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 الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  

 كولومبيا  

 ]األصل: باإلسبانية[

  [2020تشرين الثاني/نوفمبر  16]
فيما يتعلق باألنشــ ة المضــ لا بيا في ماال التعاود الدولي علت اســتلداا الفضــاء اللارغي في األلراة الســلمية   
ــاركة في   تود كولومبيا أد تبرز الدعم لير المشــــــــروق ال ا تمدمل األمم المتحدة وغميورية اليود في دعوتيا الت المشــــــ

اث الفضـــــــــاءا لتاميا الســـــــــواتل الوانونية والتدري  في ا ار  برنامج وكالة الفضـــــــــاء اليودسة االمدســـــــــســـــــــة اليودسة ألبح 
. وه ا  2019كانود األول/دسســمبر   15تشــرين األول/أكتوبر الت    15اليونيســبي   ال ا عمد في بولالورو  اليود  من  

ت بواء  البرنامج عبارة عن دورة نظرية وعملية بشــــــيد تاميا الســــــواتل الوانوية وبدماغيا واتتبارها ســــــاعدت كولومبيا عل 
ا.  FACSATالمدرات الالزمة وتحميق أهداف برنامايا الو وي لت وير الســـــــــواتل الوانوية اللاصـــــــــة برصـــــــــد األرة ا 

 بلدا  مما أتاح الفرصة لتعزيز الروابط بيدف التعاود الدولي في المستمبل.   17وحضر ه ا االغتماع ممثلود عن  

ــاركم كولومبيا  ممثلة بالموات الاوي  ة الكولومبية  في أحداث دولية  مثل المدتمر الدولي وعالوة علت ذلك  شـــــــــــ
  ال ا عمد في واشـو ن العاصـمة  الوالسات المتحدة األمريكية  بعروة اسضـاحية 2019للمالحة الفضـايية لعاا 

؛ وبرنامج تاميا  الموات الاوية الكولومبية وكولومبيابيا تموية عن أنشــ ة ت وير ا اع الفضــاء التي اتــ لعم  
وانونية والتدري  في ا ار اليونيسبي ؛ ولاوة استلداا الفضاء اللارغي في األلراة السلمية؛ وساتل السواتل ال

PeruSATــاء الاوا ا ــا CITAE. ومن تالل مركز البحوث في ماال تكوولوغيات الفضــ ا  نف ت كولومبيا أسضــ
 :عدة مشاريا بحثية بشيد تكوولوغيا الفضاء  بما فييا

 ؛FACSAT-2ت ت وير أغيزة استشعار ساتلية من نوع دراسة بحثية تيدف ال اأا 

 تمييم للمدرات الفضايية المحتملة للموات الاوية الكولومبية في أنتاركتيكا؛ ابا 

الكشـــن عن التعدين الســـ حي لير المانوني بت بيق الشـــبكات العصـــبية العميمة علت صـــور  اجا 
 .FACSAT-1الساتل 

اود الدولي علت اســتلداا الفضــاء اللارغي في األلراة الســلمية  شــاركم ومن بين األنشــ ة األترف في ماال التع 
كولومبيا  من تالل معيد ألوســـتين كوداتســـي الالرافي  وهو الكياد الو وي المســـدول عن انتاج اللرايط والمعلومات  

  مثل المكسيك  الالرافية الرسمية باستلداا تكوولوغيات رصد األرة  في لااد مشتركة أنشئم ما بلداد في المو مة 
واألرغوتين  بيدف وتــــــا وتوفي  مشــــــاريا ترمي الت اســــــتلداا تكوولوغيات رصــــــد األرة من أغل اســــــتلالل الموارد  

 الملا ر.  البحرية وتوليد موتاات تتصل بالموا ق المتضررة من الحرايق أللراة ادارة 

األوروبية بشــيد تلير الموا   التي تيدف الت اســتلالل كامل                                                   واد ن ف    ت ه ه األنشــ ة وفما لمبادرة وكالة الفضــاء 
ــاتلية  ــد األرة علت المدف ال ويل من أغل توليد متليرات مواتية ســــ ــيد رصــــ امكانات المحفوظات العالمية بشــــ
أســاســية  كمســاهمة تيتي في الوام المواســ  في اواعد البيانات التي توا علييا اتفا ية األمم المتحدة اإل ارية 

 تلير الموا  والفريق الحكومي الدولي المعوي بتلير الموا .بشيد 

كما أد التعاود الدولي والمعلومات المتعلمة باألنشــ ة الفضــايية واالمتثال للمعاهدات المتعلمة بالفضــاء اللارغي 
لير تكتســي أهمية كبيرة من موظور ا اع الدفاع. وفي ه ا الصــدد  أكدت الموات الاوية الكولومبية علت الدعم 

ــايية للوالسات المتحدة  فيما يتعلق بعملية ابراا                                                                                                               المشـــروق ال ا تمدمل وزارة الدفاع األمريكية  وتحديدا  الديادة الفضـ
ــايية وتمدسم ــيد التعاود في ماال ســـــــالمة الرحالت الفضـــــ اللدمات والمعلومات المتعلمة بمعرفة  م كرة تفاهم بشـــــ

 .2021                                         أحوال الفضاء  التي ي رتم  أد تواا في عاا 
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وتمر م كرة التفاهم  من تالل تبادل المعلومات عن األغســاا الفضــايية الموغودة في المدار  باالهتماا المشــتر   
ــير الت  ــايية  وتشــــ ــالمة العمليات الفضــــ ــماد ســــ ــلمية وأهمية تــــ ــاء اللارغي في األلراة الســــ ــتلداا الفضــــ باســــ

 استصواب زيادة التعاود بين البلدين.

  
 المكسيك  

 ]األصل: باإلسبانية[

  [2020تشرين الثاني/نوفمبر  13]
تســيم المكســيك في التعاود الدولي في ماال اســتلداا الفضــاء اللارغي في األلراة الســلمية من تالل وكالة 

ــيكية  ــاء المكســـــ ــات العلمية (AEM)الفضـــــ ــســـــ ــ ة بالتعاود ما المدســـــ ــيق وتوفي  األنشـــــ   التي تموا بتعزيز وتوســـــ
ة ووكاالت الفضاء والييئات الدولية والموظمات الحكومية الدولية  مثل وكالة الفضاء اإلس الية واألكادسمية الو وي 

(ASI)  ــيا والمحيط الياد ــايي اســــ ــي للدراســــــات (APSCO)  وموظمة التعاود الفضــــ   والمركز الو وي الفرنســــ
ــايية ــ ة   (CNES)الفضـــــــــ ــايية   ولاوة التعاود البيئي  واللاوة الو وية األرغوتيوية لألنشـــــــــ   (CONAE)الفضـــــــــ

  ووكالة الفضـــــاء األوروبية ااإلسســـــاا  ومدســـــســـــة الصـــــواعة (DLR)والمركز األلماني لشـــــدود الفضـــــاء الاوا 
  (ISRO)  والمدســســة اليودسة ألبحاث الفضــاء (ISA)الفضــايية الاوية اإلســراييلية  ووكالة الفضــاء اإلســراييلية 

ا  واالدارة الو وية األمريكية لدراســــة المحي ات واللالف الاوا واإلدارة الو وية للمالحة الاوية والفضــــاء اناســــا
(NOAA) .ومكت  شدود الفضاء اللارغي  ووكالة الفضاء البري انية  في ا ار اتفااات التعاود الدولي   

 وتشمل أنش ة التعاود الدولي المض لا بيا ما يلي:

لكاريبي للمكســــيك   لبم وكالة الفضــــاء من أغل مواغية مشــــكلة  حال  الســــارلاســــوا علت شــــوا   الســــاحل ا
المكســـــــــيكية من وكاالت الفضـــــــــاء األغوبية والموظمات الدولية التي أبرمم معيا اتفااات تعاود أد تمدا صـــــــــورا 

 ساتلية من أغل تحديد مسار السارلاسوا. واد وردت تعليمات بي ا الشيد من الدول األ راف التالية:

 اإلس الية؛وكالة الفضاء  اأا 

 المدسسة اليودسة ألبحاث الفضاء؛ ابا 

 المركز الو وي الفرنسي للدراسات الفضايية؛ اجا 

 اللاوة الو وية األرغوتيوية لألنش ة الفضايية؛ ادا 

 وكالة الفضاء اإلسراييلية؛ اهـا 

 المركز األلماني لشدود الفضاء الاوا؛ اوا 

 الموات الاوية الشيلية؛ ازا 

 لتعاود الفضايي اسيا والمحيط الياد .موظمة ا احا 

 دولية:  وباإلتافة الت ذلك  يتواصل االت الع بعدد من األنش ة بموغ  اتفااات تعاود ما وكاالت الفضاء وهيئات 

                                                     ن ف ت أنشــ ة باالشــترا  ما مرصــد موا  الفضــاء  وما ماموعة   المركز الوطني الفرنسييي للدراسيياف الفضييا ية 
من وكاالت الفضـاء والييئات الدولية الموشـية بيدف توسـيق المبادرات الدولية  حتت يتسـوت للباحثين واألكادسميين  

ــاتلي والوماذج الحاســـ  ــد السـ ــتلداا عمليات الرصـ ــد رثار تلير الموا  باسـ وبية  والعلماء تمدسم ااتراحات لتمييم ورصـ
 .2021وأسضا في ا ار المبادرات المزما اتلاذها في عاا 
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بموغ  اتفاق التعاود الفضـايي ال ا أبرمتل وكالة الفضـاء المكسـيكية    اللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشيطة الفضيا ية  
ددة األ ياف ما اللاوة الو وية األرغوتيوية لألنشــــ ة الفضــــايية  عرتــــم ه ه اللاوة تمدسم صــــور رادارية وصــــور متع 

ونماذج رامية ماانا. وســــيوفر ه ا األمر للمدســــســــات والوكاالت المكســــيكية معلومات ذات صــــلة باســــتحداث موتاات  
 للتلفيف من رثار الكوارث ال بيعية وتيسير اتلاذ المرارات بعد الكوارث فيما يتعلق بتمييم المدد وبنعاشيا. 

