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 الردود الواردة من الدول األعضاء  -        ثانيا   
  

 ماليزيا  
 
 

 ]األصل: باإلنكليزية[
  [2020ديسمبر األول/كانون  7]

ــمبر  ــاء الماليزية في كانون األول/ديســــــ ــ ت ليومة ماليزيا وكالة الفضــــــ ــاء 2019أنشــــــ ، بعد اندماج وكالة الفضــــــ
ــتشــــــعار عن بعد الماليزية. و د مين هذا  االندماج الحيومة من تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الوطنية ووكالة االســــ

الحيومية في  طاع الفضــــاء. وتتملل المهمة الرةيســــية لوكالة الفضــــاء الماليزية في تطوير  درات  طاع الفضــــاء 
الوطني على المساهمة في النمو اال تصادي، وتنمية المعرفة، والتنمية المستدامة، وتحقيق السيادة الوطنية ورفاه 

، التي أ رتها 2030وتســــترمــــد عملية تشــــفيل وكالة الفضــــاء الماليزية بســــياســــة الفضــــاء الوطنية لعا   الشــــع .
ــة من  م  ركـاةز تتـناول  2017كـانون األول/ديســــــــــــــمبر  30الحيومـة المـاليزـية في  . وتـت ل  هـذه الســـــــــــــــياســــــــــــ

الفضــــاء الوطني. وتتملل االســــتراتي يات ال لمة لتحقيق أهداس الســــياســــة العامة الرامية إلى تعزيز  درات  طاع  
 تلك الركاةز الخم  فيما يلي:

 تعزيز الحوكمة في تحقيق االستفادة المللى من  درة البلد على الوصول إلى الفضاء؛  )أ( 

 التركيز على تكنولوجيا الفضاء وبنيته التحتية وتطبيقاته المهمة للبلد؛  )ب( 

 إلى بناء الخبرات في هذا الم ال؛  دفع ع لة تطوير علو  وتكنولوجيا الفضاء، إضافة )ج( 

 المساهمة في تعزيز ا تصاد البلد ورفاه معبه؛  )د( 

 تحسين التعاون الدولي وإ امة الشبيات وتعزيزهما. )هـ( 

 وتشمل األنشطة التي اضطلعت بها ماليزيا مؤ را في  طاع الفضاء ما يلي: 

 

 التشريعات الفضائية الوطنية  

ريعات فضــــاةية وطنية لتنايم األنشــــطة الفضــــاةية في البلد، بما يتمامــــى مع الركيزة تعمل ماليزيا على ســــن تـشـــ 
بشــــــــ ن التوصــــــــيات المتعلقة  74/68ومع  رار ال معية العامة  2030األولى لســــــــياســــــــة الفضــــــــاء الوطنية لعا  

.م من الر  ىبالتشــريعات الوطنية المتصــلة باســتكشــاس الفضــاء الخارجي واســتخدامه في األ.راع الســلمية. وعل
(، فإن ال هود التشـــــــــريعية ال تزال 19-االضـــــــــطرابات الناجمة عن جاةحة مرع فيروا كورونا العالمية ) وفيد

ــاء بحلول نهاية عا     ا  تحرل تقدم ــروع  انون الفضــــ ــروع 2020، ومن المتو ع أن يتم إ رار مشــــ ــاعد مشــــ ــيســــ . وســــ
ــيتيه لها التصـــ االقانون ماليزيا على الوفاء ب  ــاء لتزاماتها الدولية وسـ ــلة بالفضـ ديق على الصـــيول الدولية  ات الصـ

ــاء  ــتكشـــــــاس واســـــــتخدا  الفضـــــ أو االنضـــــــما  إليها، ملل معاهدة المبادم المنامة ألنشـــــــطة الدول في ميدان اســـــ
بشــــــ ن إنقا  الم لين الفضــــــاةيين  1968الخارجي، بما في  لك القمر واألجرا  الســــــماوية األ رف، واتفا  ســــــنة 

 ورد األجسا  المطلقة في الفضاء الخارجي. وإعادة الم لين الفضاةيين
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 البرنامج الوطني لسواتل االستشعار عن بعد  

سـتواصـل ليومة ماليزيا، من   ل وكالة الفضـاء الماليزية، برنام ها الوطني لسـواتل االسـتشـعار عن بعد بهدس 
ية الوطنية. وتمامـــــــــــــيا مع تحقيق أ.راع األمن والرفاه االجتماعي والدفاع والســـــــــــــيادة الوطنية واســـــــــــــتدامة التنم

، فإن هذا البرنامج يملل جهد الحيومة لضــــــمان 2030الركيزتين اللانية واللاللة لســــــياســــــة الفضــــــاء الوطنية لعا  
                                                                                                    مواصــــــلة تعزيز  درة البلد وإميانياته في م ال تكنولوجيا الفضــــــاء، فضــــــ   عن ليادة الخبرات المحلية. وســــــينفذ  

قديم عروع، مما ســـيتيه فرصـــا أوســـع نطا ا للتعاون االســـتراتي ي بين  من   ل طل  ت   اتلبرنامج تطوير الســـ 
ــاةي الوطني، مما ســـــــيعزل  درته  ــناعات المحلية من أجل تعزيز الناا  اإلييولوجي الفضـــــ الحيومة و طاع الصـــــ
على المنافســة ويهيا الاروس المناســبة له. ومن المتو ع أن تتاا وثاةق طل  العروع لقطاع الصــناعة بحلول 

 .2024، في لين من المقرر إط   الساتل في عا  2021األول من عا   الربع
 

 نظم تطبيقات االستشعار عن بعد المتعددة القطاعات  

طورت وكالة الفضــــاء الماليزية نام تطبيقات فضــــاةية و واعد بيانات مركزية ومــــاملة ومتكاملة ل ســــتشــــعار عن 
ــتشـــــعار عن بعد ال متعددة القطاعات. وتضـــــم هذه النام معلومات جفرافية بعد، تعرس باســـــم نام تطبيقات االســـ

ميانية عن  طاعات مختلفة ملل الزراعة ومصـــــــــاةد األســـــــــمال، والموارد الطبيعية والبيصية، والكوار ، والصـــــــــحة 
ــيادة الوطنية. ــي، وتقييم الممتلكات وإدارتها، والتد يق البيصي والتنمية المادية، واألمن، والسـ  البيصية، وتنمية األراضـ

زيادة اســـــــتخدا  تكنولوجيا الفضـــــــاء. ولتى ب والفرع من هذه النام هو تحســـــــين تقديم الخدمات العامة وتعزيزها 
                                                           ناـامـا  للتطبيقـات بـاالســــــــــــــتعـانـة بخبرات دا ليـة وبـالتعـاون مع جهـات  35جرف تطوير مـا م موعـه  2019عـا  

 . 2008ليومية متنوعة. و د بدأ تشفيل نام التطبيقات منذ عا  

 

 2030ماليزيا الستكشاف الفضاء لعام مخطط   

، وضــعت ليومة ماليزيا مخطم ماليزيا  2030تمامــيا مع التوجهات االســتراتي ية لســياســة الفضــاء الوطنية لعا  
في الماةة من الناتج المحلي   0,3بهدس ضــمان أن يســهم  طاع الفضــاء بنســبة   2030الســتكشــاس الفضــاء لعا  

. وفيما يلي بعض 2030 بير في هذا الم ال بحلول عا   500مؤلفة من                                  اإلجمالي للبلد، وأن ي نشــــــا م موعة
 :2030المبادرات الرةيسية لمخطم ماليزيا الستكشاس الفضاء لعا  

 تطوير سواتل محلية الصنع في إطار البرنامج الوطني لسواتل االستشعار عن بعد؛  )أ( 

    ا                                          لة الفضــــاء الماليزية ليصــــبه مركزا  إ ليمي تعزيز مرفق الت ميع والتكامل واال تبار التابع لوكا )ب( 
 لخدمات القياا واال تبار للصناعات الفضاةية والت ارية على السواء؛

