن يم أكداث دولية فر الهند، والمشاركة فر األكداث الدولية.

ــســــة الهند ة وتةما  ــاء  الم ســ ــاتا الراداري  ألبحاث الفضــ ــا مةا عل  بةوة الســ ذي الفتحة االصــــطنااية المشــــتركة   وناســ
بدنهما. وقد أنهل الم ســـــســـــة الهند ة ألبحاث الفضـــــاء والمركز الوطنر الفرنســـــر للدراســـــات الفضـــــائية دراســـــة الادوى 

والوكالة   ألبحاث الفضـــاء الحمراء. وتاري الم ســـســـة الهند ة تحل  ال اصـــة ببةوة ســـاتلية للتصـــوير الحراري باألشـــةة 
                                                      دراســة غدوى لبةوة مشــتركة الســتكشــاف القمر. وســوف ت ســتوع ب   ( غاكســا وكالة ضــاء الاوي ) اليابانية الســتكشــاف الف 

التاب  للم سـسـة  Oceansat-3كمولة ن اف أرلوس المقدمة من المركز الوطنر الفرنسـر للدراسـات الفضـائية فر السـاتا  
ول غوا ذي الفتحة االصـــــطنااية الرادار المحم  الهند ة ألبحاث الفضـــــاء   الهند ة ألبحاث الفضـــــاء. وطورت الم ســـــســـــة 

ف طائرات ناســــــــا فر مواق  م تلفة فر  ا اســــــــت د ون مل كمالت محمولة غوا ب "،  S" و" "Lالذي  ةما فر نطاقر التردد 
ــمالية. وتارى كاليا تار ة لنشـــر النطاج الترددي "  ــية. وتتةاون الم ســـســـة Kaأمريكا الشـ " بالتةاون م  م ســـســـات فرنسـ

برامج التبادل المهنر.   طار  كاالت الفضـــــــــاء فر فرنســـــــــا وألمانيا والوال ات المتحدة فر  الهند ة ألبحاث الفضـــــــــاء م  و 
 بهدف واإلمارات الةر ية المتحدة وفرنســـا االتحاد الروســـر اليابان و                                                 وت ناق  الم ســـســـة الهند ة ألبحاث الفضـــاء كاليا  م   

اتيك( فر تلك ال لدان. و،ل  غانب ذلك،  نشـــــاء محطات مرغفية لن اف المالكة باســـــت داف تشـــــكدلة الســـــواتا الهند ة )ن 
ــســــة الهند ة  ــائية المأوولة، تتةاون الم ســ ــاء و غية دعم برنامج الهند الطمو  للركالت الفضــ الوال ات  م  ألبحاث الفضــ

االتحاد الروســــر وفرنســــا واليابان بشــــأن غوانب م تلفة لقدرات الركالت الفضــــائية المأوولة. وي ضــــ  أر ةة  المتحدة و 
 للتدريب فر االتحاد الروسر.  هند ائددن مرشحدن من ال مالكدن فض 

                                                                                                    وقد أعلنل الم ســــســــة الهند ة ألبحاث الفضــــاء عن برنامج ل ناء القدرات فر ماال تطوير الســــواتا النانوية مد ته 
ــابي ، ووو مبادرة لتامي  الســــــــــــواتا النانوية والتدريب فر  طار الدونيســــــــــــ يس ) (، اكتفاال UNNATIثمانية أســــــــــ

اف الفضــاء ال ارغر واســت دامه فر األلراة بالذكرى الســنوية ال مســدن لم تمر األمم المتحدة المةنر باســتكشــ 
ــلمية ــ يس  الســـــــ بلدا )أذر ياان واألرغنتدن   17          موظفا  من   29                                   (. وأتمل الدفةة األول ، المكو نة من 50)الدونيســـــــ

و،ندونيســـــــــيا وال رازيا وال رتغال و نما و وتان والازائر وشـــــــــدلر وعمان وكازا ســـــــــتان ومالدزيا ومصـــــــــر والمغرب  
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                                                                                  وميانمار( بناا  برنامج التدريب الذي أ غري فر مقر الم ســســة الهند ة ألبحاث الفضــاء من  والمكســيك ومنغوليا 
 16موظـفا من  30. أما فر الدفةـة الـوانـية، فـقد  ضــــــــــــــ  ما ماموعه 2019كانون الـوانرويـناير  ل  آذارومارس 

درو و دالروس وتايلند وتونس  المتةددة القوميات( و  -                                                       بلدا  )البحرين و رونر دار الســالف و نغالد   و وليفيا )دولة
وغمهورية كوريا وســـــــــــري النكا وفددل ناف وكولوم يا وكدنيا وموريشـــــــــــدوس وندبال نيادريا( للتدريب فر الفترة من  

 .2019تشرين األولوأكتو ر  ل  كانون األولود سم ر 

ــت داف علوف ــاء  تاكة مرافقها و  رتها الفنية فر اسـ ــة الهند ة ألبحاث الفضـ ــسـ ــا الم سـ ــاء  وتواصـ وتكنولوغيا الفضـ
ــتشــــةار عن ب ةد ومركز تدريس   ــدرة األمد وطويلة األمد من  الل المةهد الهندي لالســ ــية قصــ                                                                                               بتن يم دورات دراســ
علوف وتكنولوغيا الفضــــــاء فر منطقة آســــــيا والمحي  الهادئ، المنتســــــب  ل  األمم المتحدة، والكائن فر ديرادون.  

