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 هدف دولة اإلمارات هو «دخول قطاع صناعات 
الفضاء واالستفادة من تكنولوجيا الفضاء، بما يعزز 
التنمية والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة 

في هذا المجال 



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

حاكم إمارة أبو ظبي القائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة



 سقف طموحاتنا الجديد الذي نضعه ألجيالنا 
المقبلة، هو الفضاء، وحدود تطلعاتنا هي السماء 



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي



 ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول إلى المريخ 



صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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ولقــد أدركــت القيــادة الرشــيدة لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة أهميــة قطــاع الفضــاء المتزايــدة 

ونمــوه المســتمر علــى المســتوى االقليمــي والعالمــي، لــذا قامــت باالســتثمار فيــه منــذ مطلــع 

حيــث  ومتنــوع؛  قــوي  فضائــي  قطــاع  لديهــا  بــأن  اإلمــارات  دولــة  تفتخــر  واليــوم  التســعينات. 

اســتطاعت  علــى مــر العقــود الثالثــة الماضيــة أن تطــور قــدرات وكفــاءات تؤهلهــا للمنافســة 

عالميــًا واالنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة فــي برنامجهــا الوطنــي للفضــاء. لــذا كان اإلعــالن فــي ســنة 

2014م عــن تأســيس وكالــة اإلمــارات للفضــاء وعــن مشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريــخ.

لمــا تشــهده صناعــة  الفضــاء، ونظــرًا  الوطنيــة فــي مجــال  ومــع نمــو االســتثمارات واألنشــطة 

الفضــاء عالميــًا مــن تطــورات فنيــة واقتصاديــة وسياســية، تعمــد حكومــة دولــة اإلمــارات إلــى وضــع 

السياســات واألطــر الوطنيــة التــي تدعــم وتنظــم عمــل قطــاع الفضــاء فــي الدولــة بمــا يتواكــب مــع 

ــة اإلمــارات ومصالحهــا العليــا التــي تبلــورت  هــذه التطــورات العالميــة ويتســق مــع طموحــات دول

فــي األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021  والمئويــة 2071 وذلــك ســعيًا فــي تعزيــز دور القطــاع 

الفضائــي  ومســاهمته بــأن تكــون دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العالــم، وبــأن تحظــى باقتصــاد 

مســتقر ومتنــوع  وانتقالهــا إلــى اقتصــادٍ قائــم علــى المعرفــة محــوره االبتــكار، ورفــع مســتوى 

اإلماراتيــة  االزدهــار والرخــاء لألجيــال  بمــا يكفــل  الوطنيــة  الكفــاءات والخبــرات  التعليــم وزيــادة 

الحاليــة والقادمــة.  

وتهــدف االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء إلــى دعــم تحقيــق هــذه الرؤيــة الوطنيــة مــن قبــل صناعــة 

الفضــاء بمختلــف علومــه وتقنياتــه وتطبيقاتــه وخدماتــه؛ كمــا تترجــم سياســة الفضــاء التــي 

صــدرت فــي ســنة 2016م إلــى مجموعــة مــن البرامــج والمبــادرات التــي ســيعمل القطــاع الفضائــي 

ــة التــي  ــى الطموحــات الوطني ــة الوصــول إل ــة علــى تنفيذهــا خــالل العقــد القــادم بغي فــي الدول

رســمتها السياســة فــي مجــال الفضــاء.

معالي الدكتور أحمد بن عبد اهللا حميد بالهول الفالسي
عضو مجلس الوزراء وزير الدولة 

لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة, 
رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء

بالكــون، وأن  البشــرية  تثــري معرفــة  أن  الفضــاء  اســتخدامات واستكشــافات  اســتطاعت  لقــد 

تســاهم فــي تحســين حياتهــم اليوميــة. حيــث تســاهم تطبيقــات االتصــاالت واإلذاعــة والمالحــة 

باســتخدام األقمــار الصناعيــة بشــكل مهــول فــي تســيير حيــاة البشــر اليوميــة ودعــم الخدمــات 

والقطاعــات الحيويــة األخــرى. وتقــوم اســتخدامات الفضــاء كذلــك بــدور حيــوي فــي مراقبــة الطقــس 

والمنــاخ، والبيئــة، وإدارة المــوارد الطبيعيــة، وإدارة الكــوارث واألزمــات، وبرامــج اإلغاثــة والمســاعدات 

تــم  الفضــاء،  ألجــل  طــورت  التــي  العاليــة  والتقنيــات  القــدرات  مــن  العديــد  أن  كمــا  اإلنســانية. 

االســتفادة منهــا بشــكل واســع فــي المجــاالت األخــرى كالطــب والطاقــة والصناعــة وغيرهــا. وبــات 

مجــال الفضــاء منبعــًا فياضــًا لالبتــكار واإللهــام لــدى البشــر ال ســيما لــدى األجيــال الناشــئة.

بعنــوان  دوليــًا  قــرارًا  علــى  المتحــدة  األمــم  وافقــت  2018م  يونيــو  فــي         
”الفضــاء باعتبــاره محــركا للتنميــة المســتدامة“. وجــاء هــذا القــرار بمثابــة تأكيــد 
وتجديــد لالعتــراف العالمــي بأهميــة الفضــاء وأثــره الكبيــر فــي تحســين الحيــاة 
اليوميــة للبشــر، وفــي تحقيــق التنميــة المســتدامة للــدول والعالــم مــن النواحــي 
االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والسياســية واألمنيــة، ال ســيما مــا تــؤول إليــه أهــداف 

األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030. 

“

“

مة المقدّ
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الوطنيــة  السياســة  ترجمــة  فــي  االســتراتيجية  هــذه  مــن  الغــرض  يأتــي 

تركيــز  مجــاالت  إلــى  2016م  ســنة  فــي  الدولــة  أصدرتهــا  والتــي  للفضــاء 

ومجموعــة مــن المبــادرات والبرامــج ذات األولويــة والتــي تســعى لتحقيــق 

رســمتها  التــي  الفضــاء  صناعــة  فــي  الوطنيــة  والطموحــات  الغايــات 

نصــت  التــي  بالمبــادئ  االلتــزام  ضمــان  مــع  للفضــاء؛  الوطنيــة  السياســة 

السياســة. عليهــا 

 

اإلمــارات  لدولــة  الفضــاء  وأنشــطة  بصناعــة  االســتراتيجية  هــذه  تعنــى 

األنشــطة  ذلــك  ويشــمل   ،2030-2018 الفتــرة  خــالل  المتحــدة  العربيــة 

واألنشــطة  التجاريــة  واألنشــطة  العســكرية)  (غيــر  الحكوميــة  الفضائيــة 

العــام  القطــاع  فــي  العاملــة  الجهــات  بتنفيذهــا  يقــوم  التــي  العلميــة 

والخــاص والمؤسســات األكاديميــة ومراكــز البحــث والتطويــر. كمــا تعنــى 

أخــرى  لــدول  أو  الدوليــة  الفضائيــة  باألنشــطة  كذلــك  االســتراتيجية  هــذه 

الدولــة. فــي  العاملــة  الجهــات  فيهــا  وتســاهم  تشــارك  والتــي 

الغرض من االستراتيجية ونطاقها
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مرجعية تطوير االستراتيجية

استراتيجية الثورة الصناعية 
الرابعة  

قامت وكالة اإلمارات للفضاء بتطوير االستراتيجية 
الوطنية للفضاء بناء على:

المرسوم بقانون رقم (١) لسنة 
٢٠١٤م بشأن إنشاء وكالة 

اإلمارات للفضاء؛ والذي نص 
على أهدافها واختصاصاتها 

في هذا الشأن 

السياسة الوطنية للفضاء 
التي أصدرت سنة ٢٠١٦م؛ 

والتي حددت دور الوكالة في 
توجيه القطاع والتنسيق 

والتعاون مع الجهات المعنية 
المختلفة بغية تطبيق 

السياسة والوصول لغاياتها 
وطموحاتها.

برنامج اإلمارات الوطني 
للفضاء الذي تم إطالقه في 

أبريل ٢٠١٧م؛ والذي يهدف إلى 
تحقيق خطة علمية متكاملة 

وإعداد كوادر علمية وفنية 
إماراتية متخصصة في مجال 
استكشاف الكوكب األحمر، 

ويستهدف في مراحله 
النهائية بناء أول مستوطنة 
بشرية على المريخ خالل مائة 

عام.