ــادرة عن الناا   )ج(  تعزيز البنية التحتية الوطنية للبحو  من أجل رصــــد وا تبار اإلمــــارات الصــ
 العالمي لسواتل الم لة؛

 والصناعات المحلية لتشارل في سلسلة القيمة العالمية لصناعة الفضاء؛ إنشاء منصات للشركات  )د(  

تعزيز الشــرا ات الدولية لتطوير علو  وتكنولوجيا الفضــاء بهدس إرســال مســبار فضــاةي .ير  )هـ( 
 م هول والمساهمة في نمو ا تصاد الفضاء في ماليزيا.
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 أسبوع الفضاء العالمي  

بتنايم ألدا  مختلفة، بقيادة مركز القبة الســــــــماوية الوطني،  2020لمي التفلت ماليزيا ب ســــــــبوع الفضــــــــاء العا
ن الحياةو. ومن بين البرامج                          تحت مــــعار والســــواتل تحســــ    2020تشــــرين األول/أ توبر  10إلى  4  ل الفترة من 

واألنشــــــــطة التي نامتها وكالة الفضــــــــاء الماليزية ومنامات أ رف، بما فيها جامعات و طاع صــــــــناعة الفضــــــــاء 
والم تمع المدني، للقات دراســــــية عملية لول التلســــــيوبات والســــــواتل والصــــــواريع، وللقات دراســــــية مــــــبيية مع  
مهنيين محليين متخصــصــين في الفضــاء ملل أول راةد فضــاء ماليزي، ســعادة الدكتور مــيع مافر مــوكور مــيع  

ــعادة الد ــور الفخري ســــــ كتور مالالن علمان. ونامت مصــــــــطفى، وأول عالم ماليزي في الفيزياء الفلكية البروفيســــــ
 ، وللقات عمل  اصة بش ن استكشاس الفضاء.وpremieresو                                        أيضا  مسابقات على اإلنترنت، ومقاطع فيديو 

 

 األنشطة الفضائية في مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا  

يز القدرات البحلية نفذت وكالة الفضــاء الماليزية عددا من األنشــطة التعاونية مع األوســاد األ اديمية بفرع تعز 
  ي:واالبتكارية من أجل النهوع بقطاع الفضاء الوطني. ومن بين تلك األنشطة ما يل

بحو  علم ال ا بية الصـــــــــفرية في محطة الفضـــــــــاء الدولية بالتعاون مع جامعة بوترا ماليزيا  )أ( 
 وجامعة مااليا؛

شـــاركة جامعة ماليزيا الوطنية برنامج الطيران الميافا من أجل بحو  ال ا بية الصـــفرية، بم )ب( 
 وجامعة السلطان إدري  التربوية؛ Multimediaوجامعة 

ــواتل النانوية مع جامعة  )ج(  ــواتل المييروية والســــ ، وجامعة مارا Multimediaبرنامج تطوير الســــ
 للتكنولوجيا، وجامعة العلو  الماليزية؛ 

 هندسة النام الفضاةية في جامعة بوترا ماليزيا. )د( 

 

 التعاون الدولي في مجال الفضاء  

ــمان ت  ــلمية في ضـ ــاء الخارجي في األ.راع السـ ــتخدا  الفضـ ــلم ماليزيا بالدور الها  الذي تضـــطلع به ل نة اسـ سـ
                                                                                                 اســـتخدا  الفضـــاء الخارجي لا.راع الســـلمية لصـــرا . وفي هذا الصـــدد، تلتز  ماليزيا بالتعاون مع جميع الدول 

و على 2030لمعني بخطة والفضـــــاء  األعضـــــاء في الل نة، بما في  لك العمل بشـــــيل وثيق مع الفريق العامل ا
ــاء الخارجي في  ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــروع النهاةي لتلك الخطة، ومع الفريق العامل ال ديد المعني باسـ إعداد المشـ
األمد البعيد. و د مـــــاركت ماليزيا أيضـــــا بنشـــــاد في البرامج التي نامها الملتقى اإل ليمي لوكاالت الفضـــــاء في 

جتماعات منها االجتماعات الســــــــنوية لذلك الملتقى اإل ليمي، وكان آ رها آســــــــيا والمحيم الهادم، ولضــــــــرت ا
، تحت عنوان 2019تشـــــــــرين اللاني/نوفمبر   29إلى   26االجتماع الذي عقد في نا.ويا، اليابان، في الفترة من  

علقة وتعزيز مختل  الروابم بات اه عصـــــــــر جديد للفضـــــــــاءو. وماليزيا عضـــــــــو في المبادرة الوطنية القانونية المت 
بالفضــــــــاء المنفذة في إطار الملتقى اإل ليمي. و د مــــــــاركت ماليزيا بنشــــــــاد في العديد من المبادرات الفضــــــــاةية 
اإل ليمية، ال ســــــــــــــيما تلك التي تتعلق بتنمية رأا المال البشــــــــــــــري والخبرات من   ل منصــــــــــــــة الل نة الفر ية 

 سيا.لتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها التابعة لرابطة أمم جنوب مر  آ 
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 الفلبين  

 ]األصل: باإلنكليزية[
 [2020تشرين اللاني/نوفمبر  19]

 
إلى إنشــــــاء وكالة الفضــــــاء الفلبينية. وتتملل  2019آب/أ.ســــــط   8أفضــــــى تونيع  انون الفضــــــاء الفلبيني في  

للحيومة المســؤول المهمة الموكلة إلى وكالة الفضــاء الفلبينية في أن تكون الكيان الرةيســي في الســلطة التنفيذية 
عن أعمال وضــــع الســــياســــات والتخطيم والتنســــيق والتنفيذ واإلدارة المتعلقة بالتخطيم لبرنامج الفضــــاء الوطني 

 وتطويره والترويج له بما يتمامى مع سياسة الفضاء الفلبينية.

الت اإلنماةية الرةيســية وبغية كفالة اســتدامة ما تحققه الفلبين من تقد ، ســتركز ســياســة الفضــاء الفلبينية على الم ا
الســتة التالية، وهي األمن القومي والتنمية، وإدارة المخاطر ودراســات المناا، والبحل والتطوير في م ال الفضــاء، 

 وبناء القدرات في م ال الصناعات الفضاةية، والتلقيف والتو ية في م ال الفضاء، والتعاون الدولي.

سـية المذكورة أع ه، يتملل التوجه االسـتراتي ي لوكالة الفضـاء الفلبينية فيما مع الم االت اإلنماةية الرةي           وتمامـيا  
ــول ال مهو الح  يلي: تحفيز النمو العلمي الــذي يعزل  ر                                                       الوطني ويع ــ  ل وتيرة التقــد  الوطني؛ وتعزيز وصــــــــــــ

الفضـــــاء،   الموارد من أجل اســـــتخدا  البيانات المســـــتمدة من الفضـــــاء، والخدمات القاةمة على اســـــتخدا  وتقاســـــم
ــرها في الم تمع الفلبيني ب  مله بغية  ــاء ونشــــــ ــاء؛ والتع يل بنقل تكنولوجيات الفضــــــ ــلة بالفضــــــ والمرافق المتصــــــ
ــاد فضــــاةي محلي  وي وليوي؛ ووضــــع اســــتراتي ية متماســــية ومولدة تهدس إلى تطوير تطبيقات  تطوير ا تصــ

ــى مع   ــتخدامها والترويج لها بما يتمامــ ــاء واســ ــاء الفلبينية؛ وتعزيز التمليل علو  وتكنولوجيا الفضــ ــة الفضــ ــياســ ســ
 الرسمي للفلبين ومساهمتها في األوساد الدولية المعنية بالفضاء بغية إرساء أس  التعاون.