  لدان.من ال 109مشاركا من  2 975من وقد استفاد من وذه ال رامج كت  اآلن أكور 

اشــتركل األكاد مية الدولية للمالكة الفضــائية والم ســســة الهند ة ألبحاث الفضــاء والامفية الهند ة للمالكة الفضــائية  و 
ــائيـــة   كـــانون الوـــانرو  24 ل   22فر بنغـــالور فر الفترة من المـــأوولـــة فر تن يم نـــدوة عن برنـــامج الركالت الفضـــــــــــــ

واالســــــتكشــــــاف: التحد ات الراونة واالتااوات المســــــتق لية".   الفضــــــائية المأوولة كول موضــــــوع "الركالت    2020يناير 
مشـــــار ، بمن فدهم مدعوون و  راء تقندون وطندون ودولدون فر التكنولوغيات المتصـــــلة   500وشـــــار  فر الندوة نحو  

وممولون عن الصناعات الفضائية والم سسات  بالركالت الفضائية المأوولة من وكاالت الفضاء الدولية، ورواد فضاء،  
 األكاد مية الهند ة والدولية، ومهندون شباب، وطالب. 

ــاء االغتماع الراب  عشــــر للانة الدولية المةنية بالن م الةالمية لســــواتا   ون مل ــســــة الهند ة ألبحاث الفضــ الم ســ
وشـــــار  فر وذا اللقاء ما ماموعه  ،2019كانون األولود ســـــم ر   13 ل   8المالكة فر بنغالور، فر الفترة من 

 بلدا، عرضوا آ ر المستادات وال ط  المتةلقة ب راماهم للمالكة الساتلية. 23مشار  من  400

ون مل الم ســـســـة الهند ة ألبحاث الفضـــاء االغتماع الةاف الراب  والوالثدن للانة المةنية بســـواتا رصـــد األرة. 
 130نحو   2020تشـــــرين األولوأكتو ر  20 ل   18بةد فر الفترة من الذي عقد عن  االغتماعوشـــــار  فر وذا 

 كيانا. 62مس وال من 

 ةاألســــاســــي المبادئ                                                                              وأ ليمل دورة تدري ية كول موضــــوع "بناء القدرات فر ماال تط يقات و حوث رصــــد األرة: 
ــئة"  الل الفترة من  ــالح دول   2020كانون الوانرويناير  17 ل   4واألدوات وال دمات التكنولوغية الناشــــــــــ لصــــــــــ

التدريب أر ةة مرشـحدن من كا وذا مبادرة  ليج ال نغال للتةاون التقنر واالقتصـادي المتةدد القطاعات. وكضـر  
 من بنغالد   و وتان وتايلند وسري النكا وميانمار وندبال.

لانة اسـت داف الفضـاء ال ارغر فر  وتواصـا الم سـسـة الهند ة ألبحاث الفضـاء االضـطالع بدور نشـ  فر مداوالت  
الم ســــســــة بنشــــاط فر اغتماعات المحافا البارزة المتةددة األطراف، بما فدها  وذه  األلراة الســــلمية. كما تشــــار  

ــاء واللانة  ــائية والمةهد الدولر لقانون الفضــــــــ ــائية واألكاد مية الدولية للمالكة الفضــــــــ االتحاد الدولر للمالكة الفضــــــــ
                                                                             األرة والامفية الدولية للمســـــح التصـــــويري واالســـــتشـــــةار عن ب ةد وفريق التنســـــدق المةنر  المةنية بســـــواتا رصـــــد 

                                                                                                               بسواتا األرصاد الاوية واللانة الدولية المةنية بالن   م الةالمية لسواتا المالكة ولانة أبحاث الفضاء والفريق الدولر 
 والمةنية بالحطاف الفضائر.  المةنر بتنسدق استكشاف الفضاء ولانة التنسدق المشتركة بدن الوكاالت 

ــائية الوطنية   فر وتةكف ككومة الهند عل  وضـــــــ  آلية تمكدنية ترمر  ل  دعم النمو اإلغمالر لألنشـــــــطة الفضـــــ
رف  مســــــــــــتوى مشــــــــــــاركة الوكاالت الم تلفة، بما فدها الاهات المةنية الةمومية ولدر الحكومية الهند عن طريق  

ماتها بمقتضــ  المةاودات الدولية المتةلقة باألنشــطة الفضــائية. ومن شــأن والتابةة للقطاع ال اص، امتواال اللتزا
القطاع ال اص والشـركات  شـما ذلك أن يدعم أنشـطة الفضـاء التر تضـطل  بها م تلف الوكاالت فر الهند، بما 

 من ككومة الهند. اإلذن الالزف بةد الحصول عل الناشئة، 
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 اليابان  

 باإلنكلدزية[]األصا: 

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  16]

 محطة الفضاء الدولية  

ــاء  ــلمية للفضـ ــت دامات السـ ــاء الدولية ال اص باالسـ ــاط فر برنامج محطة الفضـ ــاركة بنشـ دأبل اليابان عل  المشـ
                                                                                              ال ارغر منذ تأســـــيســـــه. ومحطة الفضـــــاء الدولية ور أك ر برنامج علمر وتكنولوغر تةاونر دولر، اضـــــط ل  به 

ــاء الاديد. ويســــــة  المشــــــاركون فر برنامج المحطة  ل  المضــــــر فر اســــــتغالل ع ل  اإلطالج فر مددان الفضــــ
 الفضاء ال ارغر بغية غلب مناف   ل  األرة.

