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 الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
 

 بيالروس
 ]األصل: بالروسية[ 

 [ 2022تشرين الثاني/نوفمبر  4]

األكاديمية الوطنية للعلوم في بيالروس هي الجهة المســــ،ولةق بم تضــــت تشــــريعات ومهورية بيالروسق عن تنفي   
للدولة بشــ ن اســت شــاا الفضــاء الساروي واســتسدامض في األيراو الســلمية وعن تنســي  وتن يم ســياســة مو دة  

 األنشطة ذات الصلة.

ــاء في محيل األكاديمية الوطنية للعلوم في بيالروس في عام  ــحو واالة بحوي الفضــــــــ من أول   2015وقد ُأنشــــــــ
 االضطالع بالمهام المنوطة باألكاديمية بش ن الفضاء الساروي.

ــتن  ــا ية لجمهورية بيالروس الت أ لام معاهدة الم اد  المن مة وتســ ــياســــة الفضــ الدول في ميدان   لنشــــاطاتد الســ
ق وترمي الت 1967اســــت شــــاا واســــتسدام الفضــــاء السارويق بما في ذلا ال مر واألورام الســــماوية األ ر  لعام 

 .2015أيلول/سبتمبر  25م المتحدة في تح ي  أهداا التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول األعضاء في األم

وُتنفَّ  األنشـطة المتصـلة بالفضـاء في بيالروس في اطار برنامل الدولة السـت شـاا الفضـاء الساروي واسـتسدامض  
ق ال ي أقرتض الحلومة وتتولت األكاديمية الوطنية للعلوم في بيالروس 2025-2021في األيراو الســلمية للفترة 

 المس،ولية عن تنسي ض.

واستنادا الت ال درات العلمية والصناعية الحالية وأولويات الدولة الرامية الت تح ي  أهداا التنمية المستدامة التي 
ــت شــــــــاا   ــلة باســــــ اعتمدتها األمم المتحدةق  ددت ومهورية بيالروس المجاالت التالية لتطوير األنشــــــــطة المتصــــــ

 :2025-2021برنامل الفضاء للفترة الفضاء الساروي واستسدامض في األيراو السلمية في اطار 

 2025-2021تنفي  برنامل الفضاء الوطني للفترة  • 

ــا ي   •   ــاء ن ام فضـــ ــعار األرو عن بعد من  الل انشـــ ــتشـــ ــا ي البيالروســـــي الســـ تطوير الن ام الفضـــ
تبلغ    ملانية بدقة   - روسـي بيالروسـي قا م علت سـاتل روسـي بيالروسـي قادر علت الت ا  صـور مفصـلة للغاية 

 الجتها وتوزيعها ومراف  أرضية بيالروسية للمراق ة واستق ال المعلومات الفضا ية المتولدة ومع  - متر   0,35

ــا ية  •  ــتشــــعار األرو عن بعد يت ل  من قطاعات فضــ ــتويات الســ وضــــا ن ام محســــن متعدد المســ
 وووية )عنصر للطيران المسير( وأرضية

بناء ســـــــاتل نانوي بحمولة متسصـــــــصـــــــة وجطالقض في اطار البرنامل العلمي والت ني لدولة االتحادق  • 
 السواتل الصغيرة وجنشاء تشليلة روسية بيالروسية مشتراة من

اســـــتسدام المعلومات المســـــتمدة من األنشـــــطة الفضـــــا ية لدعم مستل  مجاالت التنمية االوتماعية   • 
االقتصــــــادية للبلدق بما في ذلا الزراعة الدقي ةق ورقمنة االقتصــــــاد الوطنيق وال حوي األنتاراتيلية )المتعل ة 

 بالمنط ة ال طبية الجنوبية(

لالتصـــــــــاالت والبب اسذاعي بالســـــــــواتل علت أســـــــــاس ســـــــــاتل االتصـــــــــاالت  تطوير الن ام الوطني  • 
البيالروســــــــــــي الثابو بالنســــــــــــ ة ل رو باية زيادة  جم  دمات االتصــــــــــــاالت والبب اسذاعي الم دمة الت 

 المستعملين في الدا ل والسارج وتحسين نوعية تلا السدمات

 باستسدام ت نولوويات الفضاء تطوير األنشطة المال ية والجيوديسية وأنشطة رسم السرا ل • 
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 تطوير ن ام تدريس علوم الفضاء الجوي باستسدام السواتل النانوية التعليمية • 

اسـتحداي مواد وديدة تسـتسدم في بناء المرا ات الفضـا ية السـت شـاا الفضـاء ال ريأل من األرو  • 
 والفضاء السحي 

ر والمريخ واألورام األ ر  المووودة في المشـــــــــــاراة في المشـــــــــــاريا الدولية المتعل ة بدراســـــــــــة ال م • 
 الفضاء السحي 

  بير م،هل.   4  000من مة علمية وصناعية في قطاع الفضاء البيالروسيق ال ي يوظ  نحو    20وتعمل أكثر من 

ووهة التشـغيل الوطنية للن ام الفضـا ي البيالروسـي السـتشـعار األرو عن بعدق ال ي يضـم السـاتل البيالروسـي  
BKAلمراق ة األرضــــية البيالروســــيةق والمحطة األرضــــية البيالروســــية الساصــــة باســــتق ال المعلومات ق ومحطة ا

ــة  لومية مو دة تعمل في   ــســـ ــة ن م المعلومات الجغراؤيةق وهي م،ســـ ــســـ المتولدة ومعالجتها وتوزيعهاق هي م،ســـ
 مجاالت العلوم والهندسة.

ق وال ي يتيح دروة اســــت انة 2012تموز/يوليض  22ق ال ي أطل  الت المدار في BKAويواصــــل ال من الســــاتل  
بدقة مترينق والن ام الفضا ي البيالروسي الستشعار األرو عن بعدق ال ي يعمل علت أساس ذلا الساتلق أداء 

ات في  بيالروس من ارســاء ســيادتها علت المعلوم  BKAالمهام التي صــمما من أولها. وقد ملن اطالا الســاتل  
 مجال بيانات استشعار األرو عن بعد.

اتفاقا مبرما ما وهات تابعة لتســــــــا هيحات  لومية من أول تزويدها بالبيانات   25ق اان هناك  2022وفي عام 
ــعار األرو عن بعد  ــتشــ ــا ي البيالروســــي الســ ــتمدة من الن ام الفضــ ــعار األرو عن بعد المســ ــتشــ ــة باســ الساصــ

ــتعملو  ــتسدامها في عملها. والمســـــــ ــدي لحاالت الطوار ق ولجنة  الســـــــ ــيون لتلا البيانات هم وزارة التصـــــــ ن الر يســـــــ
 الممتل ات الحلوميةق ووزارة الموارد الطبيعية و ماية البيحةق ووزارة الغابات.