الت بيمات المتكاملة  المكرس لت وير وتوفي  وتوغيل العمليات في ا ار برنامج ترويج  وكالة الفضياء األورويية 
ويشـمل اسـتلداا ت بيمات البيانات الفضـايية المايمة  مثل رصـد األرة واالتصـاالت السـاتلية والمالحة السـاتلية  

 سارا توفي  المشروعين التاليين بالتعاود ما وكالة الفضاء المكسيكية:

ي ه ما اللاوة الو وية للموا ق ال بيعية المحمية التابعة مشـــــــــروع لرصـــــــــد الســـــــــفن سارا توف اأا 
 لوزارة البيئة والموارد ال بيعية؛

مشــــروع بشــــيد رصــــد البوت التحتية للييدروكربونات  وهو يوغد في مرحلة التصــــميم  ومن الممرر  ابا  
 اة ووكالة السالمة وال ااة والبيئة. توفي ه باالشترا  ما اللاوة الو وية للييدروكربونات ووزارة ال ااة ولاوة توظيم ال ا 

سارا تعزيز ادرات وميارات اللبراء المكسيكيين فيما يتعلق برصد ومعالاة   المؤسسة الهندية ألبحاث الفضاء 
ــ   ــن عن حرايق اللابات ليواســ ــاتلية لحرايق اللابات. وعالوة علت ذلك  سارا تكييف ت بيق للكشــ ــور الســ الصــ

 ة أرتــــية في المكســــيك لتلمي البيانات من الســــواتل التابعة للمدســــســــة اليودسة المكســــيك  ويارا حاليا بواء مح
بشــــــيد اســــــتلداا الصــــــور الســــــاتلية لموا حرايق  2021ألبحاث الفضــــــاء. ومن الممرر عمد حلمة عمل في عاا 

 اللابات ومكافحتيا والتلفيف من رثارها. 

فريق متعدد التلصـــصـــات مكود من  AzTechSat-1تولت ت وير الســـاتل   اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضيياء  
 الب وأعضـــــــاء هيئة التدري  في غامعة أو ونوما الشـــــــعبية لوالسة بويبال  بدعم من فريق من المرشـــــــدين يتيلن من 

 . 2019كانود األول/دسسمبر   4متلصصين من وكالة الفضاء المكسيكية وناسا. واد أ لق الساتل في  

ــة المحي ات واللالف الاوا  وطنية لدراسييييية المحيطاف واللالو الجو  اإلدارة ال تبرعم اإلدارة الو وية لدراســــــ
ــتدبال من نوع   ــرة هواييات اســــــ ــيك؛ واد ركبم ه ه اليواييات وهي تعمل في GEONETCastبعشــــــ   الت المكســــــ

ــافة الت ذلك  ســـاعدت اإلدارة الو وية لدراســـة المحي البلدغميا أنحاء   ات واللالف الاوا في تحســـين . وباإلتـ
 أغيزة استدبال تلك اليواييات حتت تتمكن من مواصلة العمل بشكل  بيعي. 

في ا ار الدورة اللامسة والعشرين لمال  لاوة التعاود البيئي  بشيد موتوع  األحداث الباللة   لجنة التعاون البيئي  
يضــانات  ادمم شــركة وكالة الفضــاء المكســيكية ااتراحا الشــدة   التي ركزت أســاســا علت الافاف وحرايق اللابات والف 

الت توظيم ثالث حلمات   وأدف بعوواد  اســـتلداا الصـــور الســـاتلية ألنظمة اإلن ار المبكر   وكاد ه ا هو االاتراح الفايز 
ـــيك من      والـثانـية في الوالـسات المتحـدة 2019تشـــــــــــــرين الـثاني/نوفمبر  15الت  13عمـل ـتدريبـية: األولت في المكســـــــــــ

 . 2020تشرين األول/أكتوبر  8الت    6  والثالثة في كودا من  2020أيلول/سبتمبر   24الت    22األمريكية من  

ــين أو توفي  نظم اإلن ار المبكر في  ــاركين علت تحديد االحتياغات المتعلمة بتحســــ ــاعدت حلمات العمل المشــــ وســــ
 المكسيك  واستكشاف كيفية مواءمة تلك الوظم ما نظم اإلن ار المبكر الموغودة في الوالسات المتحدة وكودا. 

ــيكية هي مكت  ال مكتب شييييؤون الفضيييياء الخارجي  ــاء المكســــ دعم اإلاليمي لبرنامج األمم المتحدة وكالة الفضــــ
الســتلداا المعلومات الفضــايية في ادارة الكوارث واالســتاابة في حاالت ال وار  ابرنامج ســبايدرا وهو  بصــفتل 

 ه ه  مسدول عن توسيق أنش ة التوعية وبواء المدرات والتعاود والمساعدة التموية.

ــاء المكـســـــ  ــبايدر بعدد من األنشــــــ ة  مثل العمل وبواء علت ذلك  اتــــــ لا كل من وكالة الفضــــ يكية وبرنامج ســــ
ا والوظــــاا الو وي للحمــــاســــة المــــدنيــــة  CENAPREDالمشــــــــــــــتر  ما المركز الو وي للواــــاســــة من الكوارث ا

ا  وكـ ـلك العمـل اـل ا اتــــــــــــــ لا ـبل بـواء علت  لـ  وزارة اللـارغـية  من تالل المـديرـية العـامـة SINAPROCا
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ــدود األمم المتحدة  من أغل تمكي  ــاعدة في معالاة لشــــ ــبايدر من المســــ ــيكية وبرنامج ســــ ــاء المكســــ ن وكالة الفضــــ
 المشاكل الواغمة عن الافاف في بلداد المثلث الشمالي لدول أمريكا الوس ت. 

  ادا برنامج ســــبايدر ســــلســــلة من 2020حزيراد/يونيل  23وبتــــافة الت ذلك  وفي أعماب الزلزال ال ا واا في 
ــتلداا ــتمدت باســــ ــتبانة من  راز  اللرايط التي اســــ ــور رادارية عالية االســــ ــركة  TerraSAR-Xصــــ تبرعم بيا شــــ

ايرباص للدفاع والفضــاء  والتي أظيرت بمزيد من الداة الموااا المحتملة لالنييارات األرتــية في مو مة واهاكا. 
 ثم غرف تحليل ه ه اللرايط باالشترا  ما المركز الو وي للوااسة من الكوارث.

. توفر وكـالـة الفضــــــــــــــاء اإلس ـاليـة  من تالل تـدمـة ادارة ال وار  في ا ـار برـنامج الييةوكيالية الفضييييييييياء اإليطي 
ــاتلين اإلس اليين  ــتمدة من الســ    COSMO-SkyMedكوبرنيكوس  امكانية الوصــــول لي  فمط الت البيانات المســ

 .(e-GEOS)                                                      بل أسضا  الت البيانات الساتلية واألموية لالتحاد األوروبي

اامم موظمة التعاود الفضـايي اسـيا والمحيط الياد  بتفعيل    ي آلسييا والمحي  الهاد. منظمة التعاون الفضيا
رليتيا لل وار  بمســـاعدة من حكومة غميورية الصـــين الشـــعبية من أغل تمدسم الصـــور والبيانات المتعلمة بالزلزال 

  رق ال. وســتســتلدا ه ه المســاهمة في توليد موتاات تســاعد علت تحديد 2020حزيراد/يونيل   23ال ا واا في 
التي تيثرت باالنييارات األرتـــــية والمرف التي عزلم. كما ســـــتيســـــر اتلاذ المرارات المواســـــبة فيما يتعلق بوتـــــا 

 ترايط لألترار الواغمة وعمليات اإلنماذ وربما التعافي. 

  
 ( العالمية19-فيروس كورونا )كوفيدالتعاون فيما يتعلق بجا حة مرض   

ــتيا  ــاتلية التكوولوغية وموااشــ ــاء أترف للوظر في الت بيمات الســ ــلة من االغتماعات ما وكاالت فضــ ــلســ                                                                                               ع مدت ســ
واسـتلداا الصـور المسـتمدة من سـواتل رصـد األرة بمية تمكين كل بلد  وفما لوتايج تلك االغتماعات  من تمدسم  

 ما يتعلق بوتا السياسات العامة. توصيات الت السل ات الصحية في 

في االغتماع الموعمد ما المدســــــســــــة اليودسة ألبحاث الفضــــــاء  تم تبادل   المؤسييييسيييية الهندية ألبحاث الفضيييياء 
المعلومات عن كيفية اتلاذ المدســــــســــــة اليودسة ألبحاث الفضــــــاء اغراءات للمســــــاعدة في احتواء انتشــــــار غايحة 

. وعلت لرار اإلغراءات المتل ة في المكســــيك  أنشــــيت اليود أسضــــا نظما تاصــــة بعلم األوبئة البيئي 19-كوفيد
 تستود الت نظم المعلومات الالرافية.

تضــ لا اللاوة الو وية األرغوتيوية لألنشــ ة الفضــايية بينشــ ة تتعلق    اللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشيطة الفضيا ية  
ــتلداا   ــات نظم المعلومات الالرافية  لي  فمط باســــ ــتوادا  الت موصــــ ــار الوبايي اســــ                                                                                                            بعلم األوبئة البيئي/اسكولوغيا االنتشــــ

                                                                                                   ومات المتعلمة بصــحة الســكاد والحاالت المدكدة واألنشــ ة االاتصــادسة  بل أسضــا  باســتلداا المعلومات المســتماة  المعل 
تزال في المرحلة  من الوماذج الوبايية الرياتـــــــية ودراســـــــات األرصـــــــاد الاوية. ورلم أد دراســـــــات األرصـــــــاد الاوية ال 

ـــيد الوي  ــة الدور المحتـمل لـثاني أكســـــــــــ ــار غايـحة كوفـيد األولـية  فـمد تـمم دراســـــــــــ بمزيد من  19- تروغين في زيادة انتشـــــــــــ
التفـصيل. ويارا العمل أسـضا علت األثر ال ا تللفل درغة الحرارة المحي ة والر وبة الوـسبية علت وام بماء الفيروس  

نش ة علت ايد الحياة فوق أنواع معيوة من األس ح. وشيد ه ا االغتماع ااامة روابط بين اللاوة الو وية المكسيكية لأل 
ــوع. كما  ــية العاملة علت ه ا الموتـ ــيكية الرييسـ ــايية والكيانات المكسـ ــيكي العامل   الفضـ اتفق علت أد سديم الفريق المكسـ

 علت موصة اسكولوغيا االنتشار الوبايي اتصاال مباشرا ما نظيره في األرغوتين.  