ــية المعنية  ــارية الرةيســ ــتشــ ــاء الفلبيني، لييون الهيصة االســ ــى  انون الفضــ ــاء الفلبيني بمقتضــ                                                                                                       ما أ نشــــا م ل  الفضــ
ــاء. ويرأا الم ل   ــياســـــات والبرامج والموارد التي تؤثر على تطبيقات علو  وتكنولوجيا الفضـــ بتنســـــيق وتكامل الســـ

لو  والتكنولوجيـا. ويتـ ل  الم ل  من راســـــــــــــــاء إدارات رةي  الفلبين، ونـاةبـاه همـا ولير الـدفـاع الوطني وولير الع
 لهليومية مختلفة وممللين عن م لســي النواب والشــيوا في الفلبين. و د عقد م ل  الفضــاء الفلبيني أول اجتماع 

                                                                  ، األمر الذي مل ل ع مة فار ة هامة أ رف في تاريع الفضاء في الفلبين.2020في تشرين األول/أ توبر 

                                                                                                  لســابقة إلنشــاء وكالة الفضــاء الفلبينية، ن فذ عدد من األنشــطة المتعلقة بتطبيقات علو  وتكنولوجيا الفضــاء، وفي الفترة ا 
و صــوصــا فيما يتعلق بتطوير واســتخدا  تكنولوجيا الســواتل الصــفيرة ومنت اتها اللانوية، كما ي ري االضــط ع بهذه 

لفلبين ومعهد العلو  والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم من األنشـــــــــــطة في إطار مبادرات  اةمة على المشـــــــــــاريع في جامعة ا 
ولارة العلو  والتكنولوجـيا. وي ري نـقل الـعديد من األنشـــــــــــــطـة المتعلـقة بتطبيـقات علو  وتكنولوجـيا الفضـــــــــــــاء إلى وكالة 

ــلة. و  ــية  ات الصـــ ــاســـ ــتوع  الوكالة ال ديدة القوف العاملة والقدرات والهيا ل األســـ ــتســـ ــاء الفلبينية، ليل ســـ تقد  الفضـــ
 األ سا  التالية معلومات محدثة عن هذه المبادرات في م ال تطبيقات علو  وتكنولوجيا الفضاء. 

 

 (STAMINA4Space) ابرنامج اإلتقان واالبتكار والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته  

البحو  ويضـطلع ب نشـطة بناء القدرات بشـ ن تطوير السـواتل وتشـفيلها في  STAMINA4Spaceي ري برنامج  
( على تطوير PHL-50( والبنية التحتية )OPTIKALالبلد. وتعمل ميونات البرنامج المتعلقة بتطوير الحمولة )

يســـــتخد  تكنولوجيات للســـــواتل الصـــــفيرة بهدس ليادة اســـــتخدا  المواد والموارد المحلية. ومن أجل نشـــــر الدراية،  
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ــاء اتحاد لل امعات ) ــية  STEP-UPميون البرنامج المتعلق بإنشـــ ــبية المحطات األرضـــ ــات ومـــ ــواتل كيوبســـ ( ســـ
( إدارة البعلتين GRASPED منصـــــــات تعليمية وبحلية أل.راع التعاون ال امعي. ويواصـــــــل فريق العمليات )

Diwata-1 وDiwata-2دس الميون المتعلق بتطوير ، وكذلك تطوير منت ات االســــتشــــعار عن بعد. وأ يرا، يه
( إلى بناء وإط   ناا  ســاتلي يوفر بيانات على أســاا منتام لفاةدة التطبيقات A-SatDevالســواتل المتقدمة )

ــد نو ية المياه، وإدارة الفابات، وتقييم  ــد تربية األلياء الماةية، ورصــــــــ ــاللية، ورصــــــــ المتعلقة بتقييم المواةل الســــــــ
، ورصـد الفطاء األرضـيلواسـعة النطا ، ورسـم  راةم اسـتعمال األراضـي وتفير األضـرار الناجمة عن الكوار  ا

المحاصـــيل و.يرها من المنت ات الزرا ية، ورصـــد الســـفن والطاةرات وتتبعها، ورســـم  راةم تطور البنية التحتية 
و  والتكنولوجـيا أثـناء األلمـات، والتو ـية ـبالاروس القـاةمـة أثـناء األلمـات، من بين أمور أ رف. وتمول ولارة العل

ــترل في تنفيــذه كـل من جـامعــة STAMINA4Spaceبرنـامج  ديليمــان ومعهــد العلو  والتكنولوجيـا فلبين ، ويشــــــــــــ
 المتقدمة التابع لولارة العلو  والتكنولوجيا.

ــميم وبناء الحموالت  ــاب المعارس المتعمقة، والتوطينو بتصـ ــرية، وا تسـ ويقو  مشـــروع وتكنولوجيا الحموالت البصـ
كيلو.راما، وتحســـــين لمولة الســـــواتل الصـــــفيرة في البلد عن  50ة والتشـــــفيلية للســـــواتل المييروية من فصة العلمي 

                                                                                                    طريق بناء المختبرات والتعاون مع الصـناعات المحلية. ومن أجل إدامة تطوير السـواتل في البلد، اسـت هل أيضـا 
ر ميونات مصـــــــممة محليا بهدس التعاون مع صـــــــناعات اإللكترونيات المحلية، و صـــــــوصـــــــا فيما يتعلق بتطوي 

 استخدامها في الحمولة المنقولة في الفضاء.

ــفيرة من فصة   ــواتل الصــــ ــروع   50ويعمل مشــــــروع وتطوير البنية التحتية ألنامة الســــ  PHL-50كيلو.راماو، أو ميون المشــــ
ــاتلي  ــفير من فصة   المتعلق بالبنية التحتية، على تطوير ناا  ســـــــــ ــتفادة من المعارس   50صـــــــــ كيلو.راما عن طريق االســـــــــ

الميتســبة من ال هود الســابقة في م ال تطوير الســواتل والتفاعل مع الصــناعات المحلية القادرة على صــنع منت ات  ابلة  
ــات األ ير  ــع اللمسـ ــارمة. ويعي  المشـــروع لاليا على وضـ ــاء، تن ه في اجتيال ا تبارات صـ ــتخدا  في الفضـ ة على  ل سـ

 ، استعدادا ال تبارات الت هيل الفضاةي. ي لساتل ذلك الناا  ا تصميم النمو ج الهندسي للبنية التحتية ل 

، أن ز باللون يدرســــــــون في برنامج لنيل درجة الدكتوراه في معهد كيومــــــــو للتكنولوجيا ) يوتيك(  2020وفي تمول/يوليه 
                              في اليابان. كما أ رســـــــــل باللون   BIRDS-4طار مشـــــــــروع وا تباره، في إ  Maya-2ت ميع نمو ج التحليق للكيوبســـــــــات 

مشـروع كوكبة السـواتل   في يدرسـون في برنامج لنيل درجة الماجسـتير إلى جامعة تشـنو كونو الوطنية في تايوان للمشـاركة 
و  التابع للمرصــد الشــمســي وإيري و. وفي إطار مشــروع ونشــر علو  وتكنولوجيا الفضــاء عن طريق الشــرا ات ال امعيةو، أ 

(، انتهى ط ب دراســــــــــــــات علـيا في جـامعـة الفلبين من تطوير STEP-UPالميون المتعلق ـبإنشــــــــــــــاء اتحـاد لل ـامعـات ) 
ل  تبار بالفعل في كيوتيك.  ا  و ضع   –   Maya 4و   Maya 3  - محليا  ين كيوبسات مطور  ي النمو ج الهندسي ألول سواتل 

 ي اال تبارات في البيصة الفضـاةية. ومن المقرر إط   سـواتل  ويعمل هؤالء الباللون على نما ج التحليق اسـتنادا إلى نتاةج 
 . 2021في الربع اللاني من عا    Mayaالكيوبسات من نوع 