في رصـد ال واري الطبيعية وال واري التي يتسـبأل فيها اسنسـانق    BKAوتسـتسدم المعلومات التي يرسـلها السـاتل 
ر الطبيعية والتنب، بالتغيرات التي تطرأ عليهاق وتشــغيل ســجل الدولة ل راضــيق اما تســتسدم ودراســة  الة المناظ

في التطبي ات الزراعيةق وفي ش  الطرا وجصال ها وتسطيطها. وتشلل الصور الساتلية األساس لوضا السرا ل  
 س علوم الفضاء الجوي.الطبويراؤية والمال يةق وتستسدم علت نطاا واسا في االست شافات الجيولووية وتدري 

وقد بلغو المعدات اسل ترونية ال صــــريةق والملونات اسل ترونية الدقي ةق والبرمجياتق والموادق واألوهزة الت وينية  
 المصنوعة من أول الن م الفضا ية مستو  ت نيا وت نولوويا وديدا مت دما من  يب تصميمها.

عشــــر ســــاتال ل رصــــاد الجوية ومعالجتها وتسزينها    ياثن ن ويملن اســــتق ال بيانات اســــتشــــعار األرو عن بعد م
من أول    2020-2016ونشـــــرها من  الل الن ام الموزَّعق ال ي أنشـــــب في اطار برنامل الفضـــــاء الوطني للفترة 

ــواتل ) ــا ية من الســ ــتق ال المعلومات الفضــ (ق  Fengyun-3و MetOpو  NOAA-20و  Suomi NPPو Aquaاســ
المناسـألق وهو يشـلل وزءا من الن ام الفضـا ي البيالروسـي السـتشـعار األرو عن ومعالجتها ونشـرها في الوقو  

ــل الت  ل ه ل البيانات بوتيرة تصـ ــه ــدي لحاالت الطوار ق والمراز الوطني  26بعد. وُترسـ مرة يوميا الت وزارة التصـ
البيحيق وجلت ســــا ر  التابا للوزارةق والمراز الوطني ل رصــــاد الجوية الما ية وملافحة التلوي اسشــــعاعي والرصــــد

 المستعملين المعنيين.

ق اانو بيانات اســتشــعار األرو عن بعد المرســلة من ســواتل األرصــاد الجوية الت المراز الوطني 2020وفي عام 
سدارة  االت الطوار  والتصــــــــــدي لهاق ال ي يشــــــــــلل وزءا من وزارة التصــــــــــدي لحاالت الطوار ق بمثابة مصــــــــــدر  

في الما ة من   10 ري ا في الن م اسيلولووية الطبيعية )   250ن من ال شــــــــــ  عن المعلومات الر يســــــــــي ال ي مل  
العدد اسومالي المســــجل(. واعت ارا من الوقو ال ي تتل ت ؤيض وهة التشــــغيل الوطنية للن ام الفضــــا ي البيالروســـــي  
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دقا      10ر من الســــــتشــــــعار األرو عن بعد البيانات المرســــــلة من ســــــواتل األرصــــــاد الجويةق ال يحتاج األمر أكث 
 لوصول المعلومات المتعل ة بحاالت الش وذ الحرارية الملتشفة الت وزارة التصدي لحاالت الطوار . 

.  2016في المدار الثابو بالنسـ ة ل رو بنجا  من  عام   Belintersat-1ويعمل سـاتل االتصـاالت البيالروسـي  
الت أملن تشــــغيل الن ام الوطني لالتصــــاالت  وهو يسدم مناط  آســــيا وأفريقيا وأوروبا. وبفضــــل ســــاتل االتصــــا

والبب اسذاعي بالســواتلق ال ي يتيح طا فة واســعة من السدماتق بما في ذلا ن ل البيانات واالتصــاالت الصــوتية 
 والوصول الت اسنترنو والبب الساتلي للبرامل التلفزيونية.

دام ن ام تدريس علوم الفضـــــاء الجوي في  ووامعة بيالروس الحلومية هي الم،ســـــســـــة التعليمية الرا دة في اســـــتس
ق ال ي ي دم مجموعة  BSU Sat-1ق أطل  الســـــــــاتل النانوي التعليمي البيالروســـــــــي  2018بيالروســـــــــيا. وفي عام 

واســعة من التطبي ات التعليميةق في المدار. ويســتسدم ه ا الســاتل النانوي امستبر تعليمي وعلمي. وباالقتران ما 
المراق ة واســـــــــتق ال البيانات ومعالجتهاق يتيح ه ا الســـــــــاتل للطال  ات ان الت نيات  المراف  األرضـــــــــية الساصـــــــــة ب 

 الفضا ية وجوراء بحوي علمية في ظروا  قيقية.

 وؤيما يلي مجاالت متا ة لمواصلة تطوير ن ام تدريس علوم الفضاء الجوي:

 انشاء مراز ا ت ار ت نولووي للسواتل الصغيرة ودا • 

 اف  األرضية الساصة بالمراق ة واستق ال المعلومات ومعالجتضتحديب وأتمتة المر  • 

ت ييف الدورات التعليمية المعدة للمتسصـصـين في مجاالت الفضـاء الجوي لتتناسـأل ما التطبي ات  • 
العمليةق ما الترايز علت أن مة المنصات السدمية والحموالت الساتليةق وما السعي الت اوت ا  عدد ابير 

 س الثانويةق بمن فيهم الطال  األوانألمن  ريجي المدار 

تن يم دورات و ل ات دراســـية دولية من أول المتسصـــصـــين في مجاالت الفضـــاء الجوي لتزويدهم  • 
 بضرو  من التدريأل المت دم وجعادة التدريأل في مراز تدريس علوم الفضاء الجوي.

 .2023ومن الم رر اطالا ساتل نانوي علمي وتعليمي ثاٍن في عام 
  

 األردن
 ]األصل: بالعربية[

 [ 2022تشرين األول/أكتوبر  25]
 

 2022أنشطة المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا لعام 

من  الل المراز اسقليمي لتــدريس علوم وت نولوويــا الفضـــــــــــــــاء لغر    -ي وم المراز الجغرافي المل ي األردني  
ــنض المراز   ــياق ال ي يحتضــــ بع د العديد من الدورات واألنشــــــطة المتعل ة بعلوم وت نولوويا  -الجغرافي المل ي  آســــ

 الفضاءق التي يملن تلسيصها علت النحو التالي:

ــاء لعدد من طال  الجامعات واألكاديميين   •   ــة في علوم وت نولوويا الفضــــــــــ ــصــــــــــ ع د دورات متسصــــــــــ
من أهمها دورة عن أسس علوم وت نولوويا الفضاء والمهتمين في ال طاع الحلومي وال وات المسلحة األردنيةق و 

 ". The basics of space science and technologyبعنوان " 

ع د ندوة علمية بمناس ة أسبوع الفضاء العالميق ال ي  مل ه ا العام عنوان "الفضاء واالستدامة"ق   • 
ما اطالع المشــاراين علت آ ر  تشــرين األول/أكتوبرق وتم  الله  6و 5ون مو ه ل الندوة علت مدار يومي  
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التطورات والمسـتجدات الهامة في مجال علوم وت نولوويا الفضـاءق وسـلطو ولسـات الندوة الضـوء علت أهم 
 المواضيا التي لها عالقة بعلوم الفضاء والتنمية المستدامة وآ ر ال حوي في تلا المجاالت.