السياسة العليا للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار 
واالستراتيجية الوطنية 

لالبتكار 
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اإلطار التنظيمي للقطاع الفضائي

علــى  للفضــاء  اإلمــارات  وكالــة  تعمــل  بهــا،  المناطــة  واختصاصاتهــا  أهدافهــا  علــى  بنــاء 

تطويــر اإلطــار االســتراتيجي والتنظيمــي للقطــاع الفضائــي بالدولــة. وتعتبــر االســتراتيجية 

أحــد العناصــر األربعــة الرئيســية لتنظيــم القطــاع الفضائــي، وهــي مســتمدة مــن السياســة 

الوطنيــة للفضــاء كمــا يوضــح الشــكل األتــي:

تحدد االستراتيجية 
الوطنية للفضاء 

المبادرات والبرامج 
الوطنية لتحقيق 
أهداف السياسة 
الوطنية للفضاء

 4 عناصر اإلطار 

التنظيمي

1. السياسة الوطنية للفضاء 

3. قانون الفضاء

4. اللوائح التنظيمية

2.  االستراتيجية 
الوطنية للفضاء

يحدد القانون الدولي الساري األنظمة 
والقواعد الدولية لتراعيها السياسة 

الوطنية للفضاء

توضح السياسة مبادئ الدولة 
وطموحاتها في مجال الفضاء وأهم 
التوجيهات للجهات المعنية بالدولة

يوضح القانون القواعد واألحكام العامة 
لتنظيم وتصريح األنشطة الفضائية

توفر اللوائح التنظيمية لقطاع الفضاء 
التفاصيل التنظيمية واإلجرائية 

لتطبيق قانون الفضاء

القانون الدولي توجيهات القيادة

ترسم توجيهات القيادة غايات السياسة 
الوطنية للفضاء
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المواءمة مع دليل مجلس الوزراء

منهجية تطوير االستراتيجية ومراحلها

1

ن؟ مَ
2

3

4

5

6

7

دليل مجلس الوزراء يقدم منهجية للجهات 
االتحادية المختلفة في الدولة عند تطويرها 

الستراتيجياتها؛ وتوضح تلك المنهجية 
المراحل المختلفة في دورة حياة االستراتيجية 

وأهم الخطوات التي تندرج تحتها

التحضير للمشروع

تنفيذ 
االستراتيجية
ومراجعتها

تسهيل 
االستراتيجية

التخطيط 
االستراتيجي

التخطيط 
لتنفيذ

االستراتيجية

أين؟

ماذا؟

كيف؟
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الربط بين االستراتيجية والسياسة الوطنية للفضاء

المبادئ
 وتم االسترشاد 
بها في اختيار 
معايير تحديد 

األولويات

الغايات
 وتم االسترشاد
 بها في وضع
 أهداف مجاالت

التركيز

التنفيذ
نات الممكّ

 وتم االسترشاد بها في مبادرات وأهداف
نات الممكّ

التوجيهات اإلرشادية
 وتم االسترشاد بها في المبادرات الخاصة بمجاالت

نات التركيز والممكّ

136 245

دراسات السوق الفضائي
تم االسترشاد بها بشكل أساسي لتقييم جميع شرائح سلسلة 

القيمة، ووضع أهداف مجاالت التركيز

تقييم سوق 
وقطاع الفضاء 

العالمي

المستوى 
األساسي لقدرات 

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

البحوث 
المكتبية، 

ومدخالت الخبراء

تحــدد  كمــا  معهــا،  وتتوافــق  السياســة  عــن  للفضــاء  الوطنيــة  االســتراتيجية  تنبثــق 

السياســة أهــداف وطموحــات  لتحقيــق  الالزمــة  والمبــادرات  التركيــز  مجــاالت  االســتراتيجية 

السياسة الوطنية للفضاء

توجيه السياسة الوطنية 
للفضاء لالستراتيجية

منهجية إعداد 
االستراتيجية

تعريف سلسلة 
القيمة في قطاع 
الفضاء وتركيبها 
المكون من (23) 

شريحة

تحديد مجاالت التركيز 
لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة من خالل 
ترتيب األولويات 
وتجميع الشرائح

تحديد األهداف 
الخاصة بمجاالت 

التركيز

تحديد خطة 
التنفيذ ونموذج 

الحوكمة

تطوير مبادرات محددة 
بكلٍّ من مجاالت التركيز 

لتحقيق أهدافها

تطوير مبادرات وأهداف 
نات  دة لكل من الممكّ محدّ
الداعمة مما يعتبر ضروريًا 

لدعم مجاالت التركيز

مدخالت أبحاث السوق لعملية وضع 
االستراتيجية

المصدر: وكالة اإلمارات للفضاء، وخبراء المجال
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مدخالت من خبراء المجال والشركاء 
الدوليين

• وكاالت الفضاء األخرى

• مدخالت خبراء المجال

• خبرات المنظمات الدولية

الدراسات

اإلصدارات

دراسات حول القانون
• معاهدات دولية

• قوانين الفضاء 

الخاصة بدول أخرى
• القوانين الوطنية 

ذات الصلة

4. األنظمة واللوائح3. القانون1. السياسة 2. االستراتيجية

دراسات حول السياسة
• توجيهات ورؤية القيادة

• سياسات الفضاء 

الخاصة بدول أخرى
• السياسات االتحادية 

في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

تقييم السوق العالمي
• تقارير حول األسواق

• مدخالت من خبراء في المجال

• البحوث المكتبية
• مقابالت مع الخبراء

الوضع الراهن في دولة اإلمارات
• استطالع (استبيانات) الجهات 

المعنية
• المقابالت مع الجهات المعنية

• المقابالت مع مسؤولين في وكالة 
الفضاء

• البحوث المكتبية

التحليل والتقييم

الدراســات التــي تــم إجراؤها لتطوير االســتراتيجية 
واإلطــار التنظيمي للقطــاع الفضائي 

ع مــن الدراســات اســتنادًا إلــى مصــادر وأســس موثوقــة، بهــدف  تــمّ إجــراء وتحليــل عــدد متنــوّ

تطويــر اإلطــار التنظيمــي بمــا فــي ذلــك االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء لدولــة اإلمــارات

المصدر: وكالة اإلمارات للفضاء
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مئوية اإلمارات 2071 •
رؤية اإلمارات 2021 •
 سياسة العلوم والتقنيات واالبتكار •
استراتيجية الذكاء االصطناعي •
استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة •
استراتيجية استشراف المستقبل •
دليل موائمة السياسات لتحقيق  •

السعادة
استراتيجية التعليم 2020 •
استراتيجية الطاقة 2050 •

استراتيجية األمن المائي 2036 •
سياسة حماية البنية التحتية  •

اإللكترونية
استراتيجية تمكين الشباب •
دليل التوازن بين الجنسين في العمل •
استراتيجية القوة الناعمة •
استراتيجية المساعدات الخارجية •
سياسة االتصاالت •
سياسة الطيران •
سياسة تقييم وتطوير الطاقة النووية •

خطة أبوظبي 2030 •
خطة دبي 2021 •
رؤية أبوظبي االقتصادية والبيئية •
خطة أبوظبي للنقل البري  •
استراتيجية دبي للطباعة ثالثية األبعاد •
استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي  •

القيادة

أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات فــي أكتوبــر 2017 م «مئويــة اإلمــارات 2071 م» والتــي أعلنــت مــن خاللهــا علــى نيتهــا بــأن تكــون أفضــل حكومــة بالعالــم ومــن أفضــل دول العالــم فــي المجــاالت المختلفــة بحلــول 
عــام 2071م، أي بعــد مــرور 100 عــام علــى قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

وتأتــي هــذه الرؤيــة الثاقبــة والثقــة الثمينــة مــن قيــادة دولــة اإلمــارات بعــد مــا تكللــت بــه الدولــة مــن إنجــازات فاقــت التوقعــات فــي ســبيل تحقيــق رؤيتهــا الوطنيــة لعــام 2021 حيــث أثبتــت الدولــة وهللا الحمــد 
والمنــة نجاحهــا وقدرتهــا بــأن تكــون مــن بيــن أفضــل دول العالــم بحلــول الذكــرى الســنوية الخمســين لقيــام االتحــاد. واســتطاعت أن تكــون األولــى عالميــًا فــي أكثــر مــن خمســين مؤشــر عالمــي.