، يضــــــــطلع مشــــــــروع للســــــــواتلوإلى جان  التخطيم للبعلات الروتينية وتعهد العنصــــــــرين األرضــــــــي والفضــــــــاةي  
، بالمعايرة GRASPEDأو مشــــــــــروع  واالســــــــــتقبال األرضــــــــــي واألرمــــــــــفة وتطوير المنت ات العلمية وتوليعهاو،

.  Diwata-2المنه ية للكاميرات وأجهزة اســـــــتشـــــــعار الوضـــــــع االت اهي المحمولة على متن الســـــــاتل المييروي 
ويعمل المشــروع على تحســين  وارلميات معال ة الصــور المســتمد من بيانات الصــور األولية الملتقطة بســواتل 

Diwataلملتقطة بســواتل  ، ودراســة التطبيقات ال ديدة للصــور اDiwata-2 وي ري أيضــا تطوير النام الفر ية .
والســــــواتل المييروية في المســــــتقبل، من أجل كفالة  Diwataلمعال ة البيانات وأرمــــــفتها وتوليعها لدعم ســــــواتل 

 مع محطات االستقبال األرضية القاةمة. Diwataتوافق سواتل 
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                                                                                                       ويهدس مشــــروع وتطوير الســــواتل المتقدمة ونقل الدراية لفاةدة الفلبينو إلى بناء ســــاتل عملياتي صــــفير ي عتقد أنه 
ســــــــيزيد من تعزيز أنشــــــــطة البحل والتطوير واالبتكار الوليدة في م ال تكنولوجيا الفضــــــــاء في الفلبين. ويهدس  

كيلو.راما،  150-100دد األطياس من فصة المشــــروع إلى تفطية مرللة اســــتعراع التصــــميم األولي لســــاتل متع
 إلى جان  االضط ع ب نشطة التدري  الناري والعملي للمهندسين الفلبينيين.

عملياته في المختبر ال امعي للســــــواتل الصــــــفيرة ونام هندســــــة الفضــــــاء  STAMINA4Spaceوي ري برنامج 
ULyS3ESةدا للبحل والتطوير واالبتكار في ، وهو مرفق متعدد التخصــــصــــات يعمل بوصــــفه مركزا أ اديميا را

م ال التعليم فيما يتعلق بتطبيقات علو  وتكنولوجيا الفضاء في البلد. وت ري رعاية أول برنامج للدراسات العليا 
، مع توفير  ULyS3ESفي الفلبين يوفر مســارا متخصــصــا في م ال هندســة الســواتل النانوية من   ل مختبر 

   ل ولارة العلو  والتكنولوجيا ومعهد تعليم العلو  التابع لها. منه تعليمية وأ رف للبحل من 

 
 المركز الفلبيني لرصد موارد بيانات األرض "بيدرو"  

ــتقبال أرضـــــــــــــية في البلد، في منطقة ماني  الكبرف ودافاو وإيلويلو.                                                                                               يشـــــــــــــف  ل مركز وبيدروو ث   محطات اســـــــــــ
جـيا المتقـدمـة الـتابع لولارة العلو  والتكنولوجـيا، هو ألـد ميوـنات والمركز، الـذي ـيديره لـالـيا معهـد العلو  والتكنولو 

البنى التحتية المزمع نقلها إلى وكالة الفضــاء. ويؤدي هذا المرفق دورا أســاســيا في جمع الصــور الســاتلية   ل 
عن كل  إعصـــار و.ونيو )المعروس   STAMINA4Spaceاأللدا  المف عة. ويرصـــد مركز وبيدروو وبرنامج 

                                                                                          باســــم إعصــــار وروليو المداري(؛ وتول ع الصــــور والتحلي ت المتعلقة بالمناطق المتضــــررة على الوكاالت محليا  
ــرية  ــاتلية لمناطق لضــــــ ــور ســــــ ــية المعنية بالحد من مخاطر الكوار  وإدارتها. كما الت قطت صــــــ                                                                                               الوطنية الرةيســــــ

( العالمية، بغية رصد 19-يدرةيسية عشية بدء تطبيق تدابير اإل.   بسب  جاةحة فيروا مرع كورونا ) وف 
 لالة لركة المرور و.ير  لك من األنشطة األرضية. 

 
 )تقييم اإلشارات باستخدام التطبيقات الجغرافية المكانية( SAGAPمشروع   

ــة في مختل   ــالـ ــات الهوات  النقـ ــدمـ ــة  ـ ــا  تفطيـ ــة تبين نطـ ــة الراديويـ ــداد  راةم للتفطيـ ي ري العمـــل على إعـ
ة في معال ة مســــــ لة بناء الهيا ل األســــــاســــــية ل تصــــــاالت في المناطق المحرومة من المناطق، بغية المســــــاعد

الخدمات والنا صـة الخدمات في البلد. ويسـتكشـ  المشـروع أيضـا أسـالي  مختلفة إلعداد نما ج االرتفاع الر مية 
صــطنا ية الخا  باســتخدا  الصــور الســاتلية، ملل التقاد الصــور الم ســمة وتكنولوجيات الرادار  ي الفتحة اال

ــار(. ومن بين النواتج البحلية لمشـــروع  ــتخدمة  SAGAPبقياا التدا ل )إنسـ تقييم القنوات التلفزيونية .ير المسـ
 )أو النطا ات .ير المشفولة من الطيف التلفزيوني( في منطقة ماني  الكبرف.

 
 وعلوم البياناتمشروع مركز "داتوس" للمساعدة الحاسوبية الخاصة باالستشعار عن بعد 

ــتندة إلى البيانات. ويقد  مركز وداتواو للفلبينيين   ــروع وداتواو نواتج لفاةدة ن ام دعم اتخا  القرار المســـــــــ                                                                                                               يول  د مشـــــــــ
التي والوكاالت المختلفة للوال متقدمة وســريعة ومفهومة  اةمة على بيانات رصــد األرع، بغية التصــدي للتحديات 

لكوار  وإدارتهــا والتطبيقــات األ رف. وألــد االت ــاهــات البحليــة للمركز هو الحــد من مخــاطر اتطبيقــات  هــاتواجه
ــم AI4Mappingمشـــروع  ــطناعي من أجل أتمتة مبادرات رسـ ــتخدا  الذكاء االصـ ــاتلية باسـ ــور السـ ، أو معال ة الصـ

نية، توصــل الخراةم على مســتوف البلد. وتمهيدا لنقل المبادرات التي يضــطلع بها المشــروع إلى وكالة الفضــاء الفلبي 
 المشروع إلى اتفا ات مع وكاالت ليومية رةيسية لتيسير اعتماد تقنياته المتطورة والمؤتمتة لرسم الخراةم.
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 الفتحة االصطناعية في إطار النظام اآللي لتحديد الهوية يمشروع استخدام الرادار ذ 

الفتحة االصـــــــــطنا ية في إطار الناا  ادلي لتحديد الهوية على عمليات  ييركز مشـــــــــروع اســـــــــتخدا  الرادار  
ــاتل   . وتوفر البوابة NovaSAR-1الرصـــــــــد البحري واألرضـــــــــي باســـــــــتخدا  الحصـــــــــة التي ا تناها البلد في الســـــــ

ــمية للمشــــروع،  ــاتلية SIYASATاإللكترونية الرســ ــور الســ ــيف بيانات آمن، ونااما للعرع البصــــري للصــ ، أرمــ
ــرا ة مع وبيانات ال ــم الخراةم بالشـــــ ناا  ادلي لتحديد الهوية وتوليعها. وينخرد المشـــــــروع بقوة في أنشـــــــطة رســـــ

ــور للبركــان 2020وكــاالت ليوميــة مختلفــة. و  ل ثوران بركــان تــال في كــانون اللــاني/ينــاير                       ، أ عطيــت صــــــــــــ
. كما ســــــاعد ه عن ثوران   والمناطق الم اورة للوكاالت المعنية بغية المســــــاعدة في تقدير ل م األضــــــرار الناجمة 

ــتعدادا  ــدها تلقاةيا اســــــ ــم  راةم لموارد تربية األلياء الماةية ورصــــــ ــاء الفلبينية على رســــــ المشــــــــروع هيصة اإللصــــــ
. وإلى جان  توفير تقارير المرانبة البحرية 2022األســـــمال لعا    دة ومصـــــالإللصـــــاء الوطني المتعلق بالزراعة 

ة، يعمل الموظفون التقنيون أيضــا على تطبيقات أ رف  اةمة على والرصــد األرضــي للوكاالت الحيومية الرةيســي 
 الصور )ملل كش  األجسا ، وكش  التفيرات، ورسم  راةم الفطاء األرضي(.