و مواضــيا مستلفةق اان من أهمها عصــر  ع د العديد من المحاضــرات والندوات به ا الصــدد تناول • 
(ق وتلســـلو  ويأل Discovery and the Space Mining Ageاســـت شـــاا المعادن والتعدين في الفضـــاء )

(ق و ل ة دراســــية اان موضــــوعها Webb Space Telescope and its discoveriesالفضــــا ي واكتشــــافاتض )
(ق و ل ة دراســـــية  Seminar in crescent and holy month Ramadanالهالل وشـــــهر رمضـــــان المع م )

 (.Seminar on desertificationعن التصحر )

 ع د يوم فل ي لتعزيز دور المراز اسقليمي في تنمية دور علم الفلا في المجتما المحلي. • 

قامو الجمعية الفل ية األردنية ا لا بعدد من األنشــطة في ه ا المجالق اان من أهمها ال اء عدد  • 
 :لمحاضرات تناولو علت سبيل المثالمن ا

 (Special relativityالنسبية الساصة ) ○  

 (The Wow! radio signal after 45 yearsسنة ) 45الراديوية بعد  wowاشارة  ○  

 (Future Scenarios for energy productionسيناريوهات مست بلية سنتاج الطاقة ) ○  

 (Important concepts in Artemis Programلبرنامل "أرتميس" )المفاهيم الهامة  ○  

 (Dark matterالمادة الم لمة ) ○  

 (Study of staller constellationsدراسة ال وا ات النجمية ) ○  

 (Space and sustainabilityالفضاء واالستدامة ) ○  

 (.Dark Energyالطاقة الم لمة ) ○  
  

 ماليزيا
 ]األصل: باسن ليزية[

 [ 2022تشرين الثاني/نوفمبر  8]

ق التي وضــعو في عام 2030يســترشــد العمل علت تطوير قطاع الفضــاء في ماليزيا بالســياســة الوطنية للفضــاء  
لبيان موق  البلد وهدفض من تطوير قطاع الفضاء ؤيض ابتغاء دعم التنمية االقتصادية والت دم المعرفي من   2017

شــــعأل. ومن أول تح ي  ه ا الهدا والنجا  في تنفي  ه ل الســــياســــةق أعدت وزارة العلوم والت نولوويا أول رفال ال
واالبت ارق من  الل واالة الفضــــــــاء الماليزية )واالة "ميســــــــا"(ق  طة عمل وطنية تعرا باســــــــم السطة الماليزية  

ة العمل ه ل معالم من أول تحفيز نمو قطاع الفضـــــــــــاء في البلد. وتحدد  ط 2030الســـــــــــت شـــــــــــاا الفضـــــــــــاء  
من شــــ نها أن تهيب ن اما ايلولوويا مســــتداما ل نشــــطة    2030اســــتراتيجيات وم ادرات وبرامل ســــتنف   تت عام  

الفضــا ية الوطنية )الن ام اسيلولووي الفضــا ي الوطني( للمســاهمة في تعزيز ال درة التنافســية للبلد ورفاهض. ويرد  
 د التنفي  أو المزما تنفي ها في اطار  طة العمل ه ل.أدنال وص  للم ادرات الر يسية السو قي 

  
 تطوير تشريعات الفضاء الوطنية  - 1 

 اانون الثاني/ 25في  2020نشـــــرت  لومة ماليزيا في الجريدة الرســـــمية قانون مجلس الفضـــــاء الماليزي لســـــنة 
ال ي يورد توصـــــــيات بشـــــــ ن التشـــــــريعات  68/74. ويتماشـــــــت ه ا ال انون ما قرار الجمعية العامة  2022يناير  
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الوطنية ذات الصـــلة باســـت شـــاا الفضـــاء الساروي واســـتسدامض في األيراو الســـلمية. ود ل ال انون  يز النفاذ 
سنفاذ وتن يم أنشــطة   2022ق وأنشــب مجلس الفضــاء الماليزي في تموز/يوليض  2022آ /أيســطس   4وز يا في  

قطاع الفضـاء في البلد وضـمان تنفي  األنشـطة الفضـا ية للبلد وف ا لل واعد والم اد  التوويهية ذات الصـلة المتف  
عليها دوليا. ولمسـاعدة المجلس علت أداء أدوارلق أنشـ ت الحلومة أيضـا الشـع ة التن يمية لشـ،ون الفضـاء بوزارة  

 بت ار.العلوم والت نولوويا واال

ــاء الماليزي  تت يملن انفاذ ال انون بال امل بحلول   ــن لوا ح تن يمية لمجلس الفضـــ وتعل  ماليزيا  اليا علت ســـ
. وســـــــــوا يتيح تنفي  ه ا ال انون لماليزيا الوفاء بالتزاماتها الدولية والتصـــــــــدي  علت المعاهدات 2023أوا ل عام 

اليهاق مما سـيسـاعد علت دفا عجلة الت دم فيها صـو  بناء  والصـلوك الفضـا ية الدولية ذات الصـلة أو االنضـمام
 اقتصاد الفضاء الجديد.

وبـالتوازي ما الجهود المبـ ولـة في البلـدق تطمح مـاليزيـا في أن ت ون مراز التنســــــــــــــي  اسقليمي المروعي ومراز 
يزيا  الياق بدعم امتياز في المنط ة في مجال الســـياســـات الفضـــا ية وقانون الفضـــاء. وفي ه ا الصـــددق تعمل مال

ــات   من الدول األعضـــــاء في رابطة أمم ونو  شـــــرا آســـــيا )رابطة "آســـــيان"(ق علت انشـــــاء مراز اقليمي للدراســـ
 وال حوي في مجال قانون الفضاء والسياسات الفضا ية.