ــاء الدولية. وتشـــــــــا   وتموا نميطة التاارب اليابانية "كد و" أكد أوم  ســـــــــهامات اليابان فر برنامج محطة الفضـــــــ
عل  متن "كد و"، شــــــــملل تاارب م تلفة                                   ا تحقدق أقصــــــــ  النتائج. وقد أ غريل  اليابان اســــــــت داف "كد و" من أغ

ــاء نولوشــــر   ــتقا رائد الفضــ ــيســ مااالت علوف المواد وعلم الفدزياء والةلوف الط ية وعلوف الحياة و ناء القدرات. وســ
                                                                               سويتشر قريبا مركبة تاارية وي دأ م قاما طويا األمد عل  متن محطة الفضاء الدولية. 

اليابان أ ضــا فر بناء القدرات فر ال لدان النامية والناشــئة من  الل اســت داف كد و، وور النميطة الوكددة وتســهم 
                                                  بذراع رو وتية و  د ساف ووائر، ووذه القدرة الفريدة  فر آن واكد          المزو دةو الفضاء الدولية  عل  متن محطة  الموغودة  

ــر ا ــت   ارج المحطة، موا نشـ ــاري  شـ ــغدرة. وتتةاون تتيح لها تنفدذ مشـ ــواتا الصـ ــاف  لسـ ــتكشـ الوكالة اليابانية السـ
الذي يتيح لل لدان  KiboCUBEم  مكتب شـــ ون الفضـــاء ال ارغر فر  طار مشـــروع   (غاكســـا) الفضـــاء الاوي 

                                                                                                       النامية والناشئة فرصا لنشر سواتا "كدو سات" انطالقا  من النميطة "كد و". وقد نشر ساتا لواتيماال األول، الذي 
وكالة . وتأما 2020من "كد و" فر نيســـانوأبريا انطالقا ، بناا  KiboCUBEلاولة الوانية من برنامج ا تدر ل

غاكســا ومكتب شــ ون الفضــاء ال ارغر فر مواصــلة دعم بناء قدرات الةديد من ال لدان من  الل وذا ال رنامج،  
 . 2023وسيةلنان قريبا عن تمديد ال رنامج كت  عاف 

 
 

 الفضائيالنقآل   

ـــنة الـمالـية الـياـبانـية  وعل    H-IIBلمركـبة اإلطالج    9: الركـلة رقم  ن ا الـتالدتـ اإلطالج   ا تـ د عمل   أغرـيل ، 2020 الل الســـــــــــ
وعل  متنهــا بةوــة اإلمـارات  ل   IIA-Hلمركبــة اإلطالج  42(، والركلــة رقم 9HTV)  9رقم  II-Hمتنهــا مركبــة النقــا 

بحلول نها ة الســـــــــنة  ة اإلطالج التالي عملية   نااز ضـــــــــاء. ومن المتوق  المريخ، التر طوروا مركز محمد بن راشـــــــــد للف 
 (.  JDRSوعل  متنها الن اف اليابانر لتركدا ال يانات )  H-IIAلمركبة اإلطالج    43الركلة رقم   :2020المالية اليابانية 

 
 

 استكشاف الفضاء  

 البةوات االستكشاتية  
 

رئيسـر فر بةوات اسـتكشـاف الفضـاء اليابانية. وقد كدثل الحكومة اليابانية  التةاون م  الشـركاء الدولددن عنصـر 
مشـاركة اليابان   انت رز ن د اللت ، وا طتها األسـاسـية بشـأن السـياسـة الفضـائية و طة تنفدذ 2020فر كزيرانويونيه 

والةلوف والتكنولوغيــا فر ، وقةــل وزارة التةليم والوقــافــة والريــاضـــــــــــــــة 2020فر برنــامج أرتميس. وفر تموزويوليــه 
ــا( واليابان ــاء )ناسـ ــا  عالن نوا ا واإلدارة الوطنية للمالكة الاوية والفضـ  Joint Exploration Declaration)أ ضـ

of Intent for Lunar Cooperation)ــتكشـــــــاف القمر، بما فر ذلك المســـــــاومات الللتةاون   ا،  ضـــــــ   طط ســـــ
واسـتكشـاف سـطح القمر. وتتموا مسـاومة اليابان المتوقةة  tewayGaومنصـة  اليابانية فر محطة الفضـاء الدولية 
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عل  أســـــــاس  Gatewayمنصـــــــة فر توفدر القدرة الســـــــكنية و،عادة التموين اللوغســـــــتر لمحطة الفضـــــــاء الدولية و 
 التكنولوغيات المكتسبة من  الل تشغدا محطة الفضاء الدولية.

، (SLIMبتطوير مركبة اله وط الذكية السـتقصـاء القمر ) غاكسـاوكالة وفر ماال اسـتكشـاف سـطح القمر، تقوف 
وكالة تكنولوغيا اله وط الةالية الدقة. وتتةاون من أغا عرة ، 2022المقرر  طالقها فر السنة المالية اليابانية 

(  LUPEXبةوة استكشاف القمر ) بشأن  غاكسا أ ضا م  الم سسة الهند ة ألبحاث الفضاء ولدروا من الوكاالت
 ل  اســتكشــاف الموارد المحتملة  LUPEX. وتهدف بةوة 2023ت ط  إلطالقها فر الســنة المالية اليابانية التر 

اســـت داف الموارد فر المســـتق ا. وعالوة عل  ذلك،  مكانية موا الالدد المائر فر المنطقة القط ية القمرية لدراســـة  
طالقه   ط  إلر طواف مأوول مضــغوط،                                                  غاكســا بحوثا  مشــتركة م  شــركات  ابانية  اصــة لتطوي وكالة تاري 

 .الحالر الةقدفر أوا ر 

تشــرين األولوأكتو ر، وقةل اليابان اتفاقات أرتميس م  ســبةة شــركاء دولددن. وتضــ  اتفاقات أرتميس   13وفر 
ــت داف المدنددن للقمر والمريخ والمذنبات والكويكبات   ــاف واالسـ ــتكشـ ماموعة من المبادئ الةملية للتةاون فر االسـ