 
وتهــدف االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء إلــى دعــم تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن جانــب صناعــة الفضــاء بمختلــف علومــه وتقنياتــه وتطبيقاتــه وخدماتــه. لــذا كان مــن المهــم عنــد تطويــر هــذه االســتراتيجية 

ــارات 2071. ــة اإلم ــارات 2021 ومئوي ــة اإلم ــات التــي أشــارت لهــا كالً مــن رؤي التوافــق مــع األهــداف والطموحــات واألولوي
 

كمــا شــملت دراســة تطويــر االســتراتيجية تحليــل أكثــر مــن 29 اســتراتيجية وخطــة اتحاديــة ومحليــة علــى مســتوى دولــة اإلمــارات واألخــذ باالعتبــار أهدافهــا وأولوياتهــا مــن أجــل تحديــد مبــادرات وطنيــة فــي 
مجــال الفضــاء تدعــم هــذه الخطــط واالســتراتيجيات وتســاهم فــي تحقيــق طموحــات وأولويــات القطاعــات األخــرى.  ومــن أبــرز تلــك االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة والمحليــة:

المواءمة مع السياسات واالستراتيجيات الوطنية األخرى



 مواءمة االستراتيجية الوطنية 
للفضاء 2030 مع رؤية اإلمارات 2021
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مواءمة االستراتيجية الوطنية للفضاء مع رؤية اإلمارات 2021

السياسة الوطنية للفضاء

رؤية اإلمارات
 2021 

تطوير مبادرات محددة 
بكلٍّ من مجاالت التركيز 

لتحقيق أهدافها

بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة

مجتمع متالحم محافظ على هويته

نظام صحي بمعايير عالمية

نظام تعليمي رفيع المستوى

اقتصاد تنافسي معرفي مبني على 
االبتكار 

مجتمع آمن وقضاء عادل

تطوير القدرات المحلية 
المتقدمة في البحث 
والتطوير والتصنيع 
لتكنولوجيا الفضاء

إطالق مهمات فضائية 
علمية واستكشافية 

لهمة مُ

بناء ثقافة وخبرة وطنية 
عالية في مجال الفضاء

تعزيز الشراكات 
واالستثمارات المحلية 
والعالمية الفاعلة في 

صناعة الفضاء

تعزيز الشراكات واالستثمارات 
المحلية والعالمية الفاعلة في 

صناعة الفضاء

xxx

xxxx

xxxxx

xx

xxx xx

xxx
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 مواءمة االستراتيجية الوطنية للفضاء مع
مئوية اإلمارات 2071
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تقديم خدمات 
فضائية منافسة 

ورائدة عالميًا

 أفضل تعليم في
العالم

مهارات القرن الثاني والعشرين

طرق تعليمية متقدمة

 أفضل تعليم عال ومستمر في
العالم

طاقات مستقبلية محترفة

قطاعات اقتصادية رائدة عالميًا

بيئة اقتصادية متقدمة

استدامة التنمية لألجيال القادمة

مجتمع المستقبل

أفضل مدن للعيش في العالم

دور حكومة المستقبل

خدمات حكومة المستقبل

 سياسات وتشريعات حكومة
المستقبل

 أفضل اقتصاد في
العالم

 أفضل حكومة في
العالم

 أسعد مجتمع في
العالم

تطوير القدرات المحلية 
المتقدمة في البحث 
والتطوير والتصنيع 
لتكنولوجيا الفضاء

إطالق مهمات 
فضائية علمية 
واستكشافية 

لهمة مُ

بناء ثقافة وخبرة 
وطنية عالية في 

مجال الفضاء

تعزيز الشراكات 
واالستثمارات المحلية 
والعالمية الفاعلة في 

صناعة الفضاء

ضمان بنية تشريعية 
وتحتية داعمة تواكب 

مختلف التطورات 
المستقبلية للقطاع

xxx

x

x

x

xxx

x

x

xx

x

xxx

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

مواءمة االستراتيجية الوطنية للفضاء مع مئوية اإلمارات 2071

االستراتيجية الوطنية للفضاء

مئوية دولة 
اإلمارات 2071 
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التوافق مع السياسات الدولية

فــي ســبتمبر 2015، اعتمــد قــادة العالــم أهداف التنميــة المســتدامة الـ 17 وغاياتهــا الـــ 169 
لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 (SDG2030)  ونظــرًا للــدور البــارز مــن قبــل دولــة 
اإلمــارات فــي دعــم هــذه األهــداف وللــدور الــذي يلعبــه الفضــاء فــي تحقيــق عــدد مــن هــذه 

ــم أخــذ هــذه األهــداف فــي الحســبان عنــد إعــداد االســتراتيجية.  األهــداف، ت
 

وفــي 2016 صــدر عــن المنتــدى العالــي المســتوى لــدور الفضــاء كمحــرك للتنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة المســتدامة تحــت مظلــة األمــم المتحــدة، الــذي عقــد فــي دبــي، إعــالن دبــي 2016 
والــذي يحــدد أهــم التوصيــات لتعزيــز دور الفضــاء االقتصــادي واالجتماعــي عالميــًا والتــي 
أخــذت فــي االعتبــار قــرار األمــم المتحــدة حــول دور الفضــاء فــي التنميــة المســتدامة فــي 
2018. وقــد تــم أخــذ هــذا اإلعــالن فــي االعتبــار عنــد إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء.  

 
علــى  كوبــوس  لجنــة  وافقــت  الدولــي،  التفــاوض  مــن  ســنوات  عــدة  وبعــد   ،2017 وفــي 
الفضــاء      بيئــة  فــي  واالســتدامة  االســتقرار  لتعزيــز  اإلرشــادية  التوجيهــات  مــن  مجموعــة 
ــم أيضــًا أخذهــا فــي الحســبان عنــد إعــداد  (Long Term Sustainability Guidelines) والتــي ت

االســتراتيجية. هــذه 
 

الطريــق  خارطــة  الفضــاء  الستكشــاف  الدولــي  التنســيق  فريــق  أصــدر   2018 ينايــر  وفــي 
العالميــة الستكشــاف الفضــاء لعــام 2040م (ISECG Roadmap)؛ وتــم أخــذ هــذه الخارطــة فــي 

عيــن االعتبــار عنــد إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء.
 

وفــي مــارس 2018 صــدر عــن المنتــدى الدولــي الثانــي الستكشــاف الفضــاء (ISEF2)  مبــادئ 
استكشــاف الفضــاء والتــي تــم دعمهــا مــن قبــل أكثــر مــن 50 دولــة، وتــم أخــذ هــذه المبــادئ 

فــي عيــن االعتبــار عنــد أعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء.
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التوافق مع القوانين الوطنية والدولية
تم مراجعة هذه االستراتيجية للتأكد من توافقها مع القوانين الوطنية في دولة اإلمارات ذات 

العالقة، كقوانين االتصاالت والطيران وغيرها.

كما روجعت االستراتيجية للتأكد من توافقها مع المعاهدات الدولية الفضائية وذات الصلة 
التي تعتبر الدولة طرفًا فيها، كمعاهدة االستخدام السلمي للفضاء، ومعاهدة المسؤولية، 

ومعاهدة تسجيل األجسام الفضائية، واللوائح الدولية لالتصاالت الراديوية، وغيرها. 
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تحليل سلسلة القيمة لـ قطاع الفضاء وتحديد 
مجاالت التركيز

23 شــريحة فــي سلســلة القيمــةـ، تــمّ وضــع 
درجــات لــكل منهــا بنــاءً علــى 18 معيــار 

ــار فرعــي: ومــا مجموعــه 32 معي

32 × 23 = 736 عملية تقييم

تمّ تقييم الشرائح الـ23 بناءً على معايير االستقطاب (الجذب) والجدوى (إمكانية) المستخلصة 
من متطلبات السياسة والقدرات

ب- تمّ استخالص معايير الجدوى بناءً على القدرات والمتطلبات أ- تمّ استخالص معايير االستقطاب من مبادئ السياسة
الواردة في شرائح سلسلة القيمة وعلى الممكنات

نشاط القطاع الحاليحجم السوق المستقبلي

أنشطة البحث والتطوير

المبادرات الداعمة لقطاع الفضاء

الدعم من القطاعات األخرى

نة الشراكات الممكّ

برامج التعليم وتوفر الموارد البشرية

رأس المال والتمويل

المرافق والبنية التحتية

القوانين واألنظمة

نسبة العائد الربحي 

المزايا بالنسبة إلى القطاعات األخرى

المساهمة في البحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية

إمكانية الشراكة

تعزيز جودة المعيشة

المساهمة في االعتزاز والطموح على المستوى الوطني

دعم االهتمامات الوطنية

المساهمة في قواعد المعرفة

معايير الجدوى للدولةمعايير االستقطاب للدولة
م1

م2

م3

م4

م5

م6

م7

م8

م9

ت1

ت2

ت3

ت4

ت5

ت6

ت7

ت8

ت9

##

المصدر: مؤسسة الفضاء، مدخالت خبراء المجال، وكالة اإلمارات للفضاء، ---
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االستشارات والتنسيق في اإلعداد
تم التنسيق مع أكثر من 17 جهة محلية؛ باإلضافة لذلك قامت 