  
 تطوير السواتل الوطنية وإطالقها  - 2 

ســواتل االســتشــعار عن بعد أليراو التنمية ادراكا ألهمية وضــرورة اســتسدام البيانات والمعلومات المســتمدة من 
الوطنية وجدارة الموارد والتصـــــــــدي لل واري وتعزيز األمنق أطل و الحلومة ســـــــــاتلين صـــــــــغيرين أليراو ال حب  

ــاتالن   ــاء. وهما الســـــــــ  RazakSATو  TiungSAT-1والتطوير وبناء المواهأل المحلية في مجال ت نولوويا الفضـــــــــ
 علت التوالي. 2009و 2000الل ان أطل ا في عامي 

ولتعزيز قدرة البلد وجملانياتض في مجال ت نولوويا الفضــــاء لتلبية ا تياواتض من  دمات البيانات الســــاتلية ولزيادة السبرة  
المحلية واالســــتسدام األمثل لمراف  ت نولوويا الفضــــاء التابعة لواالة "ميســــا" )ال ت ار الســــواتل وعملياتها(ق ســــتواصــــل  

ســـــواتل االســـــتشـــــعار عن بعد من  الل الشـــــراكة بين ال طاعين العام والسا . وســـــتتيح ه ل  الحلومة برنامل تطوير  
الم ادرة فرصـا أوسـا للتعاون االسـتراتيجي بين الحلومة والصـناعات المحلية لتعزيز ال درة التنافسـية للن ام اسيلولووي  

ــي  ــا في النمو االقتصـــــاديق بما يتماشـــــت ما الســـ ــا ي الوطني والمســـــاهمة أيضـــ ــا ية الوطنية  الفضـــ  .  2030اســـــة الفضـــ
 الساتل ال ي يجري بناؤل في اطار الشراكة بين ال طاعين العام والسا .   2025ومن المزما أن ُيطل  في عام  

باسضـافة الت سـواتل االسـتشـعار عن بعدق أطل و ماليزيا عدة سـواتل اتصـاالت في اطار م ادرات ي ودها ال طاع  
ــي. ــعينات ال رن الماضــــ ــاتل    السا  من  تســــ  زيران/يونيض  23ال ي أطل  في  MEASAT-3dواان آ رها الســــ

ــواتل من الفحة 2022 ــا م ادرات أ ر  لل طاع السا  في مجاالت ال حب والتطوير المتعل ة بالســـــ . وهناك أيضـــــ
Femto .وبإنشاء تشليلة من السواتل الصغيرة في مدار أرضي منسفض لتوفير  دمات اسنترنو اسقليمية 

ــا   ــواتل  ويجري أيضــ ــيما الســ ــواتلق وال ســ ــواتل النانويةق في عدة وامعات    CubeSatsتنفي  برامل لتطوير الســ والســ
محلية من أول تطوير التعليم وأنشــــــــــــــطة ال حوي الفضــــــــــــــا يةق ومن بينها وامعة مارا للت نولووياق ووامعة بوترا 

 ماليزياق ووامعة العلوم الماليزيةق ووامعة الت نولوويا الماليزية.

ــاتل النانوي   ــا في توفير السبرة علت الصـــــــعيد اسقليمي من  الل مشـــــــروع الســـــ  .  ASEANSATوتســـــــهم ماليزيا أيضـــــ
 Perpetual Help Systemوه ا المشـــــــروع هو برنامل بحثي تعاوني بين وامعة مارا للت نولوويا في ماليزياق ووامعة  

DALTA   بان وك في تايلندق ومعهد ايوشــو للت نولوويا في    في الفلبينق ووامعة الملا مونغلوت للت نولوويا في شــمال
اليابان. ويجري بناء الســـــاتل النانوي محليا باســـــتسدام المراف  والسبرات ذات الصـــــلة في وامعة مارا للت نولوويا وواالة  
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ــاتل النانوي   ــا"ق وتمولض وزارة العلوم والت نولوويا واالبت ار. ومن المعتزم اطالا الســــــــ طة  الت مح   ASEANSAT"ميســــــــ
 ق وبعد ذلا سيوضا في مدار أرضي منسفض. 2023الفضاء الدولية في الربا األول من عام  

  
 نظم تطبيقات بيانات سواتل االستشعار عن بعد المتعددة القطاعات  - 3 

ــتويات شــــــــــتت من أول اعداد ن م وقواعد بيانات مرازية   ــا" ما الهيحات الحلومية علت مســــــــ تتعاون واالة "ميســــــــ
لتطبي ات االستشعار عن بعد والجغراؤيا الملانيةق ؤيما يعرا بن م تطبي ات بيانات االستشعار  وشاملة ومت املة

 48(. و تت اآلنق تم اعداد وتشــغيل GovRS-Appsعن بعد المتعددة ال طاعات )التي تعرا أيضــا باســم ن م 
لد  تلا الجهات في تعزيز وهة  لومية. ويساهم استسدام تلا الن م التطبيقية    80ن اما تطبيقيا في أكثر من  

 االقتصاد واألمن والرفال المجتمعي.

وتســـتسدم تلا الن م علت الووض األمثل الصـــور المســـتمدة من ســـواتل االســـتشـــعار عن بعد التي تســـت بلها م اشـــرة  
محطات االســــــــتق ال األرضــــــــية التابعة لواالة "ميســــــــا" في تيميرلولق باهانغ. وقد وفرت واالة "ميســــــــا"  تت اآلن 

 GovRS-Appsات لتزويد الهيحات الحلومية بصـور مسـتمدة من سـواتل االسـتشـعار عن بعد من  الل ن م  دم
 تيرابايو. 15 000يبلغ  جمها السنوي 

  
 تطوير الصناعات الفضائية  - 4 

دراســـــــــة لتحديد مد  اســـــــــتعداد الصـــــــــناعات المحلية للمشـــــــــاراة في األنشـــــــــطة    2022أورت الحلومة في عام  
االقتصــــــادية الفضــــــا ية ومد  قدرتها علت ذلا. وشــــــملو ه ل الدراســــــة أيضــــــا ع د عدة ولســــــات ما أصــــــحا   
المصــــــــــلحة لتشــــــــــجيعهم علت المشــــــــــاراة ولمناقشــــــــــة المشــــــــــاكل وال يود ال ا مة وت ديم اقترا ات لدفا عجلة نمو 

السطة االســـــتراتيجية  الصـــــناعات الفضـــــا ية المحلية. واســـــتنادا الت الدراســـــةق تعل  الحلومة  اليا علت وضـــــا 
لتحديد األهداا االســــتراتيجية وتحديد مجاالت الترايز واألولويات ل نشــــطة    2030الوطنية لصــــناعات الفضــــاء 

ــتراتيجية اتجاها واضـــحا وشـــامال لتعزيز  ــاء في ماليزيا. وســـتحدد السطة االسـ ــناعية المتعل ة بت نولوويا الفضـ الصـ
نمول االقتصادي وتح ي  الهدا المنشود ب ن تساهم تلا الصناعات    الصناعات الفضا ية في البلد والمساهمة في

. وقد بلغ العمل في وضا السطة االستراتيجية  2030في الما ة من الناتل المحلي اسومالي بحلول عام    1بنس ة  
 مر لتض النها ية وسوا ُتطل  في أوا ل العام الم بل.