تالل االغتماع المعمود ما وكالة الفضـــــــــاء األوروبية  أشـــــــــير الت الروابط والتعاود  وكالة الفضيييييياء األورويية 
ــاحيا بشــــيد  ــا اسضــ ــاء األوروبية عرتــ ــاء األوروبية. وادمم وكالة الفضــ ــاء وكالة الفضــ الوثيمين المايمين مو  انشــ

ات لتشــــتم األنشــــ ة التي اتــــ لعم بيا من أغل دعم مشــــاريا    الفضــــاء. وشــــملم المســــايل الم كورة تمدير 
ــبيل  ــبة لفيروس زيكا  علت ســـ ــاد الاوية  كما هو الحال بالوســـ                                                                                                      البعوة باعتباره نااال  وباييا  يرتبط بعوامل األرصـــ
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المثال  واســتلداا ال كاء االصــ واعي الســتلالل المعلومات الســاتلية  والعالاة بين مســتويات الاســيمات الملوثة 
الشمسي والمشاكل الالدسة. وباإلتافة الت ذلك  غرف تشا ر وأمراة الاياز التوفسي وبين مستويات اإلشعاع 

اللبرات المكتســــــبة في ماال اســــــتلداا االتصــــــاالت المتوملة الســــــاتلية من أغل دعم مشــــــاريا الت بي  عن بعد  
ســــــــــــــيمـا في مو ـمة األمـازود وفي أغزاء من أفريدـيا  وفي انشــــــــــــــاء ملتبرات بيولوغـية متومـلة أثـواء انتشــــــــــــــار  وال
  ولكويا ادمم 19-. ولم تبدأ وكالة الفضـــــــــاء األوروبية بعد أا مشـــــــــاريا محددة تتعلق باايحة كوفيدايبوال وباء

 لبات عروة لثالثة مشــــاريا بشــــيد اســــتلداا تكوولوغيا الفضــــاء للمســــاعدة علت احتواء انتشــــار ه ه الاايحة. 
ــاء   واد ــاء البري انية ووكالة الفضـــــــــ األوروبية  من بين وكاالت                                                                      ن شـــــــــــرت ه ه ال لبات بالتعاود ما وكالة الفضـــــــــ

فضـــايية أوروبية أترف. كما أتاحم اإلسســـا غميا المعلومات التي تملكيا والمتعلمة برصـــد األرة من أغل توفي   
 .19-المشاريا المتعلمة باايحة كوفيد

ة أشــارت وكالة الفضــاء اإلس الية الت أنيا لم تضــ لا بيا أنشــ ة تاصــة بيا للمســاعد  وكالة الفضياء اإليطالية 
  ولكويا ادمم معلومات ساتلية  تاصة لموصات نظم المعلومات الالرافية 19-في احتواء انتشار غايحة كوفيد

المســـتلدمة إلغراء دراســـات عن ه ه الاايحة. كما أشـــارت الت أد غميا المعلومات المســـتمدة من ســـواتل رصــد 
. فعلت ســبيل 19-لمتعلمة باايحة كوفيداألرة التابعة ليا اد أتيحم للمدســســات اإلس الية أللراة الدراســات ا

ــم اللرايط   ــيد الوتروغين  ونوعية اليواء  ورســــــ ــاء اإلس الية معلومات عن ثاني أكســــــ المثال  ادمم وكالة الفضــــــ
وكثافة حركة المرور  والدراسـات االسـتمصـايية المتعلمة بالممتلكات. واد دعم وكالة الفضـاء اإلس الية  بالتعاود 

وروبية  الت تمدسم عروة لمشــــــاريا تتعلق باســــــتلداا المعلومات الســــــاتلية لرصــــــد انتمال ما وكالة الفضــــــاء األ
ــيكية المعلومات التي تمدميا   ــاء المكســــــــ فيروس كورونا. ونتياة لي ا االغتماع  اتفق علت أد تحلل وكالة الفضــــــــ

  الاايحة الحالية.ل تالالسواتل اإلس الية من أغل  ل  الصور الالزمة للدراسات التي سمكن أد تفيد المكسيك 

أولت المركز الو وي الفرنســي للدراســات الفضــايية  شــينل شــيد وكاالت   المركز الوطني الفرنسييي للدراسيياف الفضييا ية  
- الفـضاء األترف  اهتماما تاـصا لتوفي  مـشاريا الت بي  عن بعد من أغل المـساعدة علت احتواء انتـشار غايحة كوفيد 

حم أغيزة محمولة لتيســـــــــــير االتصـــــــــــال بمراكز الديادة ال بية لعالج المرتـــــــــــت  . وفي ا ار ه ه المشـــــــــــاريا  أتي 19
ــواتل لدعم تدمات التعلم عن بعد وتوافر تدمات اإلنترنم في   ــتلدمم تكوولوغيا السـ ــابين. وعالوة علت ذلك  اسـ المصـ

ــايية علت  ــا أثواء حالة ال وار . واد عمل المركز الو وي الفرنســــــي للدراســــــات الفضــــ نحو وثيق ما   غميا أنحاء فرنســــ
الشـركات المحلية علت دمج الرصـد السـاتلي والبيانات المواعية من أغل وتـا نماذج رياتـية لتمدير أثر الاايحة علت 
االاتصــــــاد الفرنســــــي. وفيما يتعلق بتتبا الملال ين  عملم الشــــــركات اللاصــــــة علت ت وير موصــــــات تســــــتلدا تموية  

ــل الت اتفاق ل  ــلة تبادل المعلومات من أغل تحديد مااالت محددة للتعاود  البلوتوث لي ا اللرة. وتم التوصـــــــــ مواصـــــــــ
 وتيسير معالاة  لبات الحصول علت صور من أغل تمكين البلدين من توفي  مبادرات مشتركة.  

ــاء األترف  أشـــــارت الوكالة اليابانية   الوكالة اليابانية السيييتفشييياو الفضييياء الجو   علت تالف وكاالت الفضـــ
الت أنيا ادمم معلومات ولكويا لم تضـ لا بدور حيوا في الدراسـات المتعلمة بكيفية  السـتكشـاف الفضـاء الاوا 
ــار غايحة كوفيد ــاتلي  19-احتواء انتشـ ــتمدة من ماموع أســـ وليا السـ . وعلت وغل التحديد  أتاحم معلومات مسـ

معا  وذلك أللراة  بما في ذلك المعلومات المسـتمدة من أغيزة االسـتشـعار البصـرية وأغيزة االسـتشـعار الرادارية
ــئم  ــارت الت أد غميا الموتاات التي أنشــــ ــد الاوا في المماا األول. كما أشــــ الت بيمات البيئية وت بيمات الرصــــ
باســــــتلداا ســــــواتليا متاحة ماانا  ودعم المكســــــيك الت أد تحصــــــل  من تالل المووات ذات الصــــــلة  علت أا 

 . 19-ة باايحة كوفيدمعلومات تحتاج الييا في التصدا لحالة ال وار  المرتب 
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 ميانمار  

 [باإلنكليزية]األصل: 

  [2020تشرين الثاني/نوفمبر  13]
ابرنامج ميانمار الفضـــاييا ييدف الت تحميق ال موحات  يافضـــاي  أعدت حكومة غميورية اتحاد ميانمار برناماا

                                                                                                 المتعلمة بإ الق ســاتل و وي واكتســاب المدرة علت التحك م في االتصــاالت وعمليات البث الو وية االســتراتياية. 
ي ف  اتااري واليدف الثاني من وراء ذلك هو انشــــاء صــــواعة اتصــــاالت ســــاتلية مســــتدامة واابلة لالســــتمرار والومو 

 ميانمار  وبواء وتا انتمايي في األسواق اإلاليمية والمتعددة األااليم والموا ق.