 أللراة السلمية. ل

( فر MMXالمريخ ) ي كوكبغاكسـا إلطالج بةوة اسـتكشـاف قمر  وكالة  وتيما يتةلق باسـتكشـاف المريخ، ت ط 
                                                                        ، التر ترمر  ل  اسـتكشـاف قمر ي المريخ فو وس ود موس. وور مهمة مطولة لبةوة 2024السـنة المالية اليابانية 

 "، وت ط  للةودة  ل  األرة فر كانون األولوRyugu" " اسـمهC، التر اسـتكشـفل كويكبا من نوع "2وا ابوسـا 
ور بةوة تةاونية دولية، بمســاومات من ناســا والمركز الوطنر  MMXالكويكب. و ةوة  وذا د ســم ر بةدنات من

 . ووكالة الفضاء األورو ية )  سا(الفرنسر للدراسات الفضائية والمركز األلمانر لش ون الفضاء الاوي 

 
 

 علوف الفضاء  
 

، 2018تنشــــــــــ  اليابان فر ت طي  وتنفدذ بةوات م تلفة فر ماال علوف الفضــــــــــاء. ففر تشــــــــــرين األولوأكتو ر 
غاكســا و، ســا الســتكشــاف عطارد، بواســطة صــاروخ وكالتر المشــتركة بدن   Bepi Colombo                  أ طلقل بناا  بةوة 

 من غيانا الفرنسية، و دأت ركلة  ل  عطارد مدتها سب  سنوات. أطلق  Ariane-5من طراز 

(، التر ترمر  ل  تقصــر األغســاف التحلدا الطيفر و األشــةة الســدنية ب تصــوير ل )ل  PXRISMغاكســا بةوة وكالة وتطور 
 المطلقة لألشـــــــــةة الســـــــــدنية فر الكون باســـــــــت داف أغهزة تصـــــــــوير عالية القدرة ومكاشـــــــــيف طيفية عالية االســـــــــتبانة.  

 . 2022ناسا و، سا، من المقرر  طالقها أثناء السنة المالية اليابانية  وكالتر  ور بةوة تةاونية م   XRISMو ةوة 
 
 

 الستشعار عن بعد  

ــد التغدر الةالمر ترم  ــاتلدن وما  (GCOM)ر بةوة رصــــــــــ  ل  رصــــــــــــد تغدر المناخ الةالمر. وتتألف البةوة من ســــــــــ
GCOM-W  وGCOM-C  ــاتا وكالة  . وقد أطلقل ــا الســ . ووو يرمر  ل   2012فر أ ارومايو  GCOM-Wغاكســ

ائا وســــطح البحر وســــرعة الريا  ودرغة كرارة ســــطح البحر  و رصــــد بارامترات الدورة المائية، موا ب ار الماء والـســـ 
كت  اآلن الدورة المائية الةالمية، بما فدها  GCOM-Wومدى امتداد الالدد البحري وعمق الولوج. وقد رصـــد ســـاتا  
ــأثر  ــدي فر المنطقتدن القط دتدن، اللتدن تتــ ــاء الالدــ ــا ب  ان الغطــ ــاتــ ــاخ. وأ طلق الســـــــــــــــ  فر   GCOM-C                             تغدرات المنــ

ــم ر كانون األ  ــد  2017ولود ســــ حب والغطاء النباتر ودرغات    15من أغا رصــــ ــ  ــوالت والســــ                                                           بارامترا ، منها األيروســــ
 كرارة سطح األرة وسطح المحيطات. ورصد وذه ال يانات ضروري لتةزيز دقة التن   بالتغدرات ال دئية المق لة. 

ا ســـلســـلة من الســـواتا لمرالبة لازات الدفدئة.  غاكســـ وكالة وقد اســـتحدثل وزارة ال دئة والمةهد الوطنر للدراســـات ال دئية و 
. ووو أول ساتا فر الةالم م صي لرصد لازات 2009( فر عاف  GOSAT                                     وأ طلق أول ساتا لرصد لازات الدفدئة ) 
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ـــدد الكر ون والمدـوان، ووو  ام  ال ـياـنات مـنذ نحو عـقد من الزـمان.    تشـــــــــــــرين األولو   29فر  و اـلدفدـئة مـوا ـثانر أكســـــــــــ
المدوان(  ثانر أكســدد الكر ون و ، التر ترصــد نفس البارامترات ) GOSAT-2، أطلقل اليابان بةوة المتابةة 2018أكتو ر 

فق تد كما تراقب أول أكســـــدد الكر ون من أغا تقدير التغدرات فر ال . ولكن بدقة أعل  وفر ماموعة أوســـــ  من األماكن 
 . ك ر أ بدقة  المحلر لوانر أكسدد الكر ون 

اســت داف ال يانات الســاتلية المتةلقة بتغدر المناخ. ففر    فر ماال                                ضــا   ل  توطدد التةاون الدولر غاكســا أ وكالة وتســة  
  سـا والمركز الوطنر الفرنسـر للدراسـات الفضـائية والمركز األلمانر لشـ ون الفضـاء   وكالة   ، اسـتهلل تةاونها م  2017

يتصــا بها من بةوات، من أغا دعم تنفدذ اتفاج الاوي بشــأن بةوات اســتشــةار لازات االكتباس الحراري عن بةد وما 
باريس. كما تشـــــار  اليابان بنشـــــاط فر أطر دولية موا الفريق المةنر برصـــــد األرة واللانة المةنية بســـــواتا رصـــــد 