  
 برنامج التوعية بعلوم وتكنولوجيا الفضاء  - 5 

ــمن أن يلون لد   ي  ــاء بما يضـ ــاء اهتمام الطال  بعلوم وت نولوويا الفضـ عزز برنامل التوعية بعلوم وت نولوويا الفضـ
ــا" البرنامل في ال عام  ــاء. وتنف  واالة "ميســــــ ــت بل ما يلفي من المواهأل في ميدان ت نولوويا الفضــــــ البلد في المســــــ

يير الحلومية وال طاع السا  في اطار األســـــــــبوع بالتعاون ما شـــــــــرااء اســـــــــتراتيجيين من الجامعات والمن مات  
. واألســـــــــــــبوع الوطني للعلوم هو مـ ادرة علمـية وطنـية ت ودها وزارة العلوم والت نولووـيا  2018الوطني للعلوم مـن  عام 

واالبت ار لتعزيز االهتمام بالعلوم والت نولوويا واالبت ار. وفي ه ا العامق ن مو واالة "ميســــــــــا" ما مجموعض تســــــــــعة  
طال ا وطال ة. ومن بين البرامل التي تم تن يمها برامل بعنوان    34  650نشـــــــطة ومســـــــاب ات تنافســـــــية شـــــــارك فيها أ 

" و"من العين الت  MySTEM@Space" "اســـــت شـــــاا ت نولوويا الصـــــواريخ للصـــــغار" و"مســـــاب ة  ر  الشـــــفرات" و 
 الفضاء" في مرصد النغلاوي الوطني. 

ــاء  ق ن مو وزارة العلوم والت نولوويا واالبت ارق من 2022العالمي لعام وبالتزامن ما اال تفال ب ســـــــــــــبوع الفضـــــــــــ
ق عدة برامل مثيرة 2022تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  10الت  4 الل مرف  الق ة الســـــــــــــماوية الوطني في الفترة من 

تي لالهتمام  ول موضوع "الفضاء واالستدامة" تطرقو الت منا  شتت للحياة. واان من بين البرامل واألنشطة ال



 A/AC.105/1271/Add.2 

 

8/12 V.22-26423 

 

قدمو مســـــــاب ة ألفالم الفيديو ال صـــــــيرة  ول اســـــــتدامة الفضـــــــاءق شـــــــاراو في تن يمها وزارة العلوم والت نولوويا 
ــماوية الوطني عبر اسنترنوق ومعرو  ــلة من الندوات ن مها مرف  الق ة الســــ ــلســــ ــابهضق وســــ واالبت ار في والية ســــ

سـتراتيجيين لمرف  الق ة السـماوية الوطني في  افتراضـي عن الفروسـية الفضـا ية. اما أسـهمو مشـاراة الشـرااء اال
 اذااء الوعي العام ب همية علوم الفضاء باستسدام أ دي وسا ل ايصال المعلومات.

  
 التعاون الدولي في مجال الفضاء  - 6 

  تساهم ماليزيا وتشارك بنشا  في العديد من الم ادرات الفضا ية الدولية واسقليميةق وبساصة ما يتعل  منها برأس
المال ال شـري وتطوير السبراتق وال سـيما الم ادرات التي ين مها ملتأل شـ،ون الفضـاء السارويق واللجنة الفرعية  
لت نولوويا الفضـــــاء والتطبي ات الفضـــــا ية التابعة لرابطة "آســـــيان"ق والملت ت اسقليمي لوااالت الفضـــــاء في آســـــيا 

 والمحيل الهاد  )الملت ت اسقليمي(.

ت بناء ال درات التي يضـــــــطلا بها ملتأل شـــــــ،ون الفضـــــــاء السارويق تنف  ماليزيا  اليا المر لة  وفي اطار م ادرا
الثانية من الم ادرة الوطنية لتشــريعات الفضــاءق وهي عاكفة علت التحضــير الســتضــافة ال عثة االســتشــارية الت نية 

ي بالجهات الفاعلة الجديدة في  في اطار مشــــروع األمم المتحدة بشــــ ن قانون الفضــــاء المعن   2022الماليزية لعام 
مجال الفضاء. واقتر و ماليزيا أيضا علت اللجنة الفرعية لت نولوويا الفضاء والتطبي ات الفضا ية التابعة لرابطة  
آسـيان برنامجا لبناء ال درات يشـمل  ل ة دراسـية لت ادل السبرات بشـ ن السـياسـات الفضـا ية وقانون الفضـاء. وفي 

ــيوي  اطار الفري  العامل  ــاراو ماليزيا في البرنامل اآلســــــ ــا ية التابا للملت ت االقليميق شــــــ المعني بالحدود الفضــــــ
ومسـاب ة "تحدي ايبو لبرمجة الروبوت". وتتطلا ماليزيا الت توثي  التعاون ما ملتأل   ( AHiSللزراعة الفضـا ية )

من البرامل التي يملن أن شـ،ون الفضـاء الساروي وأصـحا  المصـلحة اآل رين في العمل علت تيسـير االسـتفادة 
 تجلأل استثمارات وأنشطة بحب وتطوير الت البلد.

  
 مالي

 ]األصل: بالفرنسية[
 [ 2022تشرين الثاني/نوفمبر  9]

 مقدمة

ان قطاع الفضـــــــاء الساروي ينمو باســـــــتمرار. وقد أصـــــــ حو اســـــــتسداماتض وتطبي اتضق في ال من بلدان الشـــــــمال  
ــواءق م وما  ــان وتح ي  أهداا والجنو  علت السـ ــادية واالوتماعية لحياة اسنسـ ــين الجوانأل االقتصـ ــيا لتحسـ ــاسـ أسـ

ــاء الساروي في مجاالت االتصـــاالت والمال ة والبب اسعالميق  ــافة الت أهمية الفضـ ــتدامة. وباسضـ التنمية المسـ
ية وجدارتهاق  ف د أصــــ ح عنصــــرا هاما في مجاالت مثل ال حويق ورصــــد البيحة و مايتهاق وتحســــين الموارد الطبيع

وجدارة ال واري. ول لاق من المهم مواصــلة اســت شــاا الفضــاء وتعزيز العمل في ه ا الشــ نق وتطوير التطبي ات 
 ذات الصلةق وتشجيا ال حب العلمي باية استسدام الفضاء الساروي في أيراو سلمية رشيدة.

من املانات ت نولوويات الفضاء من  الل التعاون  وقد سارعو ماليق ش نها ش ن البلدان النامية األ ر ق الت االستفادة  
ــور   ــتق ال الصــــ ــاتلية اما م اشــــــرة من مراكز اســــ  الدولي في ه ا الميدان. وهي تحصــــــل علت ما تســــــتسدمض من بيانات ســــ

 )صور األرصاد الجوية( أو من  الل الشرااء )الموردين( ال ين هم موردون معتمدون لمستل  أنواع الصور الساتلية. 