الوكالة باستشارة أشهر الخبراء والشخصيات العالمية في مجال 
الفضاء من خالل اللجنة االستشارية

أ- اللجنة االستشارية:

ب- فريق تطوير سياسة وقانون الفضاء:

ج- جهات أخرى:

فاروق الباز - الواليات المتحدة

جان جاك دوردان- فرنسا

شارلي إيالشي- الواليات المتحدة

مازالن عثمان - ماليزيا

سير مارتن سويتنج - المملكة المتحدة

 يوشي - اليابان

سندونج بارك- كوريا

طيب كمالي - اإلمارات

سعيد الظاهري - اإلمارات

MINISTRY OF JUSTICE
∫ó````````````````````````©``````````dG IQGRh

MINISTRY OF DEFENCE ´É````````````````````````aó``````````dG IQGRh
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الفصل الثاني:
 المشهد العام لقطاع الفضاء 

العالمي والمحلي



ملخص االستراتيجية الوطنية للفضاء 302030

نماذج عمل جديدة مع إمكانية إضفاء طابع تجاري قطاع الفضاء التجاري قطاع الفضاء المؤسسي

اإلطالق إلى المدار األرضي 
المنخفض/ المتوسط/ المدار 

الثابت

المشــهد العالمــي: التطــور فــي أنشــطة قطــاع 
الفضــاء القديــم والجديــد 

يشهد قطاع الفضاء عالميا تطورات اقتصادية وتقنية وجيوسياسية، ويبرز إضفاء الطابع 
التجاري على األنشطة، ما سيسهم في تعزيز االبتكار والنمو وتطوير نماذج عمل جديدة

قطاع الفضاء الجديد قطاع الفضاء القديم

أقمار االتصال لخدمات األقمار 
المتنقلة/ خدمات األقمار 

الثابت

مجموعات األقمار المالحي

ذةتأسست ناشئةبدأتمنفّ

األنشطة الفضائية العسكرية 

أقمار االتصاالت للمدار األرضي علوم الفضاء
المنخفض

أقمار مراقبة األرض التقليدية

االستكشاف البشري 
للفضاء 

الوقاية من الحطام وإزالتها

السياحة في الفضاء 

التصنيع في الفضاء

إنترنت األشياء

نظم األقمار الصغيرة

خدمات الموقع الجغرافي

نظم اإلطالق الجديدة

التموقع والمالحة 

المكونات الرئيسية والفرعية 
لألقمار الصغيرة

مراقبة األرض من حالل 
مجموعة األقمار صغيرة 

خدمات األقمار

الرحالت المأهولة إلى 
المريخ
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زيادة الالعبين  72 وكالة ومركز فضائي، 14 دولة مستكشفة للفضاء، 59 دولة لديها أقمار؛ إقبال ملحوظ 
للحكومات، والدول النامية، والقطاع الخاص، والقطاع التعليمي 

طفرة في استخدامات الفضاء أمنيًا وعسكريًا، ألغراض التنمية المستدامة، المالحة والنقل والخدمات 
اللوجستية، البحوث والعلوم 

ازدحام البيئة الفضائية > 1700 قمر نشيط، 20 الف جسم فضائي وحطام مدرج، %70 في المدار القريب، 
توقع زيادة X10 خالل 7 سنوات قادمة؛ زيادة في عمليات اإلطالق، وعودة الدخول، وعدد األقمار، و الحطام 

الفضائي، وعدد المشغلين، شح في الترددات والمواقع المدارية 

نمو اقتصاد الفضاء  350 مليار دوالر، %76 من العائد المالي التجاري، معدل النمو %9.6، وزيادة اإلنفاق، زيادة 
المستثمرين، نمو االستثمار الخاص %30؛ ظهور شركات جديدة، رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، 

منافسة من الصين والهند

تعاون دولي أكبر  تحالفات إقليمية نشطة في أسيا وأوروبا، بدء تعاون أفريقي، بدء تعاون عربي، 
شراكات أكبر في االستكشاف؛ وفرص أكبر للتعاون والشراكات، تبادل معلومات وسياسة بيانات مفتوحة، 

وتعزيز دور الفضاء في التنمية المستدامة 

تقنيات أكبر  كفاءة مركبات إطالق يعاد استخدامها، أقمار صغيرة، نطاق عريض، انترنت األشياء، ليزر، دقة 
مالحة واستشعار عالية، قدرات معالجة وتحليل بيانات متطورة، قدرات تخزين طاقة متقدمة 

أنشطة جديدة  رحالت دون مدارية، استخراج الموارد الفضائية، اإلطالق من الفضاء، السياحة الفضائية

6 توجهات عالمية رئيسية في قطاع الفضاء

أبرز التوجهات العالمية في قطاع الفضاء
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فــي  العالميــة  التوجهــات  عــن  عامــة  نظــرة 
(2/1) الفضائــي  للقطــاع  القيمــة  سلســة 

الرحالت الفضائية البحث والتطويرالعلوم
اإلطالقالمأهولة االستكشاف 

Courtesy: NASA / JPL-Caltech / Lockheed Martin

• 10 دول مطلقة (6 تجاري)، 
والصين والهند تنافسان

GEO 60% 80 إطالق سنويا؛ •
• 90 مركبة إطالق متوفرة حاليا

•  التطورات: مركبات يعاد 
استخدامها، مركبات لحمولة 

خفيفة للغاية، ومركبات لحمولة 
ثقيلة للغاية، مركبات دون 

المدارية، اإلطالق األفقي، واإلطالق 
من الفضاء

•  اهتمام عالمي أكبر ومن القطاع 
الخاص

•  تطوير استراتيجيات ومهمات 
مشتركة

•  التركيز على: المحطة الفضائية 
والقمر والمريخ والكويكبات

•  رحالت مأهولة ورحالت بالروبوتات 
ومشتركة 

•  مزيد من االهتمام العالمي، ومن 
القطاع الخاص

•  روسيا تسيطر على إطالق 
الرحالت مأهولة

•  أمريكا تنوي إعادة رحالت إطالقها 
المأهولة بالقطاع الخاص

•  الرحالت المأهولة دون المدارية 
والسياحة الفضائية

•  اإلعالن عن رحالت مأهولة إلى 
المريخ

•   خارطة طريق العلوم والتقنيات 
واالبتكار

•   برامج نقل التقنيات الفضائية 
إلى القطاعات األخرى

•   ميزانيات مخصصة للبحث 
والتطوير ومعلنة

•   تركيز على: األقمار الصغيرة، 
واإلطالق، االستشعار واالتصاالت 

والمالحة والروبوتات، والطاقة 

•  مزيد من االهتمام بعلوم الفضاء 
والفلك

•  اهتمام متزايد إلجراء تجارب 
علمية في الفضاء

•  أبرز مجاالت البحث: اكتشاف أجرام 
سماوية جديدة والمادة المظلمة، 

التعلم من الطبيعة، البحث 
عن الحياة في األجرام السماوية 
األخرى، أثر بيئة وطقس الفضاء
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  • يسيطر القطاع الخاص على تصنيع         
  أنظمة المحطات والشبكات األرضية،    

  واألنظمة الثابتة، وأنظمة األجهزة      
  المحمولة

• منافسة محدودة ولكن شرسة بين     
  الشركات المصنعة

• اهتمام متزايد على أنظمة األجهزة     
  المحمولة (الشرائح الصغيرة جدًا)     

  وكذلك  أنظمة األجهزة المحمولة     
والمركبات، والتكامل     للطائرات والسفن 

  مع االتصاالت األرضية.