                                واتتارت مشـــل  ل الســـواتل انتل 2015رب/ألســـ      10وفي ه ا الصـــدد  أصـــدرت ميانمار  ل  ااتراحات  بتاري  
مشـــــروع من أغل التشـــــليل  ا  وهو مدســـــســـــة عالمية رايدة في تمدسم اللدمات الســـــاتلية  بيدف ااامة  (Intelsatســـــات  

المشـــتر  لســـاتل من المزما ا الال في المســـتمبل  وأسضـــا من أغل اســـتئاار ادرة ســـاتلية من تالل اتفاق مدتل تم   
              درغة شراا ا.  64,15  الوااا IntelSat 906             درغة شراا   و   62  الوااا IntelSat 902سووات بشيد ساتلين ا 

ألغل. ولدف الوكالة ااســــم تكوولوغيا المعلومات واألمن الســــيبراني وتوا ه ه االتفا ية علت تيار تدمة  ويل ا
ــة  ــتلداا لير المابل لإللاء  وبذا كانم الوكالة ترل  في ممارســ ــاالتا تيار ابول حق االســ بوزارة الومل واالتصــ

هي الليار ال ويل األغل  يتعين علييا أد تل ر المشــــــــــلل وتدفا تكلفة حق االســــــــــتلداا لير المابل لإللاء  و 
 دفعات ربا سووية.  10مليود دوالر أمريكي  تددف علت  155,7

. ووفما التفاق حق االســـــتلداا لير المابل 2019رب/ألســـــ     6في   IntelSat 39وأ لق انتل ســـــات الســـــاتل  
لإللاء بشـيد حمولة السـاتل  يتعين أد تضـا ميانمار عالمة تاصـة بحمولة السـاتل وتسـوايا علت حدة بوصـفيا 

  . وه ا الوشاق هو الل وة الثانية من برنامج ميانمار الفضايي.MyanmarSat-2ا ليا تحم اسم  ساتال تابع

درغة شــــــراا  وتملك ميانمار ادرات تاصــــــة بالو اق  61,95عود  MyanmarSat-2/Intelsat 39ويما الســــــاتل 
سـوة وهي  15ميلاهرتز  لمدة  864ميلاهيرتز  بإغمالي  72×6ميلاهيرتز والو اق   يو باند  72×6سـي باند 

                                                                                              دورة حياة الســــــــاتل  علت أد توفر للدمات االتصــــــــاالت الســــــــاتلية. ويمكن لحزمة الو اق ســــــــي باند المرك زة في 
ميلاهرتز  كما سمكن لحزمة الو اق   يو   432الموتـــــــــا اإلاليمي لميانمار اســـــــــتلداا ادرة الو اق ســـــــــي باند 

 ميلاهرتز. 432لة للتوغيل في الموتا اإلاليمي لميانمار استلداا الو اق كيو باند                المرك زة الماب 

ــاتل  ــبة لألرة  سمكن أد يوفر تدمات  Intelsat 39والســــ ــاالت عالي المدرة ثابم المدار بالوســــ ــاتل اتصــــ هو ســــ
 .شبكية عريضة الو اق وتدمات لتوزيا البث الفيديوا في أفريديا وأوروبا والشرق األوسط ورسيا

وتتثمل الل وة الثالثة من برنامج ميانمار الفضـايي في ا الق سـاتل و وي. فمد اررت اللاوة التوغييية الو وية 
إل الق الســــواتل في ميانمار ا الق ســــاتل ميكروا لرصــــد األرة. واد نف ت غامعة ميانمار ليودســــة الفضــــاء 

كايدو في الياباد. وتبلغ كتلة الســاتل ذا الاوا مشــروع الســاتل الميكروا لرصــد األرة بالتعاود ما غامعة هو 
 كيلولراما. 50سم حوالي  50األنبوب البالغ 

ــاـتل من غـامعـة هوكـاـيدو الت الوكـاـلة الـياـبانـية   ــاـتل في غـامعـة هوكـاـيدو. وأ يم حفـل نمـل الســــــــــــ                                                                                                    واـد ب وي هـ ا الســــــــــــ
ــاا في  ــاء الاوا اغاكســ ــتكشــــاف الفضــ ث أشــــلاص . وشــــار  في ه ا الحد2020تشــــرين األول/أكتوبر   21الســ

ومسدولود ميمود غدا من ميانمار من تالل التداول بالفيديو عبر اإلنترنم. وبموغ  االتفاق المبرا ما غامعة 
 . MMSAT 1هوكايدو  تتولت الوكالة اليابانية الســــتكشــــاف الفضــــاء الاوا مســــدولية ا الق الســــاتل المســــمت  

ــا ــاء الاوا الســ ــاف الفضــ ــتكشــ ــباق/فبراير وســــوف تومل الوكالة اليابانية الســ ــاء الدولية في شــ تل الت مح ة الفضــ
 .2021                                                                                       ومن الممرر أد س  لق في اتااه المدار ان الاا من المح ة الفضايية الدولية في رذار/مارس 2021
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كم فوق سـ ح األرة. وسـوف يدور حول   400السـاتل في مدار أرتـي مولفع علت ارتفاع ا تـ يتمو وسـوف  
األرة  وليا  ما المرور فوق الم بين الاووبي والشــــــمالي وســــــوف سعبر ن اق دوراد األرة. كما أنل ســــــيمر 

 فوق ميانمار مرتين في اليوا  مرة في الويار ومرة في الليل.

وااعة في غامعة ميانمار وفي كل مرة سمر فييا الســــــــاتل فوق ميانمار  ســــــــتتحكم فيل مح ة التحكم األرتــــــــية ال
ليودسـة الفضـاء الاوا في ميكتيال  ميانمار. وفي الوام ال ا سمر فيل فوق ميانمار  سـيتمكن من التماق صـور 
للســماء وبيانات لالســتشــعار عن بعد فوق ميانمار باســتلداا الحمولة البصــرية الموغودة علت متول. وللتحكم في 

عد من مح ة المرا بة األرتــية بواســ ة تط االتصــال ما الســاتل في                                      الســاتل  ســوف ت رســل بيانات الدياس عن ب 
                                                                       كيلوبم في الثانيةا من مح ة المرا بة األرتـــــــــية  كما ســـــــــت رســـــــــل الصـــــــــور والبيانات  1ا  ”S“الو اق الترددا 

ميلابم في الثانيةا من الســـــــــاتل  2ا Xاالبيانات اللااا من تالل تط االتصـــــــــال باألرة في الو اق الترددا 
  ة األرتية. وستدوا دورة حياة الساتل ما بين سوتين ونصن الت ثالث سووات.الت المح

كيلولراما ومح تين   50ويشـمل برنامج ا الق السـاتل الميكروا لرصـد األرة في ميانمار سـاتلين تبلغ كتلتيما 
تل وبرنامج  أرتــــيتين للتحكم  احداهما في ميانمار واألترف في غامعة هوكايدو. وهوا  ملتبرات التتبار الســــوا
مليود    15,3للموح الدراســـــــــية الموغية للمتدربين من أغل الدراســـــــــة في الياباد. وتبلغ التكلفة اإلغمالية للبرنامج 

 دوالر  علت أد تدفا في لضود تم  سووات.

كيلومتر. وســيتولت بواء   600                                                      ســي  لق الســاتل الثاني مباشــرة نحو المدار علت ارتفاع 2023وفي أيلول/ســبتمبر 
ــا ا العالمية  ال سســـــــت يا 19-تل الثاني متدربود من ميانمار. وبســـــــب  غايحة مرة فيروس كورونا اكوفيدالســـــ

  2020ال الب الـدراســـــــــــــــة في اليـابـاد في الواـم الحـالي  ولكن التـدريـ  عبر اإلنترنـم اـد بـدأ من تموز/يوليـل 
 وسوف يتبا بالدراسة في الياباد.

 رصد األرة فيما يتعلق بما يلي:وسيوفر ه ا المشروع صورا للسماء وبيانات 

 ا اع الزراعة؛ اأا 

 ا اع الحراغة؛ ابا 

 ا اع التل يط الحضرا؛ اجا 

 ا اع المالحة البحرية وعلم المحي ات؛ ادا 

 ا اع التومي  عن المعادد والتعدين؛ اهـا 

 ا اع الييدرولوغيا والموارد المايية؛ اوا 

 ا اع البيئة؛ ازا 

 ث.ا اع ادارة الكوار  احا 

                                        ويمكن أسضا  اتاحة بيانات تتعلق بالزالزل.

ومن شــــــيد اســــــتلداا التكوولوغيات الفضــــــايية أد سفيد في تحميق الســــــالا واألماد واألمن علت الصــــــعيد الدولي. 
وتســـــت يا الحكومة أد تكفل أنشـــــ ة فضـــــايية مســـــتدامة تتســـــم بالســـــلم واألماد واألمن أثواء توفي  ه ا المشـــــروع. 

ا لفايدة ماتما الفضـــــــــاء األوســـــــــا 50األحداث البارزة توظيم ندوة مدتمر االيونيســـــــــبي  وعالوة علت ذلك  من 
بيدف تبادل ااراء بشــــيد مســــتمبل التعاود الدولي في ماال الفضــــاء واســــتلداا الفضــــاء اللارغي في األلراة 

التومية اإلاليمية والعالمية لعلوا وتكوولوغيا الفضـــاء في الوام  في  ةمشـــاركة فعالسشـــار  بلدنا الســـلمية  وســـوف  
 الحالي وفي المستمبل من أغل استلداا الفضاء اللارغي في األلراة السلمية.
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 بيرو  

 [اإلسبانيةب اإلنكليزية/ب ]األصل: 

  [2020تشرين الثاني/نوفمبر  11]
المصـــــــلحة المشـــــــتركة الموغودة لدف بااي الدول في لدف بيرو  كما أعربم عن ذلك في مواســـــــبات أترف  نف  

ــلمية  علت نحو مســـدول  بحكم الفوايد التي  ــاء اللارغي واســـتلدامل في األلراة السـ ــتكشـــاف الفضـ ــلة اسـ مواصـ
سمكن أد تتولد عن ه ه األنشـــ ة في الوام الحالي وفي المســـتمبل. وفي ه ا الصـــدد  تمر بيرو بيهمية الفضـــاء 

 ة كوسيلة لتحميق تومية األمم.اللارغي بالوسبة للبشري 

واد تم الحفاظ علت ه ا الدور ذا الصــــــــلة حتت في الســــــــياق العالمي اللاص والصــــــــع  ال ا نتج عن غايحة 
العالمية. وفي ه ا الصــــدد  تادر اإلشــــارة الت أد بيرو تعمل علت توفي  ت بيمات تكوولوغيا الفضــــاء  19-كوفيد

 في ا اع الصحة.

 .2020ة موغزة عن أنش تيا الفضايية الو وية تالل عاا وتعرة بيرو  أدناه  تالص

  
 مواضيع عامة  

  شاعم وكالة الفضاء البيروفية  بوصفيا الييئة المسدولة عن األنش ة الفضايية في بيرو  الت 2020في عاا 
ي صـــــو  غان  وزارة اللارغية ووزارة الدفاع  موافمة هيئة التل يط الحكومية الملتصـــــة علت اشـــــتراق الشـــــروع ف

ســـــياســـــة و وية متعددة الم اعات في ماال الفضـــــاء تتيح االســـــتفادة المثلت من الموارد وتعزيز الايود الو وية 
 الموسمة من أغل ت وير المشاريا الفضايية الو وية.