ــية المضـــــــطلا بها في مالي في عام ويعرو ه  في مجال اســـــــتسدام البيانات  2022ا الت رير األنشـــــــطة الر يســـــ
الفضـا ية والتدابير المتس ة لجني فوا د الفضـاء الساروي علت نحو أكثر فعالية واالسـتفادة منها في تنفي  األعمال 

 اسنما ية ذات األولوية.
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 2022أنشطة مالي الفضائية في عام 

 :2022األنشطة المنف ة في مالي في عام   ؤيما يلي

)التي تم الحصــــــــــــــول عليها من أول تحديب  را ل مالي  SPOT 6اســــــــــــــتسدام بيانات الســــــــــــــاتل   • 
( في تنفي  مشــروع لرســم  ريطة للجزء التابا لمالي من  وو نهر 200 000: 1المرســومة بمقياس رســم 

 لسنغال(.لحسا  من مة تنمية نهر ا 50 000: 1السنغال بمقياس رسم 

أثناء عملية رسـم  را ل المدن المتوسـطة الحجم في البلد من  QuickBirdاسـتسدام صـور السـاتل  • 
ــد  ــتمدة من عمليات الرصــــ ــُت مل العمل بمال  ات مســــ أول التعرا علت عناصــــــر المناظر الطبيعيةق واســــ

 األرضية. واكتملو  را ل لمدن اولوااني وسيبي وسانان ورو.

ــروع اع •  ــيرية لعمليات في اطار مشــــ ــحة النتا ل التفســــ ــاديق ت كدت صــــ ادة الهيللة والتعافي االقتصــــ
رصـد األشـغال المنف ة سعادة بناء ميناء الصـيد في مدينة اونا من  الل تفسـير وديد للصـور المسـتمدة من 

. واان الهدا من ه ل العملية هو رصد أعمال التعمير باستمرار في بعض المناط  التي GeoEyeالساتل  
 عأل الوصول اليها بسبأل انعدام األمن.يص

ؤيما يتعل  ب نشــــطة األرصــــاد الجويةق واصــــلو واالة األرصــــاد الجوية الوطنية في مالي اســــتق ال  • 
أليراو   METEOSATالبيانات من ســــــواتل اسدارة الوطنية لدراســــــة المحيطات والغالا الجوي وســــــواتل  

 واتل عمليات الرصد.رصد األ وال الجوية الزراعية والتنب، بها ونشر ن 

ؤيما يتعل  برـصد مواـسم المحاـصيل عن طري  االـستـشعار عن بعدق ت وم وزارة التنمية الريميةق من  الل  •  
ــم "  ــاليأل تعتمد علت AGIRالو دة المعروفة باســـــــــ ــتحداي أســـــــــ " وبالتعاون ما برنامل األي ية العالميق  اليا باســـــــــ

اط  الزراعية من أول الحصول علت معلومات عن المناط  التي  استسدام الصور الساتلية لرصد التغيرات في المن 
 . 2012يصعأل الوصول اليها ألس ا  مستلفة مثل المشاكل األمنية التي ال تزال قا مة في مالي من  عام  

تســتسدم مشــاريا وبرامل أ ر  في مالي الصــور الســاتلية في أنشــطتها اليوميةق مثل مشــاريا رســم   • 
المشـــــــــاريا المتعل ة بالغاباتق والدراســـــــــات التاريسية التت عية لرصـــــــــد تغير اســـــــــتسدام  السرا ل الجيولوويةق و 

ــاريا ال حوي المتعل ة بتغير المنالق وال حوي المتعل ة بالديناميات الملانية  األراضـــــــــــي والتصـــــــــــحرق ومشـــــــــ
 والزمانية النت ال عدو  المالريا في البيحات المتغيرة.

  
 أنشطة الفضاء الخارجي في المستقبل

بما أن مالي ليس لديها بعد سـياسـة وطنية بشـ ن الفضـاء السارويق ف د رازت سـياسـتها الوطنية بشـ ن المعلومات 
الجغراؤية علت اســتسدام البيانات الســاتلية للحصــول علت معلومات  ديثة أليراو مستلفةق منها تحديب بيانات 

 رسم السرا ل.

 ت نولوويا الفضاءق وهي:ومن المعتزم االضطالع بعدة أنشطة أ ر  باستسدام 

ــات لقياس أعماا وزء من نهر النيجر في اطار أنشــــــــطة واالة  •  ــية سوراء دراســــــ تنفي   طة ر يســــــ
  وو نهر النيجر

 استسدام البيانات الساتلية لرسم  را ل لمساطر الميضانات في منط ة باماكو الحضرية  • 

 باستسدام الصور الساتلية 50 000: 1رسم  را ل ويولووية لغر  مالي بمقياس رسم  • 

اســــتسدام صــــور عالية االســــت انة لرســــم  را ل بمقياس رســــم ابير للمناط  الحدودية بغرو تنفي    • 
 مشاريا انما ية عابرة للحدود
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 والتوصيات االستنتاجات

ل المتضــــافر في مجال اســــتسدام الفضــــاء السارويق ف د نف ت  علت الريم من أن مالي ليس لديها اطار رســــمي للعم 
عدة مشــــــــــــاريا وبرامل ويجري التسطيل لمشــــــــــــاريا وبرامل أ ر  أو يجري تنفي ها. وه ا يدل علت اهتمام البلدق من   
مر لة م لرةق باالســـــــــــتفادة من ت نولوويات الفضـــــــــــاء والمبت رات الفضـــــــــــا ية في عملية التنمية الوطنية. واعت ارا من  

مانينات ال رن الماضيق أسند التعامل ما المسا ل المتعل ة باستسدام الصور الساتلية الت اللجنة الوطنية لالستشعار  ث 
عن بعدق التي ومعو علت أرضـــــــيتها بين عدد من الهيحات الت نية. يير أن األنشـــــــطة المضـــــــطلا بها ضـــــــمن ه ا  

ــتعيض  ــتو  التوقـعاتق ول لا اســـــــــــ عن تلا اللجنة باللجـنة الوطنـية للمعلوـمات    اسطار التنســـــــــــــي ي لم ترا الت مســـــــــــ
 لتنفي  السياسة الوطنية للمعلومات الجغراؤية الملانية.   2002الجغراؤيةق وهي ا د  الهيحات المنش ة في عام  

ون را ألهمية دور علوم وت نولوويا الفضــاء في النمو االقتصــادي والتنمية المســتدامةق من المهم أن تنضــم مالي 
ــاء الساروي. ومن شـــ ن ذلا أن  الت المعاهدات واالتفاقيات الدولية باية تعزيز التعاون الدولي ؤيما يتعل  بالفضـ

ييســر لها ســبل االســتفادة الســريعة من نواتل الرصــد الفضــا ي ويهيب فرصــا سوراء ال حوي وبناء قدرات الجهات  
 االستفادة منها.الفاعلة الوطنية ومستعملي البيانات الفضا ية علت معالجة تلا البيانات و 

ــد الفضـــــــا يق   ــر علت فوا د الرصـــــ ــا أن يتيح البدء في اوراء بحوي في مالي ال ت تصـــــ ــ ن ه ا التعاون أيضـــــ  ومن شـــــ
بل تشــــــــمل أيضــــــــا أثر ه ا الرصــــــــد علت الموارد والبيحة. اما يملن أيضــــــــا التطرا الت اوراء بحوي بشــــــــ ن الحطام  

درة نوويةق والمشـــاكل المتصـــلة بتصـــادمها ما  طام فضـــا ي  الفضـــا يق وأمان األوســـام الفضـــا ية المزودة بمصـــادر ق 
 وسيسهم ه ا العمل اسهاما ابيرا في األنشطة المضطلا بها في ميادين الطاقة والطيران المدني واألرصاد الجوية. 