• حمولة ذات تقنيات عالية

• أقمار صغيرة والسعي في تطوير     
  استخداماتها وقدراتها

• التصنيع بكميات أكبر والتوجه     
  للمعايير الموحدة  واألتمتة 

• التجميع في الفضاء

• تطبيقات النطاق العريض واإلذاعة     
  واالستشعار عن بعد والمالحة تهيمن     

 على الخدمات والتطبيقات الفضائية

• اهتمام متزايد بتطبيقات النطاق     
  العريض والمالحة على المركبات       

  واألجهزة المحمولة بأنواعها

• اهتمام بالتكامل بين التطبيقات     
  الفضائية، ومع األرضية

• خدمات التأمين تعمل على مواكبة     
  التطورات في القطاع

• ازدياد عدد محطات التشغيل والتحكم  
  والمراقبة بسبب زيادة عدد األقمار     

  واألقمار الصغيرة 

• استخدام القطاع األكاديمي والهواة     
  لمحطات أقمار صغيرة 

• أمريكا تمتلك أكبر قدرات رصد لألجسام  
  الفضائية

• دول محدودة عالميًا لديها قدرات     
  محطات الفضاء السحيق

فــي  العالميــة  التوجهــات  عــن  عامــة  نظــرة 
(2/2) الفضائــي  للقطــاع  القيمــة  سلســة 

التطبيقات والقيمة تصنيع األقمارتصنيع األنظمة األرضية
تشغيل المحطات األرضيةالمضافة

Source: MBRSCSource: Yahsat



إطالق أول أقمار إمارتية 
لالتصاالت المتنقلة

• أقمار الثريا 3-1 لالتصاالت  
  الساتلية المتنقلة 

إطالق أول أقمار إماراتية 
لالتصاالت الثابتة

• ياه سات Y1A لالتصاالت  
   الثابتة والبث

• ياه سات Y1B لخدمات  
   النطاق العريض

إطالق أول قمر إمارتي 
لالستشعار عن بعد

• قمر دبي سات 1، 

• صناعة %30 بأيادي  
   إماراتية
• دقة 4 م

2008-2000

200920132016 /20152018

20142017≤ 2019 2012-2011

إطالق ثاني قمر إماراتي 
لالستشعار عن بعد 

• قمر دبي سات 2

• صناعة %50 بأيادي 
إمارتية

• دقة 1 م

تأسيس مركز محمد بن 
راشد للفضاء

إصدار السياسة الوطنية 
للفضاء

تأسيس مركز اإلمارات 
للبحوث وعلوم الفضاء

• بحث وتطوير متخصص

• تصنيع لألقمار الصغيرة 

إطالق قمر الياه سات الثالث

• تغطية جنوب أمريكا
• نطاق عريض وبث 

إطالق قمر خليفة سات

• صناعة %100 بأيادي إمارتية

• دقة 0.6 م

إصدار قانون الفضاء

تأسيس وكالة اإلمارات 
للفضاء

اإلعالن عن مشروع 
استكشاف المريخ (مسبار 

األمل)

إصدار استراتيجية الفضاء

إطالق أول قمر إمارتي نانو 
لألبحاث العلمية

• صناعة بأيادي إماراتية

• شراكة مع جامعات   
  محلية وعالمية

اإلعالن عن مشروعي رواد 
الفضاء والمريخ 2117

مزيد من اإلنجازات...

إرسال رواد فضاء

سن اللوائح واإلجراءات 
التنظيمية

إطالق مشاريع بحثية جديدة

إطالق أقمار إمارتية

إطالق مسبار األمل

رحلة تطوير القطاع الفضائي لدولة اإلمارات 
شهدت دولة اإلمارات العديد من اإلنجازات والمشاريع الرائدة إقليميا وعالميا منذ العام 

2000م، كما تخطط إلى استمرار وتعزيز هذه النجاحات خالل المرحلة القادمة.. 
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األنشطة في قطاع الفضاء اإلماراتي

المبادرات الكبرى الحالية في قطاع الفضاء اإلماراتي

علــى  الوطنيــة  الفضائيــة  األنشــطة  أبــرز  توزيــع 
الفضائــي القطــاع  قيمــة  سلســلة 

شهدت دولة اإلمارات العديد من اإلنجازات والمشاريع الرائدة إقليميا وعالميا منذ العام 
2000م، كما تخطط إلى استمرار وتعزيز هذه النجاحات خالل المرحلة القادمة.. 

خدمات القيمة المضافة العمليات األرضية

الخدمات التجاريةاالستكشاف والتطوير

مراكز البحث 
والتطوير في 
مجال الفضاء

التصنيع والتجميع 
والتكامل واالختبار

البحث والتطوير

• االبتكار وبحوث الفضاء

• البحث والتطوير مع التركيز 
على رصد األرض واالستشعار 

عن بعد

• مشاريع مع شركات خاصة

• بداية تطوير لألقمار الصغيرة 
من خالل شراكات

•  البحوث الخاصة بمهمات 
معينة

•  البحث والتطوير في تقنية 
األقمار ورصد األرض

•  تصميم وتصنيع ألقمار 
النانو 

• تصميم األقمار وتصنيعها

• عمليات التحكم والمراقبة األرضية

• تأجير المحطات األرضية
• خدمات رصد األرض وصور األقمار الصناعية

تأسيس المركز الوطني لعلوم وتقنيات 
الفضاء

• شركات االتصاالت التقليدية التي تستخدم تقنية األقمار
• توفير خدمات البث الفضائي

مة • حلول االتصاالت الساتلية للمناطق غير المخدّ
• خدمات البث الفضائي

• تصميم ومبيعات الهواتف الساتلية

• حلول خدمة اإلنترنت السريعة والبث عبر األقمار
• الخدمات الساتلية ذات التطبيقات الدفاعية

• حلول االتصاالت الساتلية
• البث الفضائي

• تشغيل المحطات األرضية

مشروع القمر الثالث لـ ياه سات

مشروع خليفة سات

مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في مجال 

االتصاالت الساتلية

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في 

مجال رصد األرض 
واالستشعار عن 

بعد

شركات التأمين 
الفضائي

• صور األقمار الصناعية غير المعالجة
•  خدمات رصد األرض واالستشعار 

عن بعد

• تأمين عمليات اإلطالق
• تأمين العمليات في المدار

مقدمو الخدمات 
الساتلية الثابتة

مقدمو الخدمات 
الساتلية المتنقلة

مشغلو االتصاالت
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نظــرة عامــة عــن التطــورات الوطنيــة فــي سلســة 
*(2/1) الفضائــي  للقطــاع  القيمــة 

*مشهد القطاع المحلي إلى  ديسمبر 2017

اإلطالق االستكشاف  الرحالت الفضائية 
المأهولة البحث والتطوير العلوم

•  بحوث ومراكز خاصة بعلوم الفلك 
والفضاء 

•  مشروع المريخ أنشأ اهتمام كبير 
بعلوم الكواكب واألجرام

•  اهتمام متزايد إلجراء تجارب علمية 
في الفضاء

•  أبرز مجاالت البحث:  الفلك ورصد 
األجسام  الفضائية، ديناميكية 

الطاقة الشمسية، والتشفير، 
علوم المواد والهياكل.

•  4 مراكز بحثية فضائية، 15 جهة 
مهتمة بأبحاث الفضاء

•  استراتيجيات وطنية للعلوم 
واالبتكار، والثورة الصناعية الرابعة، 

والذكاء االصطناعي، والتحكم 
الذاتي 

•  تركيز األقمار، تقنيات االستشعار 
واالتصاالت، الروبوت والتكم 

الذاتي، والمركبات الغير مأهولة، 
والطاقة، والمعالجات الحاسوبية.

•  اإلعالن عن برنامج إلرسال رواد 
فضاء 

•  اهتمام بمشاريع الرحالت 
الفضائية السياحية

• مشروع مسبار األمل

•  مشروع بناء مدينة على سطح 
المريخ بحلول 2117

• ال توجد قدرات إطالق

•  اهتمام واستثمار في مشاريع 
خارجية للرحالت دون المدارية
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*مشهد القطاع المحلي إلى  ديسمبر 2017

• ال توجد قدرات في تصنيع األنظمة     
  األرضية

• التعاون في تصميم محطات استقبال/ 
  مستقبالت

• التعاون في تصميم هواتف الخدمة     
  الساتلية المتنقلة

• مركز وقدرات محلية لتصنيع وتجميع     
   أقمار متوسطة 

• تطوير مركز لتصنيع األقمار الصغيرة

• بدء قدرات ومختبرات جامعية في تصنيع  
  أقمار النانو

• تصنيع قمر خليفة سات 100%

• التصنيع يركز على أقمار المراقبة للمدار  
  القريب لألرض

• تتوفر تطبيقات محلية على مستوى     
  عالي من الجودة فيما يخص النطاق   
  العريض واإلذاعة واالستشعار عن بعد

• شركة تأمين على مستوى عالمي

• اهتمام محلي متزايد النطاق العريض      
  واإلذاعة واالستشعار عن بعد

• 5 مؤسسات وطنية رئيسية، وعدد من  
  الصغيرة والمتوسطة

• محطات داخل الدولة لتشغيل وتحكم  
   بأقمار اتصاالت فضائية ثابتة ومتنقلة     

   ومراقبة األرض

• محطات خارج الدولة لتشغيل أقمار     
   اتصاالت

• محطات لخدمات نقل البيانات الفضائي

• مناطق الستضافة الهوائيات ومحطات  
  قابلة لإليجار

التطبيقات والقيمة تصنيع األقمارتصنيع األنظمة األرضية
تشغيل المحطات األرضيةالمضافة