الو وية                                                                                          وباإلتـــــافة الت ذلك  وا  ا علت عدة اتفااات بشـــــيد التعاود في ماال األنشـــــ ة الفضـــــايية ما الكيانات 
ــين   ــايية من أغل تحسـ ــتلداا المعلومات الفضـ والدولية بلرة عرة وتبادل الموتاات واللدمات المايمة علت اسـ

 عملية صوا المرارات.

ــاء البيروفية  ســـــــــــعيا مويا الت اثارة اهتماا الاميور العاا  بحمالت مســـــــــــتمرة لتعزيز الوعي  وتموا وكالة الفضـــــــــ
                   العالمية  اســـــت لدمم  19-  وبســـــب  غايحة كوفيد2020ي. وفي عاا باألنشـــــ ة الفضـــــايية علت الصـــــعيد الو و 

                                                                                       تكوولوغيات المعلومات واالتصاالت استلداما  مكثفا  من أغل نشر المحتوف المتعلق بي ا الماال.

  
 األنشطة المضطلع بها في مجالي العلوم والفلك  

ســم  مدماة في شــبكة رصــد  15حة تبلغ سشــلل مركز الرصــد الفضــايي  ال ا سما في مديوة هوانكايو  ممرابا بفت 
تســتلدميا موظمة التعاود الفضــايي اســيا والمحيط الياد   ما عمدتين توغداد في باكســتاد وبيراد  مما سســمح 
ــايية لير العاملة االح ااا بلرة المســــاهمة في  ــاا الفضــ ــايية العاملة االســــواتلا واألغســ ــاا الفضــ برصــــد األغســ

 للبلداد األعضاء في ه ه الموظمة. تيمين البوية التحتية الفضايية

ــووية التي تموا بيا بيرو الت المارة  وتالل فصـــــل الصـــــيف في نصـــــن الكرة الاووبي  وفي ا ار البعثة العلمية الســـ
الم بية الاووبية  رك  غياز اســتدبال لألشــعة الكونية المتدفمة من نوع تشــيريوكوف بمية دراســة ســلو  ه ه الظاهرة  

تالل بعثة  المواا. وبالفعل  أصـــــدرت تلك الدراســـــة موشـــــورا علميا في ه ا الشـــــيد. وباإلتـــــافة الت ذلك  في ذلك 
ــة غدا في الو اق العريع ألول مرة  وذلك بلرة   أنتاركتيكا   ــارات بترددات مولفضــــــ ــتدبال لإشــــــ رك  غياز اســــــ

 تيثير الوشاق الشمسي.  دراسة الظواهر التي تحدث في فترات زموية اصيرة غدا في اللالف األيوني بسب  

ــدا فلكيا في مو مة موكلوا  علت ارتفاع يزيد علت  ــاء البيروفية مرصـــــ متر فوق ســـــــ ح    3  200وأنشـــــــيت وكالة الفضـــــ
ــليرة  ــد مســـــال لدف مركز الكواك  الصـــ البحر  حيث رك  ممراب بصـــــرا بفتحة يبلغ ا رها مترا واحدا؛ وه ا المرصـــ
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 انحااب الوام    مثل 2020يم ســـــــــــلســـــــــــلة من المالحظات في عاا  . وباســـــــــــتلداا ه ه األداة  أغر W73تحم الرمز 
TYC 0620-01340-1    ــب  الكويك ــ      27  في  Miriam (102)بسـ ا  ل مرور الكويك    . كما 2020رب/ألسـ ــ                       سـ
(52768) 1998 OR2  ال ا س عتبر أنل يو وا علت ت ر محتمل علت األرة؛ ووصـــــــل الت أارب مســـــــافة لكوكبوا                                                                               

ــاد/أبريل   29في   ــوبرنوفا 2020نيســـــــ ــين تمدير لمعانل     مما SN 2020dko. وبالمثل  لوحظ الســـــــ ــاهم في تحســـــــ ســـــــ
 مترات األترف  غوبا الت غو  ما ليره من المالحظات عبر العالم. ا والبار 

  
 البياناف الجلرافية )الجيوماتفس( األنشطة المضطلع بها في مجال علم  

ســــــلســــــلة من األعمال ذات الصــــــلة باســــــتلداا الصـــــور    ورت وكالة الفضــــــاء البيروفية  2020تالل عاا 
الســاتلية من أغل توفير معلومات مفيدة لصــواع المرار في ا اعات ملتلفة تابعة للدولة من تالل موتاات 
ــيم الموا ق  ــور الم ترية لدعم تمســـــــ ــاء الو وية من الصـــــــ ــيفســـــــ ــافة  بما في ذلك اعداد الفســـــــ                                                                                         ذات  يمة مضـــــــ

  وتمدسم الدعم في رســـــــــــــم اللرايط اعتمادا علت الكتل  ورســـــــــــــم ترايط اإلسكولوغية واالاتصـــــــــــــادسة واللابات
لترددات الصـديا ما معلومات األرصـاد الاوية السـاتلية  وتحديد اللابات الاافة وتشـليل تدمة ان ار دايمة 

 ما ايالء االهتماا للحاغة الت االستاابة للكوارث.

رة الصـــحة باســـتلداا المعلومات التي يوتايا الســـاتل وفي ه ا الصـــدد  يوصـــي مركز عمليات ال وار  التابا لوزا
PeruSAT-1  من أغل رصــد الكوارث ال بيعية وتحليل مدف الحد من الضــعن علت الصــعيد الو وي  حيث انل

 سسيم في توليد معلومات د يمة غدا لرصد الكوارث ال بيعية. 

ــاتل ن المادا فيما يتعلق بالو اق في تحليل عملية تحديد الملا ر وتمدير الضــــــــــع  PeruSAT-1 ويســــــــــيم الســــــــ
اإلاليمي للمرافق الصـــــــــحية. وفي ه ا الصـــــــــدد  أعرب عن االهتماا بإغراء دراســـــــــات لتحديد مســـــــــتويات الل ر 
والل ر المحتمل وتمســــــــيم الموا ق في الموا ق الالرافية المعرتــــــــة للظواهر ال بيعية  ومن ذلك علت ســــــــبيل 

ليا المدســســات الصــحية حســ  مواعيا بالمرب مما يلي: تــفاف المثال  تحديد الملا ر المحتملة التي تتعرة 
 األنيار  وأفواه الاداول الوش ة  ومكبات الوفاسات الصحية  واألع ال الايولوغية  وما الت ذلك.

وباإلتافة الت ذلك  نف ت وكالة الفضاء البيروفية  في ماال البحوث  مشاريا لتحديد نوعية الدياس اإلشعاعي 
المسـتمدة من الوظاا السـاتلي في بيرو  والتحمق من تحديد المحاصـيل لير المشـروعة  ووتـا  واليودسـي للصـور

 ترايط لتلوث الموارد المايية الواغم عن أنش ة التعدين  وتوصيف األمازود بصور فايمة ال يف.

  
 األنشطة المضطلع بها في مجال العملياف الفضا ية  

ا الوظاا CNOISا وتشــلل  ان الاا من مركزها الو وي لعمليات الصــور الســاتلية ترصــد وكالة الفضــاء البيروفية
ا  وتموا بمعالاة الصــور الســاتلية اليومية وتوفيرها لملتلن المســتلدمين المســالين في SSPالســاتلي البيروفي ا

ــبتمبر/أيلول  30دولة بيرو. ومو  بداسة العمليات وحتت  ــا 74 256  موح ما ادره  2020 سـ ــيدا سـ ــتمدا مشـ تليا مسـ
ــاتلي البيروفي  واد أع يم األهمية في ه ه اللدمة  كلمن  ــواعية التي تشــــكل غزءا من الوظاا الســ األامار الصــ

  للصور الميتوذة في حاالت ال وار  الواغمة عن الكوارث ال بيعية.

 بانماك    باالشـترا   وألول مرة في تمرين   2020وباإلتـافة الت ذلك  شـار  فريق العمليات البيروفي بوااح في عاا 
ــتاابة في   ــينيا أد تددا الت االســــــ ــاء أترف  من أغل محاكاة األعمال التي من شــــــ ما أفراة توتمي الت وكاالت فضــــــ

 ل بروتوكوالت االستاابة.     ع   الوام المواس  في حال واوع كارثة  بيعية في المو مة  مما من شينل أد سف 
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ة بشـيد الوظم الفضـايية في الكلية العليا للحرب الاوية  وهي دورة                                 ن ظمم الدورة الدراسـية الرابع2020وفي عاا 
                                                                                                     ت در س سوويا  بيدف تيهيل ميودسين غدد في التلصصات التموية اليوايية داتل الموات الاوية لبيرو حتت يتسوت 

 بل.ليا االعتماد علت المدرة علت االندماج في ال واام التي ستشلل الوظاا الساتلي البيروفي في المستم

  
 األنشطة المضطلع بها في مجال التدريب العلمي والنشر  

واصـلم وكالة الفضـاء البيروفية أنشـ تيا األكادسمية الرامية الت تدري  الموظفين المتلصـصـين في ماال تحليل 
الصــــــــور الســــــــاتلية وتفســــــــيرها واســــــــتلالليا  من تالل دورات تدريبية علت شــــــــبكة اإلنترنم موغية للميويين من 

 سات العمومية البيروفية العاملين في ماال ت بيمات الصور الساتلية.المدس

  أصــــــــــبح من المســــــــــتحيل االســــــــــتمرار في 19-ونظرا لتدابير العزل التي اتل ت من أغل مواغية غايحة كوفيد
ــورية  ل لك بدأ اعتبارا من حزيراد/يونيل  ــية الحضــ ــية تمييدسة ماانية علت  2020الدورات الدراســ تمدسم دورة دراســ