  
 البرتغال

 ]األصل: باسن ليزية[
 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  22]

ــلوك للتعاون   ــات للتعليم العالي لد  البرتغال عدة صـــ ــســـ ــا ية أ ر  وم،ســـ ــمل وااالت فضـــ ــها يشـــ الدوليق بعضـــ
ــلمية.  ــاء الساروي في األيراو الســ وال حب والتطويرق والها ت وم علت أســــاس التعاون من أول اســــتسدام الفضــ

 وتتو ت االتفاقات األ دي عهدا أيضا االستسدامات المستدامة للفضاء الساروي.

ــفها وزءا من اال ــا ي والبرتغالق بوصــ ــاراة نشــــطة في تطوير ملونات البرنامل الفضــ ــارك مشــ تحاد األوروبيق تشــ
 لالتحاد األوروبي )أي برنامل اوبرنيلوس ون ام ياليليو/ن ام اينوسق وما الت ذلا( وتستفيد منها.

والبرتغال عضـــــو في مع م المن مات الدولية المعنية بالفضـــــاء أو المتصـــــلة بض مثل واالة الفضـــــاء األوروبية والمن مة  
األوروبية السـتغالل السـواتل المسصـصـة ل رصـاد الجوية والمن مة األوروبية ل بحاي الفل ية في نصـ  ال رة األرضـية  

 توفر الدعامة األساسية لنمو الن ام اسيلولووي الفضا ي الوطني.   الجنوبي )المرصد الجنوبي األوروبي(ق وهي من مات 

والبرتغال هي أيضـا عضـو م،سـس في االتحاد الدولي لالتصـاالت ومرصـد صـميفة ال يلومتر المرباق وهي تنتمي  
  الت أفرقة دولية مستلفة ذات صـلة بالفضـاء وتشـارك فيهاق مثل الفري  الدولي لتنسـي  اسـت شـاا الفضـاءق والفري 

المعني برصــــــــد األروق واللجنة المعنية بســــــــواتل رصــــــــد األروق والتحال  العالمي لموانب الفضــــــــاءق والمنتد  
 األوروبي للموانب الفضا ية التجارية.

  
 التعاون الدولي في مجال رصد األرض

برنامل  تســــاهم البرتغالق بوصــــفها عضــــوا في االتحاد األوروبيق في تطوير وتشــــغيل برنامل اوبرنيلوسق وهو ال
األوروبي لرصـــــد األرو. وعالوة علت ذلاق تتعاون ال يانات البرتغاليةق في اطار االتفاا اسطاري للشـــــراكة من 
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ــتسدام برنامل اوبرنيلوسق ما أكثر من   ــتعمال بيانات    45أول تعميم اســــــــ ــجيا علت اســــــــ ــريلا أوروبيا للتشــــــــ شــــــــ
 محددة ما بلدان أفريقية.كوبرنيلوس علت ال من الصعيد األوروبي والدوليق وت وم ب نشطة 

  
 التعاون الثنائي

تعمل واالة الفضــــــــاء البرتغالية بهمة علت ابرام مجموعة من االتفاقات الثنا ية ما مجموعة متنوعة من الن راءق  
مـثل واـاالت الفضــــــــــــــاء في بـلدان أ ر ق واثير منهـا من يير بـلدان االتحـاد األوروبيق واـياـنات تعليمـية وبحثـية 

م ارات التفاهم المبرمة علت ه ا النحو الت وضـــــــــــا اطار محدد ل نشـــــــــــطة الفضـــــــــــا ية المدنية أونبية. وتهدا 
التعاونية بين المشــاراين بشــ ن المواضــيا و/أو البرامل و/أو المشــاريا المحددة ذات االهتمام مشــتركق علت نحو  

الحدود الم ررة في   يملن أن يســـــــــــهم دا ما في اســـــــــــتسدام الفضـــــــــــاء في األيراو الســـــــــــلمية ويحترم ا تراما تاما
 المعاهدات الدولية المتعل ة بالفضاء.

ومن بين المجاالت واألنشـــــــــــطة التي يملن تحديدها في ه ا الشـــــــــــ ن ت ادل المعلومات والممارســـــــــــات الفضـــــــــــلت  
ــاء   ــا ية أو تنمية رأس المال ال شـــري في ميدان الفضـ ــياســـة الفضـ ــ ن السـ والت نولوويا والموظفينق وت ادل اآلراء بشـ

ت ذات الصــــــــــــــلـةق والتعـاون في مجـاالت مستلفـة مثـل رصـــــــــــــــد األرو لرصـــــــــــــــد تطور المنـال والبيحـةق والمجـاال
واالســت شــاا الروبوتي للفضــاءق والجاذبية الصــغر ق وجدارة  راة المرور الفضــا يةق والحطام الفضــا يق وط س  

 الت لفة. الفضاءق وتطوير الت نولوويا واألدوات ذات الصلة مثل أوهزة االستشعار الفعالة من  يب

ــا وتطوير برنامل تعليمي دولي  ــا في وضــــ ــاراة فاعلة أيضــــ ــاء البرتغالية مشــــ ــاراو واالة الفضــــ وعالوة علت ذلاق شــــ
ملرس سدارة األعمال التجارية الفضـا يةق باسضـافة الت التعاون في ضـرو  مستلفة من األنشـطة التواصـلية والتعليمية  

 والت نولوويا والهندسة والفنون والرياضيات )المجاالت الحيوية للت دم(.  والعلمية المتعل ة بالفضاء في مجاالت العلوم 

 من برنامل دراسات الفضاء التابا لجامعة الفضاء الدوليةق في مدينة أويراس.   2022وقد استضافو البرتغال دورة عام 

ــا تحــو اســــــــــــــ 2022وفي عــام    Saisonم "ق ن م برنــامل للت ــادل الفني والعلمي واألدبي بين البرتغــال وفرنســـــــــــــ

Croisee  ــاء البرتغالية في ــا ية وواالة الفضــ ــات الفضــ ــي للدراســ ــارك المراز الوطني الفرنســ ". وتحو م لتضق تشــ
م معرو مشـــــــترك لصـــــــور رصـــــــد األرو  ت ديم مجموعة من األنشـــــــطة الملرســـــــة لتدريس علوم الفضـــــــاء. وُن  د

"  Spatiobusوردو بفرنســا. وزارت الحافلة "المســتمدة من الســواتل الفرنســية والبرتغالية في شيمارير بالبرتغال وب 
التابعة للمراز الوطني الفرنسـي للدراسـات الفضـا ية عدة مدن في البرتغالق وهي  افلة صـغيرة مسصـصـة لبرامل 
ــيين من  ــترك من الطال  البرتغاليين والفرنسـ ــراكاتق تملن فري  مشـ ــاء. ومن  الل ا د  الشـ تدريس علوم الفضـ

( ن مها المراز parabolic flightر الت ووية علمية ب ســــلو  الطيران الملافب )المشــــاراة في  ملة سوراء  
 الوطني الفرنسي للدراسات الفضا يةق  يب قاموا بر لة ووية علمية من ه ا النوع.