 

 الخالصة  

ي ســد إنشــاء وكالة الفضــاء الفلبينية التزا  الفلبين بالمشــاركة بنشــاد في تنمية الفضــاء الخارجي واســتخدامه في 
سها  في  لك. و د أسفرت ال هود األولية التي بذلتها ولارة العلو  والتكنولوجيا عن تحقيق األ.راع السلمية واإل

إن الات هامة في م ال تطبيقات علو  وتكنولوجيا الفضــــــــــاء في البلد، ســــــــــتبني عليها وكالة الفضــــــــــاء الفلبينية 
ولارة العلو  والتكنولوجيا، وتضـــفي عليها الطابع المؤســـســـي وتوســـع نطا ها. وتواصـــل وكالة الفضـــاء الفلبينية، و 

ــاد األ اديمية والحيومة والقطاع الخا ، العمل معا في تطوير  ــاء الفلبيني، ومـــركاانا في األوسـ وم ل  الفضـ
تطبيقات علو  وتكنولوجيا الفضـاء وتعميم فواةدها على الفلبينيين. ومن   ل التعاون الدولي في الفضـاء، ن مل 

لفاةدة نيمة جديدة  وتخلق إلى ما هو  اةم  محلية فعالة وملمرة تضــيف نيمة  أن نتمين من بناء مناومة فضــاةية 
عز  البلد على المســـــــــــاهمة في  19-الم تمع. وتعزل التحديات التي يواجهها العالم لاليا بشـــــــــــ ن جاةحة كوفيد

 إي اد للول فعالة ومستدامة من   ل البرامج واألنشطة الفضاةية الوطنية  ات الصلة.

ولارة العلو  والتكنولوجيــا، ومعهــد العلو  والتكنولوجيــا المتقــدمــة التــابع لولارة العلو  كــل من و ــد أعــد هــذا التقرير 
والتكنولوجيا، وم ل  الصــــناعة والطا ة وبحو  التكنولوجيات النامــــصة والتنمية التابع لولارة العلو  والتكنولوجيا، 

ــد موارد بيانات   ــاعدة والمركز الفلبيني لرصــــــــ ــاء الفلبينية، ومركز وداتواو للمســــــــ األرع وبيدروو، ووكالة الفضــــــــ
الحاســــــــــوبية الخاصــــــــــة باالســــــــــتشــــــــــعار عن بعد وعلو  البيانات، وبرنامج اإلتقان واالبتكار والتطوير في م ال 

 (، وجامعة ديليمان بالفلبين.STAMINA4Spaceتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته )
  
 جمهورية كوريا  

 نكليزية[إل]األصل: با

 [2020كانون األول/ديسمبر  9]

تســعى جمهورية كوريا من   ل أنشــطتها في م ال الفضــاء الخارجي إلى تيســير اســتخدا  الفضــاء الخارجي في 
األ.راع السـلمية، وتعزيز االسـتكشـاس، ومرا مة القدرات في م ال علو  وصـناعة الفضـاء بهدس تحسـين نو ية 

                                                                   طني والنمو اال تصــــــادي. وتعمل جمهورية كوريا لاليا  على ضــــــمان اســــــتمرارية لياة مواطنيها وتحقيق األمن الو 
العالمية و لك بتعديل  طة تنمية الفضاء   19-كوفيدأنشطتها الفضاةية في  ضم التحديات التي تطرلها جاةحة  
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 في األمد المتوسم إلى البعيد. 
 

 مركبة إطالق  

ــاةية  ــات  في مدار معين KSLV-IIتعمل جمهورية كوريا على تطوير مركبة اإلط   الفضـــ ــع ســـ ، التي يمين أن تضـــ
ــرين اللاني/نوفمبر من عا    ــرورة. وفي تشــــ لمركبة، الذي يملل المرللة  الت ريبي ل ط    اإل ، تم بن اا 2018عند الضــــ

ــاةية المؤلفة من ث   مرالل. ومن المقرر إجراء العملية اللانية إلط     اللانية من  طة تطوير مركبة اإلط   الفضـــ
 . 2021طن، في عا    1,5، القادرة على إيصال لمولة  KSLV-IIمركبة اإلط   الفضاةية 

 

 السواتل  

وهي  ،  ســـــواتل 7ســـــات  وطنيا، وتقو  لاليا بتشـــــفيل   15رية كوريا منذ تســـــعينات القرن الماضـــــي، طورت جمهو 
، بحســـــ  الطل  العا . وأطلقت ســـــاتلين في مدار 2040ســـــاتل بحلول عا    100تخطم إلط   ما يصـــــل إلى 

، GEO-KOMPSAT 2A. و ــد تم ت هيز ألــدهمــا، وهو 2020و 2018ثــابــت بــالنســــــــــــــبــة لارع في عــامي 
باألرصــــاد ال وية ولموالت ل هال رصــــد لبيصة الفضــــاء الكورية، بهدس   بحموالت متقدمة ل هال تصــــوير  ا 
،  GEO-KOMPSAT-2B                                       طق  الفضـــــــــــــاء. وج ه  ز الســـــــــــــاتل اللاني، وهو لتنفيذ مها  رصـــــــــــــد لالوال ال وية و 

في مدار ثابت بالنســـــــــــــبة لارع، ولموالت   Imager-IIبحموالت ل هال تصـــــــــــــوير باأللوان  ا  بالمحيطات  
البيصة في مدار ثابت بالنسبة لارع، بهدس تنفيذ مها  رصـد للمحيطات والبيصة. ويرصـد  ل هال استشـعار لرصـد

 هذان السات ن بيصة األرع ومبه ال زيرة الكورية ويتبادالن البيانات مع الم تمع الدولي.

كوار ، وما إلى                                                                                             وتهدس جمهورية كوريا أيضا  إلى الوفاء بفعالية بمتطلبات القطاع العا  )إدارة األراضي، وإدارة ال
ــاتلين متقدمين صـــــــــفيري الح م ) وتســـــــــعى جمهورية كوريا إلى تطوير (. CAS-500 لك( من   ل تطوير ســـــــ

يمين ت هيزهـا بحموالت مختلفـة، بمـا في  ـلك لموـلة  2020كيلو.را  بحلول عـا   500ســــــــــــــواـتل معـيارـية ولنهـا 
 متر. 0,5 اميرا بصرية بقطر 

 

 المالحة  

لم لة الســـاتلية لتحســـين تحديد الموا ع والم لة والتو يت في مـــبه الكوري لناا  الشـــاء  تعتز  جمهورية كوريا إن 
. 2035في عا  الناا                                                                                    ال زيرة الكورية، وتعي  لاليا  على إجراء دراســة جدوف أولية على أن يبدأ تقديم  دمات  

ــاتلية من   ل التعاون مع الل نة الدولية المعنية ــتطور جمهورية كوريا الناا  الكوري للم لة الســــــــ بالنام  وســــــــ
العالمية لسواتل الم لة لضمان االنفتاا والتعاون وتقاسم الموارد والشفافية والتوافق و ابلية التشفيل المشترل مع 

 النام العالمية الحالية للم لة الساتلية.