 لتصدي للتحد ات الةالمية. ا   ا من أغ  األرة 

 
 

 النظام الفضائي لتحديد المواقع والمالحة والتوقيت  

تةكف اليابان عل  تطوير ن اف فضـائر لتحديد المواق  والمالكة والتوقدل  ةرف باسـم "الن اف السـاتلر شـبه السـمتر 
 (QZSS ) "  2018من أر ةة ســـــــــــواتا منذ تشـــــــــــرين الوانرونوفم ر تشـــــــــــكدلة مكونة . ويةما وذا الن اف فر شـــــــــــكا  ، 

ــيا منها ثالثة  ــي أولي - مرئية فر غمي  األوقات من مواق  فر منطقة آســ ــبه  ا انوســ ــاتلر شــ ــت داف الن اف الســ . ويمكن اســ
وغود عدد كاف من الســواتا لتحديد المواق  بشــكا  مما  ضــمن الســمتر بالتكاما م  الن اف الةالمر لتحديد المواق ، 

من ســـبةة ســـواتا  تشـــكدلة مكونة ، ســـتكون اليابان قد أنشـــأت  2023مســـتقر وعالر الدقة. و حلول نها ة آذارومارس 
 . عل  نحو مستداف  القدرات الالزمة لتحديد المواق  لصيانة وتحسدن 

 
 

 قليمي لوكالت الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ الملتقى اإل  

من أغا تةزيز األنشــــــطة   1993                                                                  أ نشـــــــ  الملتق  اإلقليمر لوكاالت الفضـــــــاء فر آســـــــيا والمحي  الهادئ فر عاف 
الفضــــائية فر منطقة آســــيا والمحي  الهادئ. وتشــــار  فر وذا الملتق  كا ســــنة وكاالت فضــــاء وودئات ككومية 

      بلدا   30ومن مات دولية، موا وكاالت األمم المتحدة، وكذلك شــركات وغامةات وم ســســات بحوية من أكور من 
 ضاء فر منطقة آسيا والمحي  الهادئ.ومنطقة ومن مة دولية. ووو أك ر م تمر مةنر بالف

 2019تشــرين الوانرونوفم ر  29 ل    26                                                                 وقد ع قدت الدورة الســادســة والةشــرون للملتق  فر نالويا فر الفترة من 
شـــــــاركل فر تن يمها وزارة التر ية و كول موضـــــــوع "توثدق م تلف الصـــــــالت من أغا عصـــــــر فضـــــــائر غديد"، 

بلدا ومنطقة وتســ     31مشــاركا من  469غاكســا. وكضــر المنتدى وكالة والتكنولوغيا و والوقافة والرياضــة والةلوف 
من مات دولية، من بدنهم سبةة رؤساء لوكاالت فضاء ونائبان لرئيسر وكالتدن من بلدان آسيا والمحي  الهادئ، 

ــائية.  ــات الفضــ ــياســ ــ ولة عن الســ ــات الحكومية المســ ــســ ــتوى من الم ســ ــ ولدن رتيةر المســ وناق  فضــــال عن مســ
المشــــاركون القضــــا ا والمصــــالح المشــــتركة فر منطقة آســــيا والمحي  الهادئ واعتمدوا "رؤية نالويا"، التر تتناول  
اتااه األنشــطة عل  مدى الســنوات الةشــر المق لة م  التطل   ل  ر   القرن المق ا. وقد كددت وذه الرؤية أر ةة 

الغتمااية، وتنمية الموارد البشـــــــــرية، وتةزيز القدرات فر االمشـــــــــاكا  من ك درة ة  طائفأوداف، وور   ااد كلول ل
 ماال تنفدذ السياسات، وتشاي  مشاركة غهات فاعلة غديدة.

                                                            ( الةالمية، ســــت رغ أ الدورة الســــابةة والةشــــرون لمدة ســــنة واكدة، 19-                                     ون را  لاائحة فدروس مرة كورونا )كوفدد
ت طر المســــافات لتشــــار  كول موضــــوع "  2020فم ر تشــــرين الوانرونو  19اإلنترنل فر  ع ر                 وســــي ةقد الملتق  

 الفضاء". بشأن رؤى ال
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 النرويج  

 ]األصا: باإلنكلدزية[

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  13]
 

لدى النرويج كاليا أر ةة ســــواتا ميكروية فر مدار أرضــــر من فض، وأر ةة ســــواتا اتصــــاالت تاارية "تدلدنور" فر  
ــبة  ل   ــاتا األرة، و المدار الوابل بالنســ ــواتا غديدة  الل   طالج  واكد فر مدار الت لي. ومن المقرر ســ عدة ســ
 سواتا ميكروية فر ماال المرالبة واالتصاالت البحرية.     اصة السنوات القلدلة القادمة، 

علمية وطالبية. وفر  فر  طار مشــاري  ويواصــا مركز أندويا الفضــائر أنشــطته كمركز إلطالج صــواريخ الســ ر
ك در  سـه، ف ن مشـروع تطوير مدناء فضـائر تااري لمركبات اإلطالج الميكروية فر الازيرة يتقدف بشـكا  الوقل نف

ــتومر  ــتســ ملدون كرونة نروياية   365وقد اغتاز أول مةلمة عل  الطريق وذا الةاف عندما أعلنل الحكومة أنها ســ
ــغدرة. وونا  كاليا ــواتا الصـ ــاء قدرة عل   طالج السـ  2022 طالج فر أوائا عاف  ملية ط  إلنااز أول ع إلنشـ

 بواسطة مركبة  طالج ميكروية طوروا شريك دولر. 