ــاتلية وت بيماتيا. وكانم الدورة موغية الت الاميور  ــور السـ ــيات الصـ ــاسـ ــاعات حول أسـ اإلنترنم مدتيا تم  سـ
بثم  ب ريمة عملية لللاسة. واد PeruSAT-1العاا  بلرة تدري  استلداا الصور الساتلية المستمدة من الساتل  

ــية باســـــتلداا ــاء البيروفية والام ابوال كبيرا  كما يتالت في نفاد  الدورة الدراســـ ــبكات االغتماعية لوكالة الفضـــ الشـــ
 ساعة. 48غميا المماعد المتاحة للتسايل في لضود 

                                    سـاعات علت اإلنترنم والام ابوال  حسـوا     10                                                     واصـلم بيرو أسضـا  تمدسم دورات دراسـية أسـاسـية مدتيا 2020وفي عاا 
 متلصا في الم اع العاا.   200اليمية في بيرو  مما أفضت الت تدري  أكثر من  لدف الاامعات والحكومات اإل 

ــبة لبيرو برنامج الودوة الدولية الموظمة حاليا عبر  ــوء علييا بالوسـ ــليط الضـ ــ ة اليامة األترف التي يوبلي تسـ ومن األنشـ
كات ومدـسـسات تعمل في ه ا موظمة  بما فييا وكاالت فـضاء وـشر   34اإلنترنم بـشيد تكوولوغيا الفـضاء  ال ا أكدت  

 الم اع وتوتمي الت المارات اللم  اأمريكا وأوروبا ورسيا وأو يانوسيا وأفريدياا  مشاركتيا فيل بوصفيا من المحاترين. 

  
 األنشطة المضطلع بها في مجال دراساف طقس الفضاء  

اركا  االت الع بينش ة تتيح  يواصل معيد بيرو الايوفيزيايي  من تالل ممره الموغود في مرصد اذاعة غييكام
مالحظة ورصـــــد ودراســـــة البارامترات الفيزيايية ل م  الفضـــــاء لأللراة الســـــلمية. وتدت  الدياســـــات علت مدار 
ــاء المحيط  ــتلداا ماموعة متووعة من األدوات التي تتيح مرا بة ظروف تفاعل الشــــــــم  ما الفضــــــ ــوة باســــــ الســــــ

راســـــة موا  الفضـــــاء بااثار التي سمكول أد سحدثيا علت باألرة أو الفضـــــاء األرتـــــي. وتفســـــر أهمية رصـــــد ود
الوظم التكوولوغية لماتمعوا  مما يدثر علت أنشــــــــــ ة الم اعين االاتصــــــــــادا واالغتماعي. ومن بين الوظم التي 
ــتلدا علت  ــواتل المالحة  التي تســ ــاتلي والوظم العالمية لســ ــال الســ ــدد نظم االتصــ سمكن أد تتضــــرر في ه ا الصــ

  بيمات ادارة ملا ر الكوارث  وك لك لأللراة المدنية والعسكرية والدفاعية.ن اق واسا في ت 

وبما أد بيرو اريبة من تط االستواء الملو يسي  فمن الممكن اغراء  ياسات لللالف الاوا العالي عود ت وق 
 العرة المولفضة ه ه  حيث تحدث ظواهر فيزيايية نموذغية في ه ه الموا ق الفضايية.

اديو غييكاماركا  سارا رصــــــد  م  الفضــــــاء  تصــــــوصــــــا في مو مة اللالف األيوني  بلرة  ياس وفي مرصــــــد ر 
اتتالـفات وســـــــــــــلو  الـبارامترات الفيزـيايـية التي تتيح تولـيد ت بيمـات معرفـية غـدـيدة وتحميق الت وير التكوولوغي. وـلدف 

ــد اللالف عة علت نماق ملتلفة في البلد و    ز  معيد بيرو الايوفيزيايي أغيزة ملتلفة مو  في البلداد المااورة بلرة رصـــــــــ
األيوني  بما في ذلك نظم الرادار  والوظاا العالمي لتحديد الموااا  وأغيزة اســـتدبال الترددات الراديوية  وأغيزة اســـتدبال 
ة.  اإلشــارات الســاتلية  ومســابر اللالف األيوني  والممايي  الملو يســية  وكاميرات مرا بة الوهج اليوايي وأغيزة بصــري 

ويعتبر الرادار الموغود في مرصـــد راديو غييكاماركا األاوف واألكبر في العالم  وهو سســـمح بإغراء  ياســـات عالية الداة  
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مترات اللالف األيوني  مثل الكثافة ودرغة الحرارة والتركيبة اإللكترونية وســــرعة األيونات. وباإلتــــافة الت ا لملتلن بار 
المتواثرة  مما يتيح دراســـــــتيا علت مدار   Fلكشـــــــن عن وغود ملالفات أو  ياكل ذلك  تمكن الدياســـــــات الرادارية من ا 

ــابر اللالف األيوني  تراـا  ـبارامترات أترف في اللالف األيوني  مـثل الكـثاـفة اإللكترونـية   ـــوة. وعن  ريق مســـــــــــ الســـــــــــ
المصـــوف لللالف األيوني وارتفاعل الممابل. وترصـــد شـــبكة مدياس الملو يســـية اتتالفات الماال الملو يســـي لألرة 

ــتدبال الوظاا العالمي لتحديد الموااا من أغل تحديد ترايط المحتوف  وتيثير اللالف األ  ــبكة أغيزة اسـ ــتلدا شـ يوني. وتسـ
ــات عن  ــا اغراء دراسـ ــمن احداثيات ت وق ال ول وت وق العرة  مما يتيح أسضـ اإللكتروني في اللالف األيوني تـ

ــتدبال.  المتواثرة والتملبات في اإلشــــــــــارات    Fاتتالالت اللالف األيوني  مثل  ياكل  الراديوية التي تلتم يا أغيزة االســــــــ
وباـستلداا األغيزة البـصرية  من الممكن التحميق في حركة اللازات المحايدة في اللالف الاوا العالي  باإلـتافة الت 

 رب يا بحدوث اتتالالت البالزما في ه ه المو مة الفضايية. 

ادليا ما األوســـــــــــاق العلمية الو وية والدولية من وهك ا سســـــــــــيم معيد بيرو الايوفيزيايي بتوفير المعلومات وتب 
تالل عمليات رصـــــــد موا  الفضـــــــاء والبحوث في أراتـــــــي بيرو  وتوليد المعارف التي سمكن أد تكود مفيدة 
غدا لتل يط ملتلن االستراتيايات وأنش ة اإلدارة التي ترمي الت تلفيف وتمليا الملا ر المتصلة بموا  

ــاء والحد مويا  من أغل   ــل ات الفضــــ ــتاابة الفعالة التي تموا بيا الســــ ــتفادة من عمليات االســــ تحميق أكبر اســــ
 والسكاد  وت وير تكوولوغيات غديدة.

  
 التوقعاف المستقبلية في مجال الصحة  

مدســـــســـــة لللدمات الصـــــحية  تعمل علت  2 026                                                  أدمام وزارة الصـــــحة في الشـــــبكة الو وية للصـــــحة عن ب عد 
                                                                                                 ت وير تدمات الت بي  عن بعد والتدري  عن ب عد واإلدارة عن ب عد والمعلومات عن ب عد والتعليم واالتصـــــــــــــاالت 
                                                                                                   التي سســتفيد مويا غميا ســكاد البلد. بيد أد العايق الرييســي ال ا سحول دود توفي  تدمات الصــحة عن ب عد هو 

 بيرو  وال سيما في الموا ق الريفية الوايية.فاوة االتصال الموغودة في 

وفي ه ا الصـدد  سارا العمل علت تعزيز االتصـال باسـتلداا السـواتل  مما سـيتيح ربط المدسـسـات الصـحية في 
 أا مكاد في البلد والحصول علت اللدمات الصحية عن بعد واللدمات الصحية الرامية.

  
 تركيا  

 ]األصل: باإلنكليزية[

  [2020لثاني/نوفمبر تشرين ا 24]
. وبالتوســـــيق ما الوكالة  سارا حاليا وتـــــا برنامج الفضـــــاء الو وي  2018تيســـــســـــم وكالة الفضـــــاء التركية في عاا 

 2020                                                                                           وت  ل االســتراتياية. وفي ا ار التحضــيرات لبرنامج الفضــاء الو وي  ن ظمم حلمة عمل تحضــيرية في عاا 
 بمشاركة مديرا اإلدارة وتبراء وعلماء من المدسسات والموظمات والم اع اللاص والاامعات علت الصعيد الو وي.  

وفي ن ـاق التعـاود الـ ا  ور بين تركيـا واليـابـاد  أرســــــــــــــلـم عيوـة اتتبـار مكونـة من مواد مركبـة نـانويـة ذاتيـة 
اليابانية كيبو الموغودة علت متن مح ة الفضـاء  اإلصـالح  ورتيا غامعة اسـ وبول التموية الت وحدة االتتبارات

ــتكملم اتتبارات المواد في عاا   2018الدولية في عاا  ــايي. واســــــ ــعاع الفضــــــ ــيا التتبارات اإلشــــــ بيدف تعريضــــــ
 .2020                                                               وأ عيدت الت تركيا. واد أ غرا الفحا العلمي لعيوة االتتبار في عاا  2019

الدولي في األنشـــ ة الفضـــايية علت الصـــعيدين الثوايي والمتعدد   وتيدف وكالة الفضـــاء التركية الت زيادة التعاود 
  وشــــــــــــــاركـم الوكـاـلة في 2020األ راف. وفي هـ ا الســـــــــــــــياق  أبرمـم اتـفاـاات تعـاود ما بـلداد ملتلـفة في عـاا 
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 2020                                                                                          أنشــ ة الموظمات الدولية ذات الصــلة بالفضــاء اللارغي. وباإلتــافة الت ذلك  أ عد تمرير عمل في عاا 
 ما أصحاب المصلحة في ه ا الم اع إلغراء تمييمات و وية للمشاركة في وكالة الفضاء األوروبية. 