 

 استكشاف الفضاء  

ــة  ــا   Korea Pathfinder Lunar Orbiterمن المقرر إط   بعلــ ــة 2022في عــ ــتركــ ــة مشــــــــــــ   ، وهي بعلــ
ناسا(، لتصميم البعلة واالتصاالت  وكالة الستكشاس القمر، تدعمها اإلدارة الوطنية للم لة ال وية والفضاء )

والم لة في الفضــاء الســحيق. وســيتم ت هيز البعلة بصــريفة ت ارب، تشــمل لمولة لناســا، لتميينها من مســه 
                                 المنطقة من القمر المعتمة داةما .

ورية كوريا إلى المشـاركة في مختل  مشـاريع اسـتكشـاس الفضـاء العالمية من وباإلضـافة إلى  لك، تسـعى جمه
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  ل التعـاون الـدولي. ومن أجـل المشـــــــــــــــاركـة في مبـادرة  ـدمـات الحموالت الت ـاريـة القمريـة، وهي جزء من 
في   برنامج أرتمي  التابع لوكالة ناســـــا، و ع المعهد الكوري لعلم الفلك وعلو  الفضـــــاء اتفانية مع وكالة ناســـــا

. ويعي  المعهد الكوري ألبحا  الفضــــــــــاء 2020، وأ ذ يطور لموالت في هذا الم ال منذ عا  2019عا   
                                                                                             ال وي أيضــا  على منا شــة ســبل التعاون مع المؤســســة الهندية ألبحا  الفضــاء بعدما و عا على  طاب نوايا 

 لتعزيز مشاريع استكشاس القمر المشتركة. 2019في عا  

 

 علوم الفضاء  

 ليل اإلبتطوير ال يل التالي من جهال رصــــــــد  2017المعهد الكوري لعلم الفلك وعلو  الفضــــــــاء منذ عا   بدأ  
الشـمسـي يقي    لإل ليلالشـمسـي في محطة الفضـاء الدولية بالتعاون مع وكالة ناسـا. وهو جهال رصـد صـفير 

ة للحرارة والســـرعة. الشـــمســـي وســـرعة الرياا الشـــمســـية باســـتخدا  أربعة مرمـــحات لســـاســـ  اإل ليلدرجة لرارة  
ــاريع فر ية، بحلول عا    ــروع، المؤل  من ث ثة مشــــــ ــينفذ هذا المشــــــ . ويعي  المعهد الكوري لعلم 2023وســــــ

الفلك وعلو  الفضاء على تطوير برام ية للتحيم ومعال ة البيانات تفي بمعيار واجهة محطة الفضاء الدولية، 
لبصــــري والمرمــــحات وع  ت المرمــــحات وأجهزة الكشــــ  وكذلك تطوير األجهزة، بما فيها جهال المييانييا ا

 )أجهزة ا تران الشحنات( واألجهزة اإللكترونية الرةيسية.

األولى   SPHERExأيضــــا في برنامج ميديي  التابع لوكالة ناســــا ك زء من بعلة مرصــــد الكوري ويشــــارل المعهد 
للسـبر باألمـعة تحت الحمراء للطيف الضـوةي لكامل السـماء )مقياا الطيف الضـوةي لتاريع الكون، عصـر الت ين  

ومن المزمع إط  ها في   ، 2019على التمويل في مـــباد/فبراير  SPHERExومســـتكشـــ  ال ليد(. ولصـــلت بعلة 
 وفي األبحا  الخاصة به.  SPHEREx. ويساهم المعهد كذلك في أنشطة معايرة ناا  مرصد 2023عا   

 

 تخفيف الحطام الفضائي  

تضـــطلع جمهورية كوريا ب نشـــطة لتخريف الحطا  الفضـــاةي وتعزيز تطوير التكنولوجيات  ات الصـــلة. وبغية  
وتوصـيات بشـ ن تطوير وتشـفيل المركبات  2020التو ية بمسـ لة تخريف الحطا  الفضـاةي، وضـعت في عا   

ــاةي إلى أدنى لد،  ــوء الحطا  الفضـ ــاةيو. ولتقليل نشـ ــاةية للحد من الحطا  الفضـ ــيات في   ت أدرجالفضـ التوصـ
دعوة إلى وضــــع إرمــــادات تقنية، تشــــمل معايير التصــــميم من مرللة تخطيم المركبة الفضــــاةية لتى مرللة 
ــطدا ، وتدابير للتخلص من المركبات تراعي العمر  التخلص منها، والمناورات ال لمة لتفادي مخاطر االصـــــــــــ

 المداري المتبقي بعد انتهاء البعلة.

 

 بناء القدرات  

تعمل جمهورية كوريا على توـسيع نطا  برنام ها لبناء القدرات من أجل المـساهمة في أهداس التنمية المـستدامة و طة  
  40و   30و. فعلى مدف العقد الماضي، كان المعهد الكوري ألبحا  الفضاء ال وي يدعو سنويا ما بين 2030والفضاء  

شـــاركة في البرنامج الدولي للتعليم في م ال الفضـــاء، الذي يطلع باللا من الدول الحديلة العهد بريادة الفضـــاء الى الم 
نتاج الســــواتل واســــتخدا  الصــــور الســــاتلية واالســــتخدا  الت اري  إ المشــــاركين فيه على ت ارب جمهورية كوريا في م ال  

 . 19- بسب  جاةحة كوفيد   2021ل ستشعار عن بعد. إال أن البرنامج المقبل لن ينام إال في عا  

ك زء من مســـاهماتها   2021، وافقت جمهورية كوريا أيضـــا على اســـتضـــافة للقة عمل في عا  2020وفي عا  
في مبادرة والفضــــــــاء من أجل المرأةو التابعة لميت  مــــــــؤون الفضــــــــاء الخارجي، والتي تهدس إلى توســــــــيع نطا  
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 الفر  المتالة للنساء لمتابعة التعليم والمهن المتعلقة بالفضاء.

منتدف كوريا الفضاةي اللاني لتعزيز التعاون الدولي. ويوفر   2020قد في تشرين اللاني/نوفمبر                    وفي تلك األثناء، ع  
هذا المنتدف ميانا لمنا شــة االت اهات العالمية ل بتكار في م ال الفضــاء، بما في  لك أمن الفضــاء واســتكشــافه، 

 اال تصادات النامصة والقطاع الخا .في  يوات اهات التطور التكنولوج
  

 أوكرانيا  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2020 ديسمبراألول/كانون  29]

 
تهدس األنشــــــطة الدولية التي تضــــــطلع بها أوكرانيا إلى تعزيز مصــــــالحها في م ال الفضــــــاء، بما في  لك طرا 

 منت ات و دمات مركاتها الفضاةية في األسوا  األجنبية. وتنفذ هذه األنشطة في الم االت التالية:

تطوير التعاون اللناةي مع بلدان العالم ب ســـره )وال ســـيما مع الواليات المتحدة األمرييية وكندا  )أ( 
ــتان(، ودعم الحوار  ــا وهولندا والهند وجمهورية كوريا والصـــين ومصـــر وكالا سـ واليابان والميســـيك وإيطاليا وفرنسـ

 القانونية للتعاون وت ديدها؛المستمر مع الوكاالت والشركات الفضاةية الشريية، وتوسيع نطا  األس  

ــاةية األوروبية، وتطوير التعاون   )ب(  ــطة الفضـ ــطة أوكرانيا في األنشـ ــ ن إدماج أنشـ تنفيذ تدابير بشـ
في م ال األنشـــــــطة الفضـــــــاةية مع االتحاد األوروبي، وال ســـــــيما توســـــــيع فر  مشـــــــاركة أوكرانيا في المشـــــــاريع 

 وكرانيا واالتحاد األوروبي(؛الفضاةية األوروبية )وفقا التفا  الشرا ة بين أ

 تطوير التعاون بين أوكرانيا ووكالة الفضاء األوروبية؛ )ج( 

 المشاركة في المنامات الفضاةية الدولية والمبادرات الفضاةية المتعددة األطراس؛ )د( 

 المشاركة في النام الدولية لعد  االنتشار ومرانبة الصادرات. )هـ( 

( هي الهيصة الحيومية األوكرانية التي تضــطلع /www.nkau.gov.ua/enوكرانية )ووكالة الفضــاء الحيومية األ
 بالتعاون الدولي وتنفيذ السياسة الخارجية في م ال األنشطة الفضاةية.

