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  ملحق المعلومات التفصيلية عن 

  اإلمارات الستكشاف المريخ مشروع
  

    إلى المريخ رحلة المسبار .1

ارات  مشروع مسبار من المخطط أن يصل ريخاإلم ى  الستكشاف الم ريخإل ول ع الم اً 2021ام بحل مع ، تزامن
ك،  .دولة اإلمارات العربية المتحدة قيام اتحادن عاماً على مرور خمسيذكرى  بار من إنجاز ذل تمكن المس ولكي ي

ة اإلطالق" ق نحو المريخ ضمن إطار زمني وجيز ومحدد يجب أن ينطل ـ "مھل ام يعرف ب و من ع في شھر يولي
ھذا فھي تلحق به أحياناً وتسبقه من المريخ، ولحول الشمس  أسرع في دورتھا  . ويعود ذلك إلى أن األرض2020

رة واحدة فقط كل  ا م ارب لھم ان في أقصى نقطة تق ا يكون ه، ولكنھم أحياناً أخرى أثناء دوران كل منھما في فلك
،  ولھذا فإن لم يتم إطالق المسبار ضمن مھلة اإلطالق ھذه، لن يكون باإلمكان 2020سنتين، وھذا ما سيحدث في 

   .التجربة مرة أخرى، وسيتعين علينا االنتظار لعامين كاملين إلعادة 2021الوصول إلى المريخ عام 

مشابه للصواريخ  صاروخ حامل مقدمةفي  هوضعسوف يتم أما بالنسبة لكيفية إيصال المسبار إلى مدار المريخ، ف
ار الص ي إطالق األقم ادة ف تخدمة ع ة. ناعية والمس ة الفضاء الدولي ى محط ب رّواد الفضاء إل تم تركي بار ي المس

اه الفضاءالتنازلي إلى الصفر، ي ادالعد وإعداد الصاروخ لإلطالق، وبمجرد وصول دفع الصاروخ باتج  بسرعة ن
بار من كم / الساعة 39,600 ر المس ة األرضية، وھي السرعة الالزمة لتحري ـالجاذبي سرعة اإلفالت ، وتعرف ب

 .من الجاذبية األرضية

ززة الصغيرة خواريالمجموعة األولى من الص تنفصل، دقيقة من الزمنبعد مرور حوالي  م  المع ا ث اقط، يتبعھ تتس
دورھا ستتھاوىث منّصات صاروخية ، ة تشغيل ثالعملي ى أن  ب وم الصاروخ إل بار في الفضاء  يق ر المس بتحري

  رحلته لكوكب المريخ عبر النظام الشمسي.ليكمل  

أن يستقر و  عدة مرات إلى  تعديل موضعهوسيتعين عليه ، بسرعةاالرتجاج بالمسبار  وبدءاً من تلك اللحظة، يبدأ
 ، في دولة اإلمارات والعمليات غرفة المراقبة، وھذه اللحظات بالذات ستكون لحظات توتر وترقب بالنسبة ليتوازن
تقراره األول، ألن االتصا من المسبارالعلمي وصول أولى اإلشارات  ينتظر الفريقسحيث  ل كدليل على نجاح اس

   بالمسبار وھو في حالة دوران وارتجاج غير ممكن عملياً. 

تح ة بعد ذلك يقوم المسبار بف ه ،ألواحه الشمسية الثالث اً نحو الشمس لشحن بطاريات تقوم  ،و التوجه ذاتي ي س و الت
بار  .لتشغيلھا الالزمة ات بالطاقةوالمعدّ  أجھزة البثّ و أجھزة الكمبيوترمن  لٍّ بدورھا بتزويد ك وغ المس وبمجرد بل

ة و، الخالي الفضاءعبر  دفعهلطاقة لمزيد من اللھا سرعته القصوى لن يحتاج بعد ى سرعة ثابت نظراً سيحافظ عل
  .أجرام سماوية أو غيرھا من ھواء أو يبطئ من سرعتهض طريقه أو رأن يعتلعدم وجود ما يمكن 

ك من وقت آلخر تغيير موضعهأشھر إلى  إلى تسعة سبعةمن يحتاج المسبار الفضائي خالل رحلته الممتدة و ، وذل
ه القط الموجة الخاص من ثم إلمن أجل توجيه ألواحه الشمسية باتجاه الشمس بھدف شحن بطارياته، و عادة توجي

ى لمحافظة بھدف اباتجاه كوكب األرض  به  ات وتصال مع مركز االعل ة.العملي تمكن من االتصال  المراقب ولل
د سبكوكب األرض،  ى تحدي بار إل ة في الفضاءوف يحتاج المس ه بدق م موقع تمكن من  بشكل دائ ه لي القط التوجي