فــي  الوطنيــة  التطــورات  عــن  عامــة  نظــرة 
*(2/1) الفضائــي  للقطــاع  القيمــة  سلســة 



الفصل الثالث:
 الرؤية والمهمة واألهداف 

االستراتيجية



39 ملخص االستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

«تمضــي دولــة اإلمــارات قدمــًا نحــو ترســيخ مكانتهــا كدولــة رائــدة فــي مجــال الفضــاء 
وتعزيــز دوره فــي دعــم اقتصادهــا المبنــي علــى المعرفــة؛ مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع 
ــر الفضائــي، وتوســيع  ومهمــات فضائيــة طموحــة، وتعزيــز جهــود البحــث والتطوي
نطــاق اســتخدامات الفضــاء و فــرص االســتفادة مــن العلــوم والتقنيــات والتطبيقــات 
الفضائيــة، وخلــق بيئــة تنظيميــة محفــزة وجاذبــة، وتطويــر الكفــاءات المتخصصــة 
واســتقطاب العقــول، وتشــجيع االبتــكار لــدى الشــباب، وبنــاء شــراكات متينــة بيــن 
علــى  الفاعــل  التعــاون  وتوطيــد  والبحثيــة،  والتعليميــة  الصناعيــة  المؤسســات 

المســتويين اإلقليمــي والدولــي».

المهمة االستراتيجية للقطاع الفضائي:

األهداف االستراتيجية

تقديم خدمات 
فضائية منافسة 

ورائدة عالميًا

ضمان بنية تشريعية 
وتحتية داعمة تواكب 

مختلف التطورات 
المستقبلية للقطاع

تعزيز الشراكات 
واالستثمارات المحلية 
والعالمية الفاعلة في 

صناعة الفضاء. 

بناء ثقافة وخبرة 
وطنية عالية في مجال 

الفضاء

إطالق مهمات فضائية 
علمية واستكشافية 

لهمة مُ

تطوير القدرات المحلية 
المتقدمة في البحث 
والتطوير والتصنيع 
لتكنولوجيا الفضاء

2 البرامج

وع
جم

لم
ا

المبادرات

3333418

71 101311111511

أن تكون دولة اإلمارات ضمن 
الدول األكثر ريادة وتقدما في 

مجال الفضاء

الرؤية

تتضمن االستراتيجية الوطنية للفضاء 2030:  71 مبادرة إلنجاز 18 برنامجًا 
نحو تحقيق األهداف والرؤية االستراتيجية 

نظرة عامة على االستراتيجية الوطنية للفضاء
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استراتيجيات دولة اإلمارات في البرنامج الفضائي الوطني

تقديم خدمات فضائية منافسة ورائدة عالميًا :

التوجه: ستعمل دولة اإلمارات على تعزيز تفوقها وتوسعة أنشطتها في مجال 
الخدمات الفضائية، والعمل على تعزيز اإلنفاق على الحلول والتطبيقات المبتكرة في 

هذا الشأن، وتشجيع وتوسعة نطاق االستفادة من هذه الخدمات محليًا وعالميًا.

 تطوير قدرات محلية متقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا
الفضاء

التوجه: ستعمل دولة اإلمارات على تطوير واستدامة أنشطة طموحة في مجال 
بحوث وتصنيع األقمار والتقنيات ذات الصلة، والعمل على تنسيق البرامج والجهود 

الوطنية في هذا الشأن، وتنمية قدراتها الوطنية في هذا المجال. 

الهدف االستراتيجي (2):الهدف االستراتيجي (1):
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استراتيجيات دولة اإلمارات في البرنامج الفضائي الوطني

إطالق مهمات فضائية علمية واستكشافية ملهمة

التوجه: ستعمل دولة اإلمارات على تطوير واستدامة أنشطة طموحة في مجال 
علوم واستكشافات الفضاء بما في ذلك الرحالت المأهولة، وزيادة مساهمتها في 

المجتمع العلمي الفضائي، وتعزيز خططها وكفاءاتها وإمكانيتها وشراكاتها في 
هذا المجال. 

بناء ثقافة وخبرة إماراتية عالية في مجال الفضاء

التوجه: ستعمل دولة اإلمارات على تعزيز فاعلية وتنوع أنشطتها التوعوية حول صناعة الفضاء 
في دولة اإلمارات وحول مجال الفضاء عمومًا وتغطية الشرائح المختلفة من الجمهور، وتسليط 
الضوء على إنجازات الدولة والعرب والمسلمين والعالم في هذا المجال العلمي والملهم. كما 

ستسعى إلى تنسيق الجهود بما يحقق الكفاءة والتنوع والتكامل في البرامج التوعوية.

ستسعى الدولة كذلك على مواصلة تطوير كفاءاتها الوطنية في مختلف المجاالت ذات 
الصلة بالفضاء، وتعزيز تنسيق الجهود الوطنية ووضع برنامج متكامل يتالءم مع االحتياجات 

والطموحات واألولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل بالقطاع؛ ووضع نهج للتطوير المستمر 
والتحفيز للكفاءات الوطنية.

الهدف االستراتيجي (4): الهدف االستراتيجي (3): 
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استراتيجيات دولة اإلمارات في البرنامج الفضائي الوطني

: تعزيز شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء

التوجه: ستعمل دولة اإلمارات على تعزيز فرص التعاون والشراكات في مجال الفضاء على 
الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي، كما سيكون هناك تقييم لمدى فاعلية هذا التعاون 

وهذه الشراكات وكذلك بالنسبة لعضوية الدولة في المنظمات الدولية ومشاركتها 
فيها، وستستمر الدولة في استضافة فعاليات فضائية عالمية بارزة. 

ستسعى الدولة كذلك على تعزيز فرص االستثمار والتمويل للمشاريع والمؤسسات 
الفضائية الواعدة، وسيتم تطوير سياسات وآليات تجذب االستثمار األجنبي والشركات 
العالمية وتشجع المشاريع الناشئة وريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

كما سيتم تعزيز دور اإلعالم واستضافة الفعاليات لزيادة التعرف على فرص االستثمار في 
الفضاء، لتسهيل التقريب بين أصحاب المشاريع والمستثمرين.

ضمان بنية تشريعية وتحتية داعمة ومواكبة
 

التوجه: ستعمل دولة اإلمارات على تطوير بيئة تنظيمية جاذبة لألنشطة الفضائية المختلفة، 
تمتاز بالشفافية واالستشراف للمستقبل، توازن بين متطلبات األمن والسالمة والبيئة من ناحية 

والمتطلبات االقتصادية  والتجارية واالبتكار من ناحية أخرى، كما سيتم تعزيز جهود على الصعيد 
الدولي في صنع القرارات وتعزيز التوافق بين األنظمة المحلية العالمية.

كما ستواصل الدولة تطوير قدراتها وأنظمتها في إدارة الترددات والمدارات المستخدمة من قبل 
األنشطة الفضائية، وتعزز من جهودها في استخدام ترددات جديدة وتقنيات حديثة بما يحقق 
السالمة والكفاءة. كما ستستمر في دورها الريادي وتنسيقها الفاعل على الصعيد اإلقليمي 

والدولي في هذا الشأن. إضافة إلى تعزيز فرص االستفادة من مرافق أنشطتها الفضائية ال سيما 
في مجال البحث والتطوير والتصنيع واالختبار، وذلك  من خالل تشجيع مشاركتها محليًا واقليميًا 

وعالميًا بما هو مناسب، وسيتم تطوير آلية لتأكيد تطبيق معايير تعزز من سالمة وأمن مرافق الدولة 
الفضائية، كما سيتم متابعة احتياجات القطاع من الخدمات األخرى الداعمة وتنسيق توفيرها بما هو 

ممكن.

الهدف االستراتيجي (6): الهدف االستراتيجي (5): 



قائمة أهداف ومبادرات
االستراتيجية الوطنية للفضاء
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االستراتيجية الوطنية للفضاء

البرنامج 1.1 

ريادة المؤسسات الفضائية الوطنية وتوسع االستفادة من 
تطبيقاتها وخدماتها

تحديد التغيرات العالمية في سوق الفضاء والفرص القصيرة والطويلة األمد   
للمؤسسات الوطنية الرائدة.

الترويج للتقنيات والخدمات الفضائية محليًا وعالميًا.