ــركات ملتلفة  ــات وموظمات وشــــــ ــســــــ ــاريا ما مدســــــ ــواتل والوظم الفرعية وت ور تركيا مشــــــ في ماال ت وير الســــــ
أدناه مشــــــــاريا ســــــــاتلية ملتلفة سارا توفي ها حاليا. وبلالف تلك  المســــــــمالســــــــاتلية. وفي ه ا الســــــــياق  سعرة 

 المشاريا  سارا اعداد ت ط لت وير مشاريا ساتلية وفضايية غديدة بالتوسيق ما وكالة الفضاء التركية.
  

 ارية فيما يتعلق بسواتل توركسافالمشاريع/األنشطة الج  

ــاتل االتصـــــــــاالت المحلي ــاتل  :Türksat 6A  مشـــــــــروع ســـــــ تواصـــــــــل تركيا أنشـــــــــ تيا اإلنتاغية اللاصـــــــــة بالســـــــ
Türksat 6A 2022  أول ساتل اتصاالت محلي. وهو يوغد في مرحلة االتتبار ومن الممرر ا الال في عاا . 

 Türksat SAمن الممرر ا الق ســاتل االتصــاالت   :Türksat SBو Türksat SAســاتلي االتصــاالت   امشــروع
من أغل تحســين ادرة البلد  2021في عاا  Türksat SB  وب الق الســاتل 2020تشــرين الثاني/نوفمبر   30في 

 في ماال االتصاالت. 

ــرية  :IMECEمشيييروا سييياتل االسيييتشيييعار الاصييير  عن بعد التابع لمنصييية  ــاتل الكيروبصــ  ورت كاميرا الســ
 .2021                                                                      عديد من نظمل الفرعية في تركيا. ومن المتوا ا أد س لق ه ا الساتل في عاا وال

 Lagariعلت ت وير الســـاتل الميكروا  STM: تعمل مدســـســـة  لالسييتشييعار عن بعد Lagariالسيياتل الميكرو   
 لالستشعار عن بعد  بالتعاود ما شريك تركي.

ASELSAT ســــــــاتل :ASELSAT  3هو كيوبســــــــات من نوعU  ســــــــيتواصــــــــل علت الو اق التردداX ويارا .
 .Aselsanت وير الساتل من ابل غامعة اس وبول التموية وشركة 

ا ومن الممرر ا الال 0.25U ورت غامعة بولوم أغاويد الممر الصـــــواعي ا  :Grizu-263Aكيويسييياف الجيب  
 . 2020كانود األول/دسسمبر  17في 

وســـيبدأ تشـــليلل في عاا  2012بدأ مشـــروع مرصـــد شـــرق األناتـــول في عاا   اضييول:مشييروا مر ييد شيير  األن
أمتار وتعمل في األ وال الموغية المريبة من األشــعة  4وه ا التلســكوب مايز بمررة بصــرية يبلغ ا رها   .2021

 تحم الحمراء والمريية. 

: سارا ت وير البعثة المعززة باياز تحديد الوام و ياس االســـتم اب باألشـــعة الســـيوية  وهو eXTPمشييروا سيياتل  
وبدعم من وكالة الفضـاء  سـاتل لدراسـة األشـعة السـيوية  بالشـراكة ما وكالة الفضـاء األوروبية ووكالة الفضـاء الصـيوية. 

ــاء في توبيتا  في األعمال المتعلمة بت وير   ــابانشــــــــي ومعيد بحوث تكوولوغيات الفضــــــ ــيم غامعة ســــــ ــتســــــ التركية  ســــــ
 . 2027برمايات حاسوب الساتل  بالتعاود ما الشركاء األوروبيين. والتاري  الممرر إل الق ه ه البعثة هو عاا 

  
 اإلماراف العريية المتحدة  

 ]األصل: باإلنكليزية[

  [2020تشرين الثاني/نوفمبر  25]
 بعثاف االستفشاو الداعمة لألوساط العلمية الدولية  

د يمة بالتوايم   58و 21االســــــــــــــاعة   2020تموز/يوليل  19أ لمم بعثة اإلمارات للمري  امســــــــــــــبار األملا في  
ا في الياباد  JAXAشــاف الفضــاء اليابانية االعالمي الموســقا من مركز تانيلاشــيما الفضــايي التابا لوكالة اســتك

ــواعات الثميلة  ــي للصــ ــوبيشــ ــاء H-IIA                                          علت متن معز  ز ميتســ ــاف الفضــ ــتكشــ ــبار الســ . والبعثة عبارة عن بعثة مســ
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أرســـــــلم الت المري  بتمويل من وكالة اإلمارات للفضـــــــاء. وتولت بواء المســـــــبار مركز محمد بن راشـــــــد للفضـــــــاء 
ــانـية وغـامعـة كولورادو وغـامعـة والـسة أ ريزوـنا بيـدف اثراء اـدرات الميـودســــــــــــــين اإلمـاراتيين وزـيادة المعرفـة اإلنســــــــــــ

باللالف الاوا للمري . وهو مثال علت مشـــــروع علمي تعاوني ما مدســـــســـــات بحث في اللارج  كمســـــاهمة في 
 ااتصاد اايم علت المعرفة.

  وهو ساتل صلير  ور من تالل ا MeznSatا   مزد سات                      أ  لق بوااح ساتل2020أيلول/سبتمبر   28وفي 
التعاود بين غامعة تليفة والاامعة األمريكية في رأس الليمة ووكالة اإلمارات للفضـــاء  نحو الفضـــاء علت متن 

من ااعدة بليســــيتســــك الفضــــايية في االتحاد الروســــي. واليدف من ا الق الســــاتل   Soyuz-2bصــــارو  من نوع 
د تركيزات لازات الدفيئة  بما في ذلك ثاني أكســيد الكربود والميثاد  باســتلداا هو توفير بيانات بشــي  مزد ســات 

م ياف األشــــعة دود الحمراء علت الموغات المصــــيرة  في اللالف الاوا لإمارات العربية المتحدة. كما ســــيموا 
 باما بيانات عن ظاهرة المد األحمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ة اإلمارات العربية المتحدة عن مشـــــروع ســـــاتل غديد ســـــيصـــــوا بالكامل في اإلمارات في عاا وأعلوم حكومة دول
أكثر السواتل التاارية تمدما في المو مة فيما سلا  ا MBZ-SATا   سات-زد بي..  اا   . وسيكود الساتل2023

ا من شــينل أد سحســن داة التماق الصــور بيكثر من تــعن  5ا× 3الصــور العالية االســتبانة  وهو ســاتل بدياس 
 ااد. ما هو ممكن

اتـية كمـا أعلوـم حكومـة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة عن ا الق بعثـة اإلمـارات الت الممر  وهي أول بعثـة امـار 
امرا اماراتي سحمل اســم  راشــد  وأ لمل مركز  مســتكشــنوعربية الســتكشــاف الممر  تشــمل ت وير وب الق أول  

ــاء  ــواعة الفضــ ــاء. وتدعم البعثة غيود دولة اإلمارات العربية المتحدة الرامية الت تعزيز صــ ــد للفضــ محمد بن راشــ
 اتية مبتكرة.في المو مة والمساهمة في مستمبليا  ال ا بوتل عمول امار 

  
 أنشطة بناء القدراف  

ــابمة كيبو لبرماة الروبوتات   ــاء  مســـ ــد للفضـــ ــاء  بالتعاود ما مركز محمد بن راشـــ أ لمم وكالة اإلمارات للفضـــ
وهي مسابمة تعليمية بشيد انشاء برنامج لتشليل الروبوتات ذات التحليق الحر في مح ة الفضاء الدولية. وييتي 

الوكالة الرامية الت تومية ميارات الشــــــــــــــباب في ماال العلوا والتكوولوغيا وبلياميم اصــــــــــــــد ذلك في ا ار غيود 
 اإلسياا في ا اع الفضاء.

أسضا  أعلوم  يادة دولة اإلمارات العربية المتحدة عن برنامج رواد الفضاء العرب  ال ا   2020في تموز/يوليل و 
وغيا الفضــــــاء وتمكين األشــــــلاص الموهوبين في المو مة ييدف الت بواء اللبرات العربية في ماال علوا وتكوول

ــاء. وتموا لاوة مكونة من  ــواعة اإلبداعية والعلمية من ممارســـة شـــلفيم بالدراســـات المتعلمة بالفضـ في ماال الصـ
ــاس مدهالتيم وبناازاتيم في ماال العلوا والبحوث  ــحين علت أســــــ ــامل للمرشــــــ علماء وباحثين ومفكرين بتمييم شــــــ

مرشــــــــــــح من بلداد   37 000تكرة التي سمكن ت ويرها. واد اغت ب البرنامج في الماموع أكثر من والميارات المب 
 ملتلفة في المو مة العربية.

  
 إدارة البيئة وإدارة الفوارث  

وكالة اإلمارات للفضـــــاء ومركز محمد بن راشـــــد للفضـــــاء عضـــــواد نشـــــ اد في الميثاق الدولي بشـــــيد الفضـــــاء 
يمة األعضاء وكاالت فضاء ومشللين للوظم الفضايية من غميا أنحاء العالم سعملود  والكوارث الكبرف. وتضم اا

معا من أغل توفير صـــور ســـاتلية أللراة رصـــد الكوارث. وتشـــمل أنواع الكوارث األعاصـــير والزالزل والحرايق 
 ألرتية.والفيضانات والثلوج والاليد وأمواج المحي ات واالنسكابات الوف ية والبراكين واالنييارات ا
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وباإلتافة الت ذلك  يددا استلداا الفضاء دورا حيويا في رصد ال م  والموا  والبيئة  وبدارة الموارد ال بيعية  
وبدارة األزمات والكوارث  وبرامج اإلنماذ والمعونة اإلنســــــــانية. كما سارا باســــــــتمرار تحســــــــين االســــــــتلداا الفعال 

ــايية المتاحة في اإلمارات العرب  ية المتحدة من تالل تعزيز التوســــيق بين المدســــســــات المحلية التي للمدرات الفضــ
 تمدا تدمات وت بيمات فضايية والكيانات الحكومية المعوية بالكوارث ال بيعية وبدارة األزمات الو وية.