ــاء النروياية كاليا أكور من  ــناعة الفضـــ صـــــغدرة عل  الســـــواء، فر مواق  الك درة و منها الشـــــركة،  40وتضـــــم صـــ
رضـــــــية  ل  م تلفة فر غمي  أنحاء ال لد. وتقدف وذه الصـــــــناعة منتاات عالية التقنية، من  دمات المحطات األ

مليارات  8لســــــــواتا والصــــــــواريخ، وي لغ ماموع  يراداتها ماتمةة كوالر ال اصــــــــة بااآلليات والحموالت المتقدمة 
مشـغا االتصـاالت النرويار تدلدنور الذي  ملك فر وذا الماال                                                كرونة نروياية سـنويا . ومن أوم الاهات الفاعلة  

 المدار الوابل بالنسبة لألرة. ويدير عدة سواتا لالتصاالت السلكية والالسلكية فر

                                                                                                 وت نفذ لال ية األنشـــــطة الفضـــــائية النروياية من  الل مشـــــاركة النرويج فر ال رامج الفضـــــائية التر تضـــــطل  بها 
والمن مة األورو ية الســـتغالل ســـواتا األرصـــاد الاوية )يومتســـات( واالتحاد األورو ر.  وكالة الفضـــاء األورو ية 

امج أورو ية موا الن اف األورو ر للمالكة الســـــاتلية )لالدلدو(، وال دمة المالكية وتشـــــار  النرويج بنشـــــاط فر بر 
، وفر بةوات MetOpو Meteosatوســــــــاتلر  التكمدلية األورو ية الوابتة بالنســــــــبة لألرة، و رنامج كو رنيكوس،

        م  را . لطلقأالتر  Solar Orbiter  سا الةلمية القادمة، موا بةوة أوكلدد، وفر بةوة وكالة 

ــركة النروياية  ــية التر تديروا الشـــ ــفالبارد   KSATوتوفر المحطات األرضـــ ــر للنرويج وســـ فر كا من ال ر الرئيســـ
 دمات وامة لمشـــــــــــغلر الســـــــــــواتا من بلدان عديدة، ســـــــــــواء أثناء مركلة اإلطالج البالغة األومية أو وأنتاركتيكا 

 الةمليات الةاد ة. أثناءالمركلة المدارية المبكرة أو 

النرويج اتفاقات ثنائية م  عدة دول أ رى بشـــــــأن البحوث والتط يقات الفضـــــــائية، وور تقدف مســـــــاومات أبرمل و 
والمرصــــد الشــــمســــر " يريس" التابةتدن لناســــا، وكذلك فر  Mars 2020 Perseveranceوامة فر بةوتر الطواف  

 "ودنودي".الشمسر اليابانر مرصد ال

ــاء التاب  لوكالة   ضـــــطل وت ــاء من برنامج ســـــالمة الفضـــ  النرويج بةدة أدوار فر الازء المتةلق بطقس الفضـــ
 الفضاء األورو ية. 

ل يانات لشــــــــار  الةديد من مةاود البحوث والشــــــــركات النروياية فر تطوير تط يقات تشــــــــغدلية غديدة وم تكرة ت و 
 ستشةار عن بةد. باال ة اصالالساتلية 

الةلمية األرضــــية ذات الصــــلة بالفضــــاء، وتشــــما مرصــــد ألومار فر   ن  التحتيةوغد فر النرويج الكودر من الوت 
يةد مرصــد كددا ونريكســن أك ر مرصــد للشــفق و فر ســفالبارد.  EISCATادار أندويا ومرصــد كددا ونريكســن ور 

أداة م تلفة من م ســـــــســـــــات دولية. وياري كاليا تحديت مرصـــــــد  32القط ر الشـــــــمالر فر الةالم، كدت  ضـــــــم  
 غدود سر ك در فر سفالبارد.
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الفدزياء الشـمسـية، ما  تشـ ث فر طائفة واسـةة من المسـائا، و بحقوف ب النرويج أوسـاط علمية نشـطة ت كما توغد فر  
ــا ــاء اـلدولـية، ءوهيكـا الكون، وطقس الفضــــــــــــ تطوير المةـدات وال راماـيات و ، وزراعـة النـباـتات فر محطـة الفضــــــــــــ

 الالزمة للبةوات الفضائية. 

                                                                                                         ونا  تركدز متزايد عل  الدور الحاسـم الذي ت د ه تكنولوغيا الفضـاء فر الماتم  الحديت. وقد ول د ذلك اوتماما   و 
القانونية والســياســية الالزمة لضــمان اســت داف الفضــاء ال ارغر فر األلراة الســلمية. والنرويج عضــو باألبةاد 

 .2017فر لانة است داف الفضاء ال ارغر فر األلراة السلمية منذ عاف 

ــاء الوطنر النرويار  ل  عاف  ــاء، 1969ويةود تاريخ قانون الفضــــــ . ون را للتطورات الســــــــريةة فر قطاع الفضــــــ
ــريةات الوطنية لكر  ــد ونا  عملية غارية لتنميح التشــــ ــاركة النشــــــطة فر لانة تةت ر الواق  الحديت. و تاســــ المشــــ
 لتوغيه النرويج و،رشادوا فر وذه الةمليات.  اأساسي  ااست داف الفضاء ال ارغر فر األلراة السلمية أمر 

ــاء، أتاكل  وعالوة عل  ذلك، أكملل  ــتراتياية وطنية غديدة للفضـــــ الفرصـــــــة إلعادة لل لد النرويج الةما عل  اســـــ
الن ر فر األولويات الوطنية وتحديد مسـار للمسـتق ا. وقد نشـرت الحكومة االسـتراتياية الوطنية الاديدة للفضـاء 