تطوير وإبراز مساهمة الخدمات والتطبيقات الفضائية في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة.

تطوير وتعزيز استخدام تقنيات وتطبيقات األقمار في إدارة الكوارث واألزمات 
الوطنية.

تطوير النظم والقدرات لتعزيز المالحة عبر األقمار الصناعية.

تطوير التطبيقات الفضائية المتكاملة والتكامل مع التطبيقات األرضية.

تطوير وتقديم خدمات التأمين الفضائي.

تسهيل وتقديم خدمات السياحة الفضائية والتدريبات الفضائية.

البرنامج 2.1

تطوير خدمات فضائية جديدة ذات قيمة مضافة

1. تقديم خدمات فضائية منافسة ورائدة عالميًا

1.1.1

3.1.1

4.1.1

5.1.1

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

المبادرةالمبادرة
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البرنامج 1.2 

تعزيز قدرات وأنشطة البحث والتطوير في 
مجال الفضاء

تطوير خارطة الطريق واألولويات الوطنية الخاصة بالعلوم، 
والتقنية، واالبتكار في مجال الفضاء.

إطالق مشاريع بحثية في المجاالت ذات األولوية الوطنية.

تقييم قدرات وإمكانيات البحث والتطوير وتحديد أولويات 
فرص التحسين.

وضع برنامج تعزيز كفاءات العاملين في مراكز البحث 
والتطوير واستقطاب العقول.

تطوير إمكانيات مراكز ومرافق البحث والتطوير الفضائي 
بما في ذلك مرافق تخزين البيانات.

تطوير الية فاعلة لنقل التقنيات في مجال تصنيع األقمار والتقنيات الفضائية 
إلى الدولة.

تعزيز ودعم قدرات تصميم وتجميع وتكامل تقنيات فضائية ذات أولوية 
وطنية.

إجراء تجارب ومهمات لزيادة قدرات األقمار الصغيرة بما في ذلك استخدامها 
في مهمات استكشاف الفضاء.

إنشاء برنامج وطني لألقمار الصغيرة لتشجيع وتنسيق المشاريع ودعم 
األفكار المبتكرة.

تطوير مبادئ توجيهية لتعزيز الكفاءة والسالمة في استخدامات األقمار 
الصغيرة.

توسعة مرافق وإمكانيات والبدء في استخدام قدرات التصنيع التراكمي 
والتكامل واالختبار.

تطوير برنامج وآلية لدعم نقل تقنيات الفضاء إلى 
القطاعات األخرى (�Spin-o)؛

تطوير آلية لتحفيز نقل تكنولوجيا الصناعات األخرى إلى 
(Spin-in) القطاع الفضائي

البرنامج 3.2 

 زيادة فرص نقل التقنيات من وإلى القطاع
الفضائي

البرنامج 2.2 

دعم وتعزيز القدرات التصنيعية واألنشطة المتعلقة 
بالسواتل (األقمار الصناعية) والتقنيات ذات الصلة

2. تطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث 
والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء

1.1.2

2.1.2

3.1.2

4.1.2

5.1.2

1.2.2

2.2.2

3.2.2

4.2.2

5.2.2

6.2.2

1.3.2

2.3.2

المبادرةالمبادرةالمبادرة
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استدامة وتوسعة نطاق البرامج الوطنية 
الستكشاف الفضاء؛

تطوير مراكز ومرافق لدعم أنشطة 
استكشاف الفضاء؛

تطوير العلوم األساسية المتعلقة بالفضاء 
والفلك

3. إطالق مهمات فضائية علمية 
لهمة واستكشافية مُ

البرنامج 3.3 البرنامج 2.3 البرنامج 1.3 

تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية في مجال علوم الفضاء 
والفلك؛

برنامج تنفيذ تجارب علمية في بيئة الفضاء؛

تصميم مسابقات وجوائز وطنية ودولية للعلوم 
والتطبيقات والحلول الفضائية؛

مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ (مسبار األمل).

وضع خارطة طريق طويلة األمد لمهمات استكشاف 
الفضاء ومراحل برنامج المريخ ٢١١٧.

استقطاب القطاع الخاص في  جهود استكشاف 
الفضاء بما في ذلك الستخدام الموارد الفضائية.

البرنامج العربي الستكشاف الفضاء.

تأسيس برنامج رواد الفضاء اإلماراتيين.

تنفيذ مشاريع تجريبية للرحالت دون المدارية والمدارية 
المأهولة.

تعزيز قدرات التحكم والتشغيل لعمليات استكشاف 
الفضاء.

تطوير مرافق تحاكي ظروف العيش في الفضاء.

1.1.3

2.1.3

3.1.3

1.2.3

2.2.3

3.2.3

4.2.3

5.2.3

6.2.3

1.3.3

2.3.3

المبادرةالمبادرةالمبادرة
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دعم مبادرات نشر المعرفة باألنشطة 
واإلنجازات الفضائية وترسيخ الشعور بالفخر 

الوطني

4. بناء ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء

البرنامج 3.4 البرنامج 2.4 البرنامج 1.4 

تطوير برنامج إعالمي للتعريف بإنجازات الدولة وبمجال 
الفضاء بشكل عام.

وضع برنامج للتعريف والترويج للقطاع الفضائي 
اإلماراتي بما في ذلك إكسبو ٢٠٢٠.

تطوير برنامج للمنح الدراسية في مجال الفضاء.

تطوير المناهج التعليمية في مجال الفضاء للتعليم 
العام.

توفير مناهج وبرامج تعليمية محلية لطلبة الجامعات 
حول التقنيات الفضائية.

إنشاء منصات تفاعلية للتعليم في مجال الفضاء 
والقطاع الفضائي الوطني.

تقديم برامج متخصصة بنقل المعرفة والتطوير 
بالقطاع الفضائي.

تحفيز العاملين في القطاع الفضائي واستبقائهم 
ومراعاة مبدأ التوازن بين الجنسين.

تحديد متطلبات سوق العمل لقطاع الفضاء وأولوياتها 
مع مراعاة مبدأ التوازن بين الجنسين.

برنامج علماء الفضاء.

1.1.4

2.1.4

1.2.4

2.2.4

3.2.4

4.2.4

1.3.4

2.3.4

3.3.4

4.3.4

المبادرة

المبادرةالمبادرة

تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم 
واحتياجات قطاع الفضاء

تطوير العاملين في القطاع الفضائي 
وتحفيزهم
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البرنامج 1.5 

 تعزيز الشراكات واالستثمارات المحلية والعالمية 
الفاعلة في صناعة الفضاء

تعزيز الشراكات في القطاع الفضائي ومع 
القطاعات األخرى

تعزيز التنسيق والشراكات بين المؤسسات العاملة في القطاعات 
األخرى .

تطوير قاعدة بيانات للقدرات والمنتجات في القطاع الفضائي 
اإلماراتي والمشاريع ذات الصلة وتحديد فرص التعاون والشراكات 

المحلية.

تطوير خطة للشراكات الدولية في مجال الفضاء مع التركيز على 
التعليم والبحث والتطوير ونقل التقنيات وتشجيع القطاع الخاص 

وتعزيز النفاذ للفضاء.

االنضمام لتحالفات دولية في شأن تبادل البيانات الفضائية والخبرات 
الخاصة بحماية البيئة وإدارة الكوارث واألزمات.

تطوير وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز التمثيل في المنظمات الدولية 
واالنضمام لالتفاقيات الدولية.

تطوير وتنفيذ خطة لعقد واستضافة فعاليات دولية رئيسية.

استضافة مركز/مكتب دولي (أو إقليمي) بالتعاون منظمة دولية 
في مجال الفضاء.

وضع آلية لرصد المشاريع الدولية ذات االهتمام للدولة وفرص 
المشاركة فيها.

إنشاء فريق إقليمي في مجال الفضاء ووضع خطة عمل مشتركة.

1.1.5

2.1.5

3.1.5

4.1.5

5.1.5

6.1.5

7.1.5

8.1.5

9.1.5

المبادرة
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البرنامج 3.5 البرنامج 2.5 

دعم االبتكار وريادة األعمال في القطاع الفضائيزيادة الدعم المالي وجاذبية االستثمار في القطاع الفضائي

تطوير سياسة لتعزيز الدعم المالي للمشاريع الوطنية لعلوم وبحوث واستكشافات 
الفضاء.

تطوير خطة لتعزيز االستثمار في القطاع الفضائي.

وضع خطة لعقد حمالت تعزيز االستثمار في القطاع الفضائي.

وضع آلية لدعم االبتكار وريادة األعمال في القطاع الفضائي.