ــي بالتعاود ما عدد من  ــتلدامات األراتـ ــي واسـ ــم ترايط للل اء األرتـ ــاء علت رسـ وتعمل وكالة اإلمارات للفضـ
لمصـلحة الو ويين. واليدف من ه ا المشـروع هو وتـا تري ة للل اء األرتـي والسـتلداا األراتـي أصـحاب ا

ــيددا الت ت وير المدرات المحلية في  ــتبانة  وهو ما ســ ــاتلية عالية االســ ــور ســ ــتلداا صــ ــره باســ ــبة للبلد بيســ بالوســ
 الميداد وبلت المساهمة اإلساابية في تحديث اللرايط الموتوعة.

  
 ية ودولية فعالةشراكاف محل  

ــاء 2019في رذار/مارس   ــبيل                    أ علن عن انشــ ــايي  مما شــــكل معلما  هاما  في ســ                                                                الماموعة العربية للتعاود الفضــ
تبادل اللبرات المتعلمة باســـتدامة أنشـــ ة الفضـــاء اللارغي في األمد البعيد وتبادل التاارب والمعلومات. وتتمثل 

المعرفة  وتعزيز صـواعة الفضـاء العربية  والعمل علت توفي  مشـاريا  األهداف الرييسـية لي ه الماموعة في تبادل
   هو ســـاتل لرصـــد األرة باالســـتشـــعار 813مشـــتركة. وســـيكود المشـــروع األول للماموعة  ال ا سعرف باســـم  

عن بعد بواه أتصــاييود فضــاييود عرب من غميا البلداد الممثلة في الفريق. وســوف سســتيدف معالاة المضــاسا 
 ة والبيئية في العالم العربي وأغزاء أترف من العالم.المواتي 

  الاديد المتعدد األ ياف  وســـــــيتولت ت ويره ميودســـــــود عرب في 813وتمول وكالة اإلمارات للفضـــــــاء ســـــــاتل  
المركز الو وي لعلوا وتكوولوغيا الفضــاء باامعة اإلمارات العربية المتحدة في العين. وســيســتلرق ت وير الســاتل 

ــووات ــوة ثالث ســ ــبما هو مل ط لل في ســ ــووات تمريبا. وســــوف س لق حســ ــتبلغ دورة حياتل تم  ســ  2023  وســ
كيلومتر. وســــــترســــــل البيانات الت مح ة أرتــــــية في دولة   600. وســــــيكود للســــــاتل مدار ا بي يبلغ 2024 أو

ــل ات ــتفيد مويا عدد من السـ ــتسـ ــتدبال في بعع الدول العربية وسـ المعوية   اإلمارات العربية المتحدة ومح ات اسـ
 بالبيئة والبلدسات والمدسسات المعوية بالم اع الزراعي وا اع التل يط العمراني. 

ومســـــــاهمة األنشـــــــ ة      نيوســـــــبي      في ا ار برنامج االبتكار 2019كما أ لمم وكالة اإلمارات للفضـــــــاء في عاا 
ــاد الو وي  برنامج االبتكار في ماال التكوولوغيا الايولوغية  ــايية في االاتصـ   بالتعاود ما   لالبتكار   غيوتيك  الفضـ

ــوة                                باعتباره برناماا  تاريبيا  البز   كريبتو   ملتبرات ال  ــايية المبتكرة. واليدف من ه ا البرنامج  ل  كحاتــــــ ألفكار الفضــــــ
باســتلداا هو التعايل بومو الشــركات الواشــئة ذات اإلمكانات العالية في ماال ت وير الت بيمات والحلول الفضــايية 

البيانات الســــــاتلية في فئات ادارة األراتــــــي الحضــــــرية والريفية  وبدارة األزمات والكوارث  وأمن الحدود الســــــاحلية  
وتحويل أفكارها المبتكرة الت موتاات وتدمات مادسة تااريا واابلة للت وير وغاهزة لل رح في السـوق. واد تلرغم  

ــئتاد  ــركتاد ناشــ ــور  ا Farminا   فارمين   : من البرنامج شــ ــ واعي وصــ ــة زراعية تاما بين ال كاء االصــ   وهي موصــ
تلتا في الصــور الالرافية المكانية   ما البيانات لا   وهي شــركة ا Ayn Astra عين أســترا  ا األامار الصــواعية؛ و 

الالرافي  وتوفر موصــــة لرصــــد األراتــــي باســــتلداا بيانات األامار الصــــواعية. وتشــــمل عروة الشــــركة التحليل 
 اللرايط.  المكاني وحلوال لرسم 

ــاء  بالتعاود ما  2020وفي عاا  ــواعة البز   كريبتو   ملتبرات ال   أ لمم وكالة اإلمارات للفضـــــــ                           مبادرة مســـــــــر  عة لصـــــــ
الفضــاء العالمية  تودرج في ا ار الل ة الو وية لتعزيز االســتثمار في الفضــاء  وتضــيف المزيد من الديمة الت اللبرة 

ــبـة  من برـنامج االبتكـار في ماـال التكوولوغيـا الايولوغيـة  وذلـك ـبالتركيز علت ماـاالت ملتـارة من تـار ـة المكتســـــــــــ
ــتدامة وتعزيز   ــاء مســــ ــواعة فضــــ ال ريق المتعلمة بالعلوا والتكوولوغيا واالبتكار. واليدف من ه ا البرنامج هو رعاسة صــــ

مم ه ا الوظاا لتوفير الدعم  نظاا اسكولوغي و وي من تالل االبتكار والبحث والت وير. وباإل                                                  تــــافة الت ذلك  فمد صــــ 
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الالزا لموظمي المشــاريا والشــركات الواشــئة في صــواعة الفضــاء بما يتماشــت ما األهداف الو وية. واد تلرغم أربا  
ــئة من ه ا البرنامج  وهي  ــتار     و ا SARSat Arabiaا  ســــــات العربية - ســــــار  : شــــــركات ناشــــ    ا StarCenseســــــو   ا ســــ

 . ا Eagle.i71  ا 71را    ل ا  اس   و ا InSky GreenTechغرين تك  ا  ا  انسكا و 

ــاء أترف  اتفااات أرتمي  لإدارة  ــاء  الت غان  ســــم وكاالت فضــ ــافة الت ذلك  واعم وكالة اإلمارات للفضــ وباإلتــ
الو وية للمالحة الاوية والفضــاء في المدتمر الحادا والســبعين للمالحة الفضــايية  من أغل الويوة بالتعاود الدولي  

الفضـاء في األلراة السـلمية. وتسـتود اتفااات أرتمي  الت في ماال الفضـاء وتعزيز ال موح المشـتر  بشـيد اسـتلداا 
رؤية مشــتركة للمباد  المترســلة في معاهدة المباد  الموظمة ألنشــ ة الدول في ميداد اســتكشــاف واســتلداا الفضــاء 

وشفافة . وتيدف ه ه االتفااات الت تييئة بيئة رموة  1967اللارغي  بما في ذلك الممر واألغراا السماوية األترف لعاا  
تيسـر اسـتكشـاف الفضـاء والعلوا واألنشـ ة التاارية لصـالح البشـرية غمعاء. وتتماشـت ه ه االتفااات ما مبدأ اسـتلداا  

 الفضاء اللارغي واستكشافل لأللراة السلمية  ال ا تتمسك بل اإلمارات العربية المتحدة. 

  
 السياساف والتشريعاف الداعمة في مجال الفضاء  

مبادرة تيدف الت تعزيز االســتفادة الو وية من اللدمات  2030اية الفضــايية اإلماراتية الو وية لعاا  تتضــمن االســتراتي 
والمدرات الفضـــايية من تالل التكامل بين ملتلن الت بيمات الفضـــايية  مثل االتصـــاالت ورصـــد األرة واالســـتشـــعار  

مات األرتــية لالتصــاالت والمالحة واالســتشــعار  عن بعد والمالحة. وتســعت ه ه المبادرة الت تعزيز تكامليا ما الت بي 
عن بعد وليرها. كما تيدف الت ت وير ت بيمات غديدة وحلول مبتكرة تدعم المصـــــالح الحكومية والتاارية والبحثية في  

 مااالت ملتلفة  مثل الومل باميا أنواعل  وبدارة الموارد ال بيعية  والمرا بة  وال ااة  والبيئة. 

ــات  ــياسـ ــيد سـ ــاء وأارت مباد  توغييية بشـ ــاء  وتـــعم وكالة اإلمارات للفضـ ومن أغل دعم وتمكين ا اع الفضـ
بيانات االســــتشــــعار عن بعد اللاصــــة بالبعثات المدســــســــية  وذكرت فييا بالمباد  واألهداف وال موحات الوابعة 

ية لإمارات في ماال االسـتشـعار من سـياسـة الفضـاء الو وية  وتتوسـا فييا في سـياق البعثات الفضـايية المدسـسـ 
  المدسساتيينعن بعد وتوفير البيانات  وتضا مباد  توغييية  وعية تيدف الت توفير مرغا للمالكين/المشللين 

 لبعثات االستشعار عن بعد من أغل وتا السياسات اللاصة ببعثاتيم.

                                     و وا علت اعتبارات ت لعية. واد أ عدت  وتعتمد المباد  التوغييية لســـــياســـــة البيانات أفضـــــل الممارســـــات الدولية وت 
ه ه المباد  من أغل البعثات الســاتلية المدســســية التي تولد بيانات االســتشــعار عن بعد  كما أنيا تمدا التوغيل الت  

 المدسسات اإلماراتية المالكة/المشللة لسواتل االستشعار عن بعد من أغل وتا سياساتيا اللاصة بالبيانات. 
 