  فري ا   20ون مو واالة الفضــاء البرتغاليةق للمرة الثالثةق مســاب ة تحدي الصــواريخ األوروبيةق التي شــارك فيها أكثر من  
 طالأل. ومن المتوقا أن ُتفتح المساب ة أمام البلدان األ ر  من وميا أنحاء العالم.   500وامعيا أوروبيا وأكثر من  

  
 التعاون الدولي في البحوث الفلكية

تتمتا البرتغال بعضــــــوية ااملة في المن متين الحلوميتين الدوليتين الملرســــــتين لل حوي الفل يةق وهما المرصــــــد 
 بي ومرصد مصفوفة ال يلومتر المربا.الجنوبي األورو 

دولة عضــواق يتس  م رل )ال ي يشــلل المراز  16والمرصــد الجنوبي األوروبيق ال ي يناهز عمرل الســتين ويضــم 
العلمي والت ني واسداري للمن مة( في مدينة يارشــــــينغق ب لمانيا. وفي شــــــيليق يدير ه ا المرصــــــُد مرازه فيتاكورا 

دي طرازق وهي: ال ســيال وبارانال وبرنامل تجربة "أتاكاما باثفايندر". وهو يمثل دولض  وثالثة مواقا رصــد علت أ 
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ل ديمدترية ال بيرةق وهي مصــــفوفة ابيرة م،لفة من   هوا يا أقيمو في   66األعضــــاء في مشــــروع مصــــفوفة أتاكاما المد
اطار تلا الشـراكة. ويعل  اطار شـراكة ما أمريلا الشـمالية وشـرا آسـيا وبالتعاون ما ومهورية شـيلي وتدار في 

ــ "التلسلو  المارد"ق وهو تلسلو  يبلغ   المرصد الجنوبي األوروبي علت بناء مشروعض األساسي الجديد المسمت بـ
 متراق وسيص ح "أكبر عين للعالم علت السماء" بحلول نهاية ه ا الع د عندما يلتمل. 39طولض 

ــد الجنو  بي األوروبي وبرامجضق ما الترايز بووض  ا  علت بناء  وتواصـــــــل البرتغال توفير الدعم ال امل للمرصـــــ
التلسـلو  المارد وبدء تشـغيلض. وعلت الصـعيد الوطنيق تعمل البرتغالق من  الل واالة الفضـاء البرتغاليةق علت 
وضـــــــــــا برنامل لزيادة تعزيز مشـــــــــــاراتها في بناء األوهزة الفل ية للتلســـــــــــلو  ال ا م المعروا باســـــــــــم "العمالا"  

 الم بل المسمت بالمارد. وللتلسلو 

مرصــد مصــفوفة ال يلومتر المرباق فهو ثاني من مة  لومية دولية ملرســة لل حوي الفل ية تتمثل مهمتها في  أما 
بناء وتشـــــــــــغيل تلســـــــــــلوبات راديوية متطورة للغاية لتطوير فهمنا لل ون وولأل فوا د للمجتما من  الل أنشـــــــــــطة  

ــفوفة ال يلومتر المربا رســـمياق ومن للتعاون واالبت ار علت الصـــعيد  العالمي. وقد بدأ العمل في بناء مرصـــد مصـ
 المتوقا أن يتم االنتهاء منض بحلول نهاية ه ا الع د.

والبرتغال هي أ د األعضـاء الم،سـسـين لمرصـد مصـفوفة ال يلومتر المرباق وواالة الفضـاء البرتغالية هي الممثل 
الواالة  اليا بهمة علت تنســــي  مشــــاراة دوا ر الصــــناعة البرتغالية في  الوطني في مجلس تلا المن مة. وتعمل 

ــين  ــفوفةق وتدعم العمل علت تعزيز المعرفة في مجال علم الفلا الراديوي في البلد باية تحســــــــ عملية بناء المصــــــــ
 مردود االستثمار في مرصد مصفوفة ال يلو متر علت المجتما.

في منتد  "أســــــــــــترونو"ق ال ي يهدا الت بناء رؤية علمية   وقد  صــــــــــــلو البرتغال م، را علت صــــــــــــفة المراقأل
مشـــــــتراة لدوا ر علم الفلا األوروبية برمتها. وتســـــــعت واالة الفضـــــــا ية البرتغاليةق ما األعضـــــــاء الثالثة عشـــــــر  
اآل رين )ومنهم واالة الفضــــاء األوروبية والمرصــــد الجنوبي األوروبي ومرصــــد مصــــفوفة ال يلومتر المربا( الت 

في ه ل الرؤية المشــــتراة وتعزيز م ادرات المنتد  للتعاون الدولي بهدا زيادة تطوير ال حوي الفل ية المســــاهمة 
 وأنشطة است شاا الفضاء في البرتغال.

  
 التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء

يد وهود البرتغال هي عضـو في الفري  الدولي لتنسـي  اسـت شـاا الفضـاء )فري  التنسـي (ق ال ي يعمل علت تو 
وااالت الفضــاء الدولية وتوثي  التعاون بينها من أول وضــا اســتراتيجية مشــتراة الســت شــاا الفضــاء. وتشــلل 
واالة الفضــاء البرتغالية وزءا من الفري  العامل لوااالت الفضــاء الناشــحة التابا لفري  التنســي ق ال ي يهدا الت 

وااالت الراســــــــــــــسة ويرميق في الوقو نفســــــــــــــضق الت تهيحة  االســــــــــــــتفادة من المعارا ال ا مة والتعلم من  برات ال
من ورات وجملانيات وديدة الســت شــاا الفضــاء أمام صــغار الالعبين في ه ل الحل ة. وواالة الفضــاء البرتغالية  

 هي أيضا وزء من أفرقة مماثلة ومن الفري  العامل المعني ب نشطة االستغالل التجاري.

 ناظرة في البرتغال ت ون مفتو ة للتعاون الدولي  الل العام الم بل.وتطمح الواالة الت انشاء أنشطة م

.  1994والبرتغال هي وا دة من األعضـاء الم،سـسـين لالتحاد الدولي لالتصـاالت وهي عضـو في مجلسـض من  عام 
  تحســــين وهي ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي والعالقات الســــلمية والتنمية االقتصــــادية واالوتماعية العادلة عن طري 

االتصــــاالت وترشــــيد اســــتسدامها. وؤيما يتعل  باســــتسدام الفضــــاءق فإن البرتغال ملتزمة بإيجاد الحلول الالزمة وبناء 
 الجسور المطلوبة لضمان ادارة الطيف والمدار الثابو بالنس ة ل رو علت نحو يلبي ا تياوات الجميا. 

 