تعزيز فرص االستثمار في مجاالت فضائية جديدة ال سيما في مجال اإلطالق.

إطالق الطاقات الشبابية اإلبداعية اإلماراتية في مجال الفضاء من خالل مجلس الشباب 
الفضائي.

1.2.5

2.2.5

3.2.5

1.3.5

2.3.5

3.3.5

المبادرةالمبادرة
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البرنامج 1.6
البرنامج 2.6

البرنامج 3.6

البرنامج 4.6

ضمان بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب 
مختلف التطورات المستقبلية للقطاع

خلق بيئة تنظيمية جاذبة للقطاع 
الفضائي

إدارة المخاطر بفاعلية لتعزيز أمن 
وحماية المرافق والبنية التحتية 

الفضائية

إدارة وتنسيق مصالح القطاع الفضائي 
بشأن الطيف الراديوي والمواقع المدارية 

بشكل فاعل

تشجيع تشارك المرافق والبنى التحتية 
الفضائية

إعداد اإلطار التنظيمي للقطاع الفضائي ومراقبة 
إنفاذه.

تطوير نظام تصاريح األنشطة الفضائية.

وضع آلية لضمان المشاركة الفاعلة على المستوى 
الدولي من خالل أوراق عمل، وتقارير عن جهود 

الدولة.

تطوير خطة لعكس حجم قطاع االقتصاد 
الفضائي ونموه في التقارير العالمية.

تطوير خطة وطنية إلدارة المخاطر الفضائية.

وضع آلية للتحقيق في الحوادث والوقائع 
المتعلقة بالفضاء.

تحديد النطاقات الترددية والمواقع المدارية ذات 
األولوية لألنشطة الفضائية اإلماراتية.

تطوير المعايير واإلجراءات والقدرات لزيادة كفاءة 
استخدام الطيف والمدارات والوعي الظرفي.

وضع خطة لضمان تطبيق معايير الحماية واألمن 
للبنية التحتية بالقطاع الفضائي.

إنشاء برنامج لتشارك المرافق محليا وعالميا.

تقييم وتقديم توصيات حول االحتياجات 
الحالية والمستقبلية فيما يخص البنى التحتية 

والمرافق والخدمات األخرى اللوجستية المساندة 
للمؤسسات واألنشطة الفضائية.

1.1.6

2.1.6

3.1.6

4.1.6

1.2.6

2.2.6

1.3.6

2.3.6

1.4.6

2.4.6

3.4.6

المبادرة

المبادرة

المبادرة

المبادرة



الفصل الرابع: االتصال والحوكمة



االتصال



53 ملخص االستراتيجية الوطنية للفضاء 2030

مؤسسات 
المجتمع المدني 

ذات الصلة

مراكز البحوث 
والهيئات 
األكاديمية

الشركات الدولية 
في اإلمارات 

العربية المتحدة

أصحاب المصالح 
غير الصناعية في 

اإلمارات العربية 
المتحدة

أصحاب المصلحة 
في صناعة 

الفضاء بدولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة

الجهات 
الحكومية الدولية 

ذات الصلة

الجهات 
الحكومية 

اإلماراتية ذات 
الصلة

وتــم تطويــر خطــة اتصــال وميثــاق للتواصــل لــكل مــن هــذه الجهــات يحــدد أهــم مجــاالت التعــاون فــي تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة  •
للفضــاء وأهــم المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك ورســائل االتصــال الرئيســية مــن الوكالــة إلــى كل مــن تلــك الجهــات1.

بهــدف تعزيــز وتســريع عمليــة نشــر الوعــي عــن االســتراتيجية وتنفيذهــا وتفاعــل كافــة الجهات 
المعنيــة. يصاحــب االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء خطــة اتصــال تشــرف علــى تنفيذهــا وكالــة 

اإلمــارات للفضــاء. حيــث تــم مــن خاللهــا تقســيم الجهــات المعنيــة إلــى الفئــات التاليــة: 

االتصال (2/1):
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NSPF stakeholder landscape
الجهات الحكومية الدولية

ذات الصلة

الجهات الحكومية اإلماراتية
ذات الصلة

مكتب األمم المتحدة لشؤون 
الفضاء الخارجي

إكسبو 2020 لجنة دبي 
العليا

الهيئة العامة 
للطيران المدني

رواد األعمال في 
قطاع الفضاء

شركات الطيران 
والسياحة

مبادلة

�ales Alenia
لوكهيد

إيرباص
فيرجين جاالكتيك

دو
اتصاالت

وكاالت الفضاء األجنبية ( على 
سبيل المثال ناسا ، ووكالة 
الفضاء األوروبية)

الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع الفضاء

وزارة التربية والتعليم

الثريا

الياه سات

Elseco

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة

وزارة الشؤون 
الخارجية

الهيئة االتحادية للرقابة 
النووية

الهيئة الوطنية 
إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث

لجنة األمم المتحدة المعنية 
باستخدام الفضاء الخارجي في 

األغراض السلمية

معهد 
مصدر

الجامعة األمريكية 
في الشارقة جامعة نيويورك 

أبوظبي
الجامعات 
األجنبية

مركز أبوظبي الدولي 
للفلك

مجموعة دبي 
الفلكية

وزارة الدفاع

جامعة اإلمارات

مركز العين 
للفضاء

مركز محمد بن راشد 
للفضاء

الصناعة اإلماراتية 
الفضائية

الصناعة اإلماراتية غير 
الفضائية

الشركات الدولية في اإلمارات 
العربية المتحدة

منظمات المجتمع 
المدني ذات الصلة

مراكز البحوث والهيئات األكاديمية

وكالةاإلمارات للفصاء

شركات النفط 
والغاز

االتصال (2/2):
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الحوكمة

بهدف التأكد من تحقيق أفضل النتائج من تنفيذ مبادرات هذه االستراتيجية، تم تطوير اآللية التالية في حوكمة االستراتيجية الوطنية للفضاء: 

القيادة الوطنية الفعالة للبرنامج الفضائي الوطني

التقييم الدوري والشامل للقطاع لتحديد أبرز 
الفجوات والفرص

المراجعة المنتظمة لالستراتيجية وتحديثها

إدارة مخاطر تنفيذ االستراتيجية ميثاق تنفيذ المبادرات

تنسيق الجهود والمشاركة الفاعلة للمعنيين

تقود وكالة اإلمارات للفضاء:
تطوير االستراتيجية وتحديد أولويات القطاع •
تنسيق ومتابعة تنفيذ االستراتيجية •
تقييم فعاليتها   •

دراسة وتقييم:
الكفاءات والمناهج، •
أهم القدرات والتقنيات والبرامج في مجال الفضاء •
أفضل الخيارات المتاحة للمهمات الفضائية العلمية  •

واالستكشافية؛
فرص التعاون العالمي؛ •
 التحسينات الممكنة في القوانين واللوائح التنظيمية. •

مراجعــة االســتراتيجية مــرة كل خمــس ســنوات، أو كلمــا ارتــأت الوكالــة، 
بهدف:

ــًا وفــي  • ــرات فــي مجــال الفضــاء عموم ــة التطــورات والتغي مواكب
ــة علــى وجــه الخصــوص، ــي للدول القطــاع الفضائ

تحديد التحسينات الضرورية على االستراتيجية •
رفع التوصيات حيال ذلك العتمادها. •

االســتراتيجية  المخاطــر  أبــرز  تحديــد  تــم 
والتكتيكيــة التــي قــد تواجــه تنفيــذ المبــادرات، 
ووضــع إجــراءات نحــو تخفيــف آثــار تلــك المخاطــر. 

هــذه  فــي  الــواردة  المبــادرات  لتنفيــذ  ميثــاق  تطويــر  تــم 
كمــا  الميثــاق.  هــذا  عــن  مثــال  التذييــالت  وفــي  االســتراتيجية 
والفتــرة  وأدوارهــا  المعنيــة  الجهــات  أهــم  الميثــاق  يشــمل 
الزمنيــة المتوقعــة لتنفيــذ المبــادرة ومســتوى التكلفــة المتوقــع 

التنفيــذ.  وخطــوات 

إنشاء اللجنة الوطنية تترأسها وكالة اإلمارات للفضاء: 
مناقشة المبادرات الوطنية •
تحديد األدوار والمسؤوليات •
متابعة التقدم المحرز •
التوصيات بهدف التحسين والتطوير •

المتابعــة الدوريــة والتنســيق مــع مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء حــول أداء القطــاع 
الفضائــي فــي تحقيــق مســتهدفات المؤشــرات االســتراتيجية