اتباتجاه األرض الخاص به ى مجّس بار عل د المس ب النجوم مستخدماً  ، ولھذا يعتم اطتعقّ ة أنم ، التجمعات النجمي
  ستدالل على طريقھم.البدو و البحارة في قديم الزمان لال فيما يشبه إلى حد كبير األسلوب الذي اعتاده
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ام  ة ع ي بداي ك  2021ف تكون تل ريخ، وس ن كوكب الم راً م بار كثي يقترب المس ةس مة أخرى  لحظ ذا حاس ي ھ ف
سرعته ، متأھباً  للدخول إلى مدار كوكب  ليخففدافعاته كفرامل استخدام المسبار  تعين على سيَ  المشروع، حيث 

داً لدرجة  المسبار في ذلك الوقت سيكونوتكمن صعوبة ھذه اللحظة في أن   المريخ. ا اإلشارات  بعي تستغرق بھ
باراألمر الذي يجعل من عملية التحكم  ،دقيقة لتصل كوكب األرض 20إلى  13الالسلكية من  بشكل لحظي  بالمس

در الُمستطاعيالمسبار بحيث  برمجياتمت صم ، و لھذا السببأمراً غير ممكن ادركون ذاتي التحكم ق ى عل اً ، و ق
دار  .لحظيدون الحاجة إلى أي تدخل بشري  مسارهاتخاذ القرار لتصحيح  ى م بار إل ذا، بمجرد وصول المس وھك

ه تلقائياً  هشّغل محركاتالمريخ، سيتعين عليه أن يُ  ريخ و ينتھي  يتخطىسوف لمدة ثالثين دقيقة وإال فإن كوكب الم
ة ترقب ريق ال، سيكون فوإلى حين تمام ذلك به المطاف تائھاً في الفضاء. ى األرض في حال ة عل عمليات والمراقب

دوران حول الكوكب  ي ال دأ ف ريخ بنجاح وب دار الم ه دخل م ى أن دل عل بار ت ارة من المس تالم إش ي انتظار اس ف
  األحمر. 

كل،  دار واسع بيضوي الش ي م بار أوالً ف يدخل المس د س ا بع ل فيم رب لينتق دار علمي أق ى م ب، و إل ى الكوك  إل
اً وستبلغ أقصاھا   الساعة / كم 14,400الى  3600 بين سرعتهستتراوح  ر قرب داره البيضوي أكث ه م عندما يجعل

  إلى كوكب األرض. التي سيرسلھا فيما بعدو سيقوم بتشغيل مجّساته، و يبدأ بجمع البيانات  من الكوكب.

  

  حقائق علمية عن رحلة المسبار
  2020يوليو    موعد اإلطالق

  مليون كيلو متر 600أكثر من   من األرض إلى المريخ المسافة المقطوعة
  سبعة إلى تسعة أشھر  مدة الرحلة من األرض إلى المريخ 

  2021الربع االول من   دخول مدار المريخ
  بيضوي  شكل المدار

  ساعة 55  مدة الدورة حول المريخ
  كيلو متر 44,000-22,000  ارتفاع المدار العلمي حول المريخ

  2021منتصف عام   الدراسات العلميةبدء عمليات 
  عامان  مدة الدراسات العلمية األولية

  حتمل أن تمتد لعامين إضافييني  الفترة الزمنية المخصصة لتمديد العمليات العلمية

 المسبار  .2

، يشبه خاليا النحل مجسم مضغوط سداسي الشكل تصميمهمشروع اإلمارات الستكشاف المريخ من يتكون مسبار 
بار  وذو بنية صلبة لكن بوزن خفيف ،محميمن األلمنيوم   مصنوع ة. حجم المس ّوى من صفائح مركب بغالف مق

اد 1500زن ووزنه الكلي يماثل حجم ووزن سيارة صغيرة، حيث ي ود، وبأبع اً متضمناً وزن الوق  2.37كغ تقريب

  متر طول. 2.90متر عرض و 

توليد الطاقة الالزمة إلكمال رحلته بعد وصوله للفضاء، حيث ولدى المسبار أيضاً ثالثة ألواح شمسية يستخدمھا ل
ة لتشغيل حوالي  600تستطيع ھذه األلواح  توليد  ة الالزم وتر محمول في آن  20واط، أي ما يعادل الطاق كومبي

اً لحظة انطالالمسبار أثناء اإلطالق، ومن ثم تواحد. وتكون ھذه األلواح الشمسية مغلقة إلى جانبّي  تح ذاتي يف ه ف  ق
  الفضاء وانفصاله عن صاروخ اإلطالق.

غ وائي يبل زوداً  بصحن ھ ة م درة عالي اً ذا ق اً القط بار أيض ره ويتضمن المس ن  1.5 قط بار م ن المس راً يمك مت
تم  ردد يجب أن ي التواصل مع غرفة العمليات والمراقبة على األرض. ويولّد ھذا الالقط موجات السلكية ضيقة الت
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بشكل مباشر نحو كوكب األرض إلتمام عملية االتصال بنجاح. وباإلضافة لالقط الرئيسي، وقة توجيھھا بزاوية دقي
  لدى المسبار أيضاً القطات منخفضة االستقطاب أقل قدرة على التوجه الذاتي الدقيق.