ت واأللدا  الدولية )منتديات المنامات ، ألفي تنايم عدد من الزيارا19-ونارا للقيود المتصـــــــــلة ب اةحة كوفيد
 .2020الدولية ومعارضها( التي كان من المقرر إجرااها في عا  

 

 الثنائيالتعاون   

بـلدا. وي ري إعـداد اتفـا ـات تعـاون مع إيطـالـيا والبرتفـال والـياـبان  28أبرمـت أوكرانـيا لتى اليو  اتفـا ـات دولـية مع 
 وماليزيا وفييت نا  للتونيع عليها.

 بلدا لتنفيذ مشاريع فضاةية مشتركة. 30هنال أيضا تواصل مستمر مع وكاالت الفضاء في أ لر من و 

  

file:///C:/Temp/www.nkau.gov.ua/en/
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 الواليات المتحدة األمرييية  

، الذي يصــنع الولدة األســاســية للمرللة ســنوات، تشــارل مــركات أوكرانية في مشــروع أنتاري  10منذ أ لر من 
ــاةية  ــتنقل مركبة الشــــــــــحن الفضــــــــ ــركة نورثروب .رومان األمرييية، التي ســــــــ األولى لمركبة اإلط   التابعة لشــــــــ

 وسيفنواو إلى محطة الفضاء الدولية.

شـــــــ ن ، و عت وكالة الفضـــــــاء الوطنية األوكرانية على اتفا ات وأرتمي و ب 2020تشـــــــرين اللاني/نوفمبر   12وفي 
 مبادم التعاون في االستكشاس واالستخدا  المدني للقمر والمريع والمذنبات والكوييبات لا.راع السلمية.

 

  ندا  

المتعلق ببناء مو ع  ،تشـــــارل مـــــركات أوكرانية في المشـــــروع الت اري للشـــــركة الكندية و دمات اإلط   البحريو
في إطار  لك التعاون، تقو  الشــــــركات األوكرانية ببناء  إلط   المركبات الفضــــــاةية في مقاطعة نوفا ســــــيوتيا. و 

 وتوريدها لل ان  الكندي. ومواصفات مركبة اإلط   تلك هي: Cyclone-4Mمركبة اإلط   

تركز على نقل الحمولة إلى مدارات أرضــية منخفضــة )بما فيها مدارات متزامنة مع الشــم ،  )أ( 
 اء الدولية(؛وعند الضرورة، إط  ها إلى مدار محطة الفض

  درتها على إط   ساتل أو أ لر لنشر تشيي تها؛ )ب( 

يتســم الصــاروا بتصــميم جديد يت ل  من مرللتين، ويقو  على عناصــر وللول  ات مســتوف  )ج( 
 عال من التطوير؛

 ميونات و ود المركبة صديقة للبيصة. )د( 

 

 إيطاليا  

 تزوـيد مــــــــــــــركـة إيطـالـية بمحرل كرول للمرلـلة الرابعـة ســــــــــــــنوات، تقو  مــــــــــــــركـات أوكرانـية ب  10مـنذ مـا يقرب من 
(RD-843 ).لمركبة اإلط   فيفا التابعة لوكالة الفضاء األوروبية 

 

 هولندا  

بشــــــ ن مشــــــاركة هذه الشــــــركة  Yuzhnoye State Design Officeومــــــركة  وجامعة دلفت التقنيةوبدأ لوار بين 
وي ري لاليا االتفا  . LunarZebro nano lunar roverية تطوير العربة القمر لاألوكرانية في مشـــــــــــروع مبتكر 
 على مذكرة التفاهم  ات الصلة.

ــتشـــــــعار عن بعد تنفيذ أنشـــــــطة تعاون مع مـــــــركة  OTP/NETو د بدأت مـــــــركة  الهولندية لمعال ة بيانات االســـــ
ة في برنامج  في إطار اتحاد أنشــ ه مــركاء هولنديون للمشــارك  Eos Data Analyticsالفضــاء ال وي األوكرانية 

ــروع، الذف تبلو تكلفته ا2020وهورايزون  ــتمر لمدة ث    10 يجمالية لوالإلو. ويهدس المشـــــ م يين يورو ويســـــ
 لد  النام الفضاةية لضمان التعدين ادمن والفعال.أسنوات، إلى تطوير 
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 الصين  

. ويشــمل البرنامج  2020-2016الفضــاء للفترة                                                                ي ري لاليا  تنفيذ برنامج التعاون بين أوكرانيا والصــين في م ال  
ــاتلية، وما إلى  83 ــعار عن بعد، والم لة الســ ــتشــ ــواتل، واالســ ــواريع، وتكنولوجيات الســ ــروعا في م ال الصــ مشــ

 69)يتضـــــــمن البرنامج   2025-2021 لك. و د جرف التونيع على برنامج التعاون بين أوكرانيا والصـــــــين للفترة 
 رنامج واستكماله سنويا وفقا اللتياجات التعاون اللناةي.بندا(؛ وسي ري استعراع الب 

  

 الهند  

لتقديم  دمات هندسية ال تبارات الحراةق على ال زء من محرل الصواريع مبه المبرد من                         بلو مرللة التنفيذ عقد  
 .Yuzhmashفي مرافق مصنع  SE2000طرال 

  

  الا ستان  

ــاء ال وي التابعة  ــاةية ال وية في أبر  اتفا  مع ل نة الفضــــــــــ ــناعة الفضــــــــــ لولارة التنمية الر مية واالبتكار والصــــــــــ
                                                                                  الا ستان بش ن إنشاء فريق عامل مشترل ي عنى بالتعاون في م ال استشعار األرع عن بعد.

 

 التكامل األوروبي  

ــاةية     ي   ــناعة الفضــــ األوكرانية وي ري تنفيذه عد تطوير التعاون بين أوكرانيا واالتحاد األوروبي من أولويات الصــــ
                                                                                                    وفقا التفا  الشـــــرا ة بين أوكرانيا واالتحاد األوروبي. وأ لر الم االت التي ينشـــــم فيها هذا التعاون لاليا  هي 
ــاةية  ــد األرع(، وم ال الم لة الفضـــ ــعار األرع عن بعد )في إطار البرنامج األوروبي لرصـــ ــتشـــ م ال اســـ

ـــيا  )في إطـار البرـنامج األوروبي للخـدمـة الم  ـــبة لارع(، وفي ســــــــــــ لـية التكميلـية األوروبـية الـلابـتة ـبالنســــــــــــ
 .2020مشاركة أوكرانيا في البرنامج اإلطاري ل تحاد األوروبي بش ن آفا  البحل واالبتكار لعا  

 

 ) وبرنييوا( البرنامج األوروبي لرصد األرع  

تنايم بيانات االســتشــعار عن بعد   يشــمل التعاون في إطار الناا  األوروبي لســواتل اســتشــعار األرع عن بعد،
وتعزيز عملـية تـبادلهـا بين أوكرانـيا واالتحـاد األوروبي على أســــــــــــــاا متـبادل ولر وكـامـل ومفتوا. و ـد اتخـذ  رار 