 .2020ووافق علدها ال رلمان فر عاف  2019فر نها ة عاف 

ــاط عل  تةز  ــاتلية وتةما النرويج بنشــ ــت داف ال يانات الســ ــت داف دا ا  يز اســ ــيما اســ من ومة األمم المتحدة، وال ســ
بيانات   قتناءال يانات الةالية االســتبانة لرصــد الغابات المدارية. وفر وذا الصــدد، أعلن م  را عن عملية ك درة ال

ك درا فر غدول أعمال  ســاتلية عالية االســتبانة فوج مســاكات أرضــية فر المناطق المدارية. ويشــكا ذلك  ســهاما
 ".2030" طة الفضاء 

 
 

 سلوفاكيا  

 ]األصا: باإلنكلدزية[

 [2020تشرين الوانرونوفم ر  13]

 التعاون مع وكالة الفضاء األوروبية  

ــاء األورو ية منذ عاف  ــلوفاكيا م  وكالة الفضــــ ال اصــــــة  طة  ال، و الل فترة  2015. ومنذ عاف 2010تتةاون ســــ
                                              مشروعا  من مشاري  ال طة وياري تنفدذوا بناا .  39 أطلق ما ماموعهالدول المتةاونة األورو ية، ب 

ــلوفاكيا و  ــرع سـ ــتشـ ــأن ال طوات التالية للتةاون بةد فترة  وكالة وسـ ــات بشـ ــا فر مفاوضـ ــاس نتائج  ال   سـ  طة، عل  أسـ
كدد وذا التقرير اال تصــاصــات الرئيســية التالية الموغودة فر ســلوفاكيا، وقد  تقرير ســلوفاكيا عن نها ة فترة ال طة.  

 : الدول المتةاونة األورو ية ال اصة ب ل طة  ا فر  طار  المن مة  المفتوكة  طلبات الةروة بناء عل   أث تل والتر 

 األغهزة الفضائيةوتحلدا لياس  •

 المنتاات والتط يقات التشغدلية   -است داف بيانات سواتا رصد األرة  •

 أكوال الفضاءبشـأن تتب  الالمشاركة فر التوايةو •

 
 

 أنشطة التنويع التي تضطلع بها الوكالة السلوفاكية لالستثمار وتنمية التجارة   

ــاء  ــلوفاكية وتوغدهها نحو الفضــ ــركات الســ ــتومار وتنمية التاارة تنوي  كاف ات الشــ ــلوفاكية لالســ تدعم الوكالة الســ
وتوفدر   ةاالسـتشـار أنشـطة    ولدره من المااالت الواعدة ذات التكنولوغيا المتطورة و،مكانات النمو الك درة من  الل

ــدر الد ول للقطاع ــد تيسـ ــا  قطاع، مما  ةزز نمو فرص التقارب قصـ ــلوفاكيا  ئرفضـ . و غية ذي طاب  دولر فر سـ
الةما بكفاءة عل  الصــةدد الدولر، تةما الوكالة الســلوفاكية لالســتومار وتنمية التاارة بنشــاط عل  تطوير شــبكة 
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، الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء الاوي االت الفضاء األغن ية موا ، بما فر ذلك م  وكةالدولي   تكااشر من ال
والمركز األلمانر للمالكة الاوية، ووكالة الفضـاء اإلسـرائدلية، ووكالة الفضـاء اإل طالية، والمةهد الكوري ألبحاث 

 الفضاء الاوي، وم  الرابطات والماموعات والشركات الصنااية.

 :لوكالة عدة ت اورات ركزت عل  صناعة الفضاء السلوفاكية، منهاوفر األشهر األ درة، ن مل ا

 
 

 التنويع  حول الدخول إلى الفضاء: حلقة عمآل  

ــ تم ر  18                     ع قدت كلقة الةما فر   ــلوفاكية التر لم تشــــار  بةد فر أنشــــطة   2019أيلولوســ وأتاكل للشــــركات الســ
 فضائية فرصا لد ول قطاع الفضاء.

 
 

 قطاع الفضاء السلوفاكي في بروكسآل عن فعالية  

كانون  Slovak Space in Brussels (20 عنوانها قطاع الفضــــــــاء الســــــــلوفاكر فر بروكســــــــا عن فةالية  لقدم
( صـــــــناعة الفضـــــــاء الســـــــلوفاكية  ل  ممولر الم ســـــــســـــــات والشـــــــركات والســـــــفارات والرابطات 2020الوانرويناير 

 ال لدان األورو ية التر تت ذ من بروكسا مقرا لها.الصنااية الدولية من م تلف 

 
 

 الفضاءبشأن صناعة السلوفاكي -الجتماع الفتراضي األلماني  

( بالتةاون م  المركز  2020كزيرانويونيه   18الفضــاء ) بشــأن صــناعة الســلوفاكر -                              أ عد االغتماع االفتراضــر األلمانر 
م  التركدز    ء المةلومات عن قدرات الاان دن الحالية فر ماال صـــناعة الفضـــا األلمانر لشـــ ون الفضـــاء الاوي لتبادل 

 عل  المااالت ذات االوتماف المشتر ، ولتحديد الشراكات التاارية المحتملة م  م سسات البحت والتطوير. 