 .2011التعاون   ل اجتماع للفريق العامل المشترل بين أوكرانيا واالتحاد األوروبي في كانون األول/ديسمبر 

تفا  بين وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية والمفوضية االم التونيع في بروكسل على  ، ت 2018أيار/مايو   25وفي  
التابع لبرنامج   Sentinelاألوروبية بشـــــــــــ ن التعاون في م ال الحصـــــــــــول على البيانات الســـــــــــاتلية من الســـــــــــاتل 

الة الفضاء األوروبية،                                                                                    وبرنييوا واستخدامها. وعم   بذلك االتفا ، أبرمت وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية ووك
                                                                  ، اتفا ا  بش ن التشفيل التقني للعنصر الفضاةي في برنامج كوبرنييوا.2019في مباد/فبراير 

                                                                          ، واســـــتنادا  إلى مركز المرانبة واال تبار التابع للمرافق الفضـــــاةية الوطنية في 2019وفي كانون األول/ديســـــمبر 
وصــول الرةيســية للبيانات من نســخة مو ع كوبرنييوا اإل ليمي وكالة الفضــاء الوطنية األوكرانية، أنشــصت نقطة ال

ــبية اإلنترنت. وهيذا، صــــــــارت، ابتداء من  ، صــــــــور أراضــــــــي أوكرانيا  2019كانون األول/ديســــــــمبر  1على مــــــ
متالة على هذا المو ع. ومن المقرر أن  Sentinel-Cو Sentinel-2و، Sentinel-1المســـــــــــتمدة من الســـــــــــواتل 
                        متالة أيضا  على المو ع. Sentinel-SPانات المستمدة من الساتل تصبه في المستقبل البي 
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 مشروع الخدمة الم لية التكميلية األوروبية اللابتة بالنسبة لارع )مشروع إ.نوا(  

ــروع إ.نوا ــمل التعاون في إطار مشــــ ــاتلية التي تكمل ناا   يشــــ ــفيل النام الســــ ــيع نطا  تشــــ اتخا  تدابير لتوســــ
 إ.نوا على األراضي األوكرانية.

ــ ن مشـــروع االتفا  بين أوكرانيا واالتحاد األوروبي  2020آ ار/مارا   12وفي   ــات بشـ ، عقدت أول جولة من المفاوضـ
ــول على  دمة   ــيع نطا  تفطية ناا  إ.نوا وتوفير إميانية الحصـــــ ــ ن توســـــ ســـــــ مة الحياة. واتفق الطرفان أثناء  بشـــــ

 المفاوضات على ال وان  الرةيسية ل تفا  المقبل ونا شا السمات التقنية لتنفيذ الناا  ومرود تشفيله. 

 

 2020هورايزن   

دا ل وكالة الفضـــــاء الوطنية األوكرانية، وتقد  المســـــاعدة  2020 تعمل جهة االتصـــــال الوطنية لبرنامج هورايزن 
اإلع مية واالســتشــارية للمؤســســات المعنية بشــ ن المشــاركة في البرنامج والمســابقات الحالية والمســتقبلية، والبحل 

 عن مركاء أوروبيين، وما إلى  لك.

ــا  اتفانية اتحاد مع  ــاء الوطنية األوكرانية أيضــ ــبية                                                              وو عت وكالة الفضــ ــمت إلى ، COSMOS2020plusمــ وانضــ
 .2020مبية جهات االتصال األوروبية التابعة لبرنامج هورايزن 

 .2020                                                                            وتنفذ مؤسسات صناعة الفضاء في أوكرانيا لاليا  مشروعين في إطار برنامج هورايزن 

  

 التعاون مع وكالة الفضاء األوروبية  

المبر  بين ليومـة أوكرانيـا   2008يـة في إطـار اتفـا  عـا  بين االتحـاد ووكـالـة الفضــــــــــــــاء األوروب  التفـاعـلي ري 
 ووكالة الفضاء األوروبية بش ن التعاون في استخدا  الفضاء الخارجي في األ.راع السلمية.

                                                                           ، ع قد اجتماع على اإلنترنت بين وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية ووكالة الفضاء 2020تشرين األول/أ توبر   16وفي  
 اركة من  ادة الوكالتين، تقرر على إثره أن يقو  الطرفان با تيار عدة مشاريع محددة مشتركة. األوروبية، بمش 

 وباإلضافة إلى  لك، تعمل الوكالتان معا في إطار برنامج كوبرنييوا )انار أع ه(.

 

 المشاركة في أعمال المنظمات الدولية  

ــاء الخارجي في األ.راع  مــــــــــاركت أوكرانيا في أعمال الل نة الفر ية العلمية والتقني  ة، التابعة لل نة اســــــــــتخدا  الفضــــــــ
ه مملل ألوكرانيا لشــفل منصــ  الناة  اللاني لرةي  الل نة للفترة  . ومــاركت أوكرانيا في  2023- 2022                                                                           الســلمية. ور مــ  

  Yuzhnoye State Design Officeللم لة الفضاةية الذي انعقد على اإلنترنت، و دمت مركة   71المؤتمر الدولي الـــ 

 فيه ستة عروع إيضالية عن بحو  مواضيعية في م ال تطوير الصواريع والفضاء. 

، و عت وكالة الفضــــــــــاء الوطنية األوكرانية مذكرة مع رابطة القرية القمرية لضــــــــــمان 2020أ.ســــــــــط   آب/وفي 
 المشاركة في تطوير المشاريع القمرية.

وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية من ال هات المو عة على اإلع ن المشترل بش ن االهتما  بمرصد المناا الفضاةي،  و 
الذي يهدس إلى دراســـــة آثار تفير المناا ورصـــــدها والتكيف معها، ال ســـــيما على الصـــــعيد المحلي، باســـــتخدا  أدوات  

لاليا الفضــــــاء الوطنية األوكرانية الميدانية. وتضــــــطلع وكالة  ارع باال تران مع البيانات والنما ج الســــــاتلي ل رصــــــد ال 
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 ب نشطة لدعم المعلومات بش ن مشاركة الشركات األوكرانية في مشاريع مرصد المناا الفضاةي الدولي. 

، مــاركت الوكالة في اجتماع لفريق التنســيق الدولي الســتكشــاس الفضــاء. ويتيه  2020وفي أواةل أيلول/ســبتمبر 
ــينار  ــا  ألوكرانيا  تحديل ســــ ــتكشــــــاس، فرصــــ ــتكشــــــاس ســــــطه القمر، في إطار  ريطة الطريق العالمية ل ســــ                                                                               يو اســــ

ــاركة في مبادرات رابطة القرية القمرية التالية:   ــا، وكذلك المشـــــــ ــاهمة في برنامج أرتمي  التابع لوكالة ناســـــــ  للمســـــــ
لوايا                     صـــــــورا  للقمر من عدة )أ( إنشـــــــاء محطة لتوليد الكهرباء في القاعدة القمرية؛ )ب( تطوير كيوبســـــــات يوفر 
 نار؛ )ج( تصنيع مولدة للطا ة الحرارية الشمسية مصممة إلنتاج الطا ة المت ددة.

، عقـد اجتمـاع لفريق فرعي عـامـل معني ـبالعلم واالبتكـار، ـتابع لفريق منامـة 2020وفي تشــــــــــــــرين األول/أ توبر 
ــادية العامل المعني بالعلم والتعلي  ــاء الوطنية األوكرانية الديمقراطية والتنمية اال تصـــــــــ م، ا ترلت فيه وكالة الفضـــــــــ

برام ها الوطنية تشـــارل ب النار في إنشـــاء لييل إ ليمي متكامل مشـــترل ييفل االســـتخدا  األ ف  لموارد كل دولة  
 ومشاريعها المشتركة في المستقبل.

 