 
 

  ةالناشئ ئيةالفضاالقدرات  عنفعالية   

 ، عنوانهــاالقــدرات الفضــــــــــــــــائيــة النــاشــــــــــــــئــة عنفةــاليــة  2020أيلولوســــــــــــــ تم ر  10فر ع ر اإلنترنــل       ن  مــل
Emerging Space 2020  ،ات ي  مكان وعرضل  لصناعة الفضاء السلوفاكية  الل الةاف،    ةالرئيسي    اورةالت   كانل

عل  ثالث غلســـات تناولل  الفةالية ل قامة شـــراكات دولية غديدة فر قطاع الفضـــاء. واشـــتملالمتةلقة ب ســـلوفاكيا 
فر ماال   ناشــــئةفر ماال الفضــــاء:  دماج ســــلوفاكيا ولدروا من ال لدان الالناشــــئة  المواضــــي  التالية: )أ( ال لدان 
ل الفضـــاء: بناء من ومة فضـــائية ة فر مااناشـــئ األورو ر؛ )ب( الاهات الفاعلة ال  ءالفضـــاء فر اقتصـــاد الفضـــا

؛ )ج( المااالت الفضـائية الناشـئة:   ااد الراغبة فر الد ول  ل  قطاع الفضـاء عن طريق دعم الشـركات الناشـئة
 الةالمر. ءمااالت غديدة واعدة فر اقتصاد الفضا

 
 

 التحاد الدولي لالتصالتمؤتمر   

ــائية التابةة لوزارة ال ارغية ـســـــ   ا فر  طار تةاون بلدان ماموعة ف  ــاء، دعل  دارة األنشــــــطة الفضــــ غراد فر ماال الفضــــ
والتاارة المارية ســـلوفاكيا ) ل  غانب تشـــيكيا و ولندا(  ل  المشـــاركة فر الم تمر الةالمر لالتحاد الدولر لالتصـــاالت.  

األر ةة من وماتها الوطنية    ســــــــغراد ا ف . وعرضــــــــل بلدان 2019 أيلولوســــــــ تم ر   12                             وع قد الم تمر فر بودابســــــــل فر  
ــاء. وعالوة عل  ذلك، أتيحل الفرصـــــة لوالث شـــــركات من كا بلد للترويج لنفســـــها فر  ال اصـــــة ب  انا  ال قطاع الفضـــ
 ال لد المضيف. من  الل مةرة االتحاد الدولر لالتصاالت، وذلك بفضا دعوة   سغراد ا ف ماموعة الم صي ل 

  ســـا وكالة  التابةة ل  JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) تشـــار  األكاد مية الســـلوفاكية للةلوف فر بةوةو 
ــتذوب2022ومن المقرر  طالقها فر عاف   2020فر عاف   لوالتر دما تري البةوة  ل  كوكب المـشـــــــ وذه  . وســــــ
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تقد م مالك ات مفصــــــــــــــلة عن الكوكب وثالثة من أك ر أقماره، وور   امن أغقا عن ثالث ســــــــــــــنوات ت ال  لمدة
 لانيمدد وكاليستو ويورو ا.

 
 

 الدولي للمالحة الفضائيةالمؤتمر   

كان ونا  ( 2019تشرين األولوأكتو ر  25-21لم تمر الدولر للمالكة الفضائية )لالسبةدن    دورةفر  طار ال
كوشــدتســيه ة التابةة للاامةة التقنية فر فضــائي كدثان مهمان بالنســبة لســلوفاكيا. فقد أصــبحل كلية المالكة ال

وأصـــبح مهندس   ؛، وور أول م ســـســـة ســـلوفاكية تنضـــم لالتحادالفضـــائية عضـــوا فر االتحاد الدولر للمالكة  
عضـــــوا فر كوشـــــدتســـــيه من مةهد الفدزياء التاري ية فر األكاد مية الســـــلوفاكية للةلوف فر    ان باالش  الفضـــــاء

فر الفضــائية  األكاد مية الدولية للمالكة الفضــائية. كما كقق فريق دولر نااكا ك درا، بمشــاركة كلية المالكة  
وفاكية لألنشــــطة الفضــــائية، ، والاامةة الســــلوفاكية للتكنولوغيا، والمن مة الســــلكوشــــدتســــيه الاامةة التقنية فر 

  GRBAlpha CubeSat ما، كدت اكتا مشــــــروعهNeedronixو Spacemanicوشــــــركتدن ســــــلوفاكدتدن وما  
        . وأ عد GK Launch Servicesالمرتبة الوانية فر مســـــابقة ن مها االتحاد الدولر للمالكة الفضـــــائية وشـــــركة 

ــيكيا و  علن عن البةوة  الل أ اف أ ونغاريا واليابان. و وذا المشـــــروع الدولر بالتةاون م  شـــــركاء من كا من تشـــ
 .2021                       ، وي  ط  إلطالقها فر عاف 2019للفضاء لةاف برنو 

 
 

 ات الفضائيةبرنامج كوبيرنيكوس لالبتكار  جوائز  

 Copernicus)لالبتكارات الفضـــــــائية   برنامج كو درنيكوسعل  غائزة  Insar.skكصـــــــلل الشـــــــركة الســـــــلوفاكية 

Masters Space Awards ) ــاء األورو ر ــ وع الفضـــــــــ ، وور  دمة RemotIOعن  دمتها   2019 لةاف فر أســـــــــ
 لمرالبة ال نية التحتية بتحديوات تلقائية وقدرات الست راج ال يانات.

 
 

 عمليات محاكاة البعثات الفضائية  

  قادت عالمة ال دولوغيا الفضـــائية الســـلوفاكية ميكايال موســـدلوفا محاكاة لبةوة قمرية أغريل فر واواي فر كانون الوانرو 
 السلوفاكية.   RoboTechVision  سا، است دمل رو وت "أندروفر" المتنقا الذي طورته شركة   وكالة  يناير بدعم من 

 