  جوم.يتضمن المسبار أيضاً مجّسات لتعقّب النجوم تمكنه من تحديد موقعه في الفضاء من خالل دراسة تجمعات الن

 4عبارة عن دافعات كبيرة يبلغ عددھا من يحتوي  المسبار كذلك على مجموعتين من دافعات الصواريخ ، األولى 

غ   6إلى  ارة عن دافعات صغيرة يبل ة فھي عب ا المجموعة الثاني دافعات وتُستخدم لزيادة السرعة أو إنقاصھا، أم

  .بدقةاه تُستخدم لتعديل موضع واتجاه المسبار دافعات مزّودة بنظام التحكم باالتج 12إلى  8عددھا من 

اً نحو الشمس، يير اتجاھه ذاتياً من وقت آلخر، وباإلضافة لكل ھذا، يحتاج المسبار لتغ ه ألواحه ذاتي اً لتوجي أحيان
وائي نحو  ه معدوأحياناً لتوجيه الالقط الھ اً أخرى لتوجي ذا يتضمن األرض، وأحيان ريخ، ولھ ة نحو الم ه العلمي ات

ة من عجالت  التحكم الداخلية ،تولسبار  مجموعة الم بار بدق دوير المس د عن طريق دورانھا طاقة الدفع الالزمة لت
  حول أي محور.

رامج  ز بب و حاسوب مجھ بار فھ ر للمس ل المفك ا العق ورةأم دار  متط ي م ه ف اً إلدخال ه ذاتي ديل اتجاھ ا تع وظيفتھ
ه بشري من كوكب األ افات المريخ، دون الحاجة ألي توجي ى أن المس ذاتي ال ه ال ذا التوجي ة ھ ود أھمي رض، وتع

أخراً في  ا، وستفرض ت ى التواصل اللحظي بينھم درة عل الشاسعة بين المسبار و كوكب األرض ستحول دون الق
  دقيقة. 20إلى  13اإلشارة لمدة تتراوح بين 

  

  كما يحمل المسبار  ثالث آالت علمية لدراسة مناخ كوكب المريخ ، و ھي:

  ملونة عالية الدقة إلى كوكب األرض.رقمية تقوم بإرسال صور  :كاميرا -1

 ،وبخار الماءيرات في درجات الحرارة والجليد يقوم بدراسة أنماط التغ لألشعة تحت الحمراء: مقياس طيفي -2
  إضافة إلى الغبار في الجو.

آثار غازي يقوم بدراسة الطبقة العليا من الغالف الجوي وتعقب مقياس طيفي لألشعة فوق البنفسجية:  -3
  .األوكسجين والھيدروجين عند ھروبھا نحو الفضاء

  

  حقائق علمية عن تصميم المسبار
  الوزن

 كيلو غرام (متضمناً وزن الوقود) 1500

  األبعاد
 متر طول (باستثناء  األلواح الشمسية).2.90متر عرض ،  2.37

 يشبه خلية النحل. صميمهتمصنوع من األلمنيوم, مزّود بألواح خفيفة الوزن   مجسم  الھيكل

 واط. 600ثالثة ألواح قابلة للفتح بقدرة  األلواح الشمسية

  متر قابل للتوجيه 1.5صحن ھوائي قطره مع   القدرةالقط عالي  - الاّلقط( الھوائي)
  القطات إضافية منخفضة االستقطاب غير قابلة للتوجيه. -

  .بين المريخ واألرضت في الثانية عند أقرب نقطة ميغا بي 1.6 - سعة موجة نقل البيانات
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  متعقّب النجوم - مجّسات الرصد
  مجّسات شمسية. -

  تستخدم للتسريع والتبطيء نيوتن 120دافعات كبيرة  بقوة  6 إلى 4من  -  الدافعات
نيوتن ، تستخدم  5دافعات صغيرة مزودة بنظام تحكم باالتجاه، بقوة   12إلى  8من  -

  إلعادة توجيه المسبار بدقة.

  مجموعة من عجالت التحكم الداخلية وظيفتھا تدوير المسبار حول ثالثة محاور. تحديد المواقع :

  

  

  

  

  الجدول الزمني للمشروع .3

  

   



 

5 

  األھداف العلمية للمشروع .4

رية  ة البش راء المعرف و إث ريخ ھ اف الم ارات الستكش روع اإلم داف مش م أھ د أھ ن أح ر م ه الكثي ال يعم ي مج ف
يقدم المشروع أول صورة  ريخ، حيث  س ى كوكب الم اخ عل ة الغالف الجوي والمن الغموض حالياً أال وھو حقيق
ة السفلى من  ا والطبق ة العلي ة تفاعل الطبق شاملة وكاملة للغالف الجوي المريخي على مدار العام، وسيدرس كيفي

في العالقة بين مناخ المريخ الحالي وما كان عليه في الزمن الماضي الغالف الجوي للكوكب األحمر، كما سيبحث 
  قبل تالشي غالفه الجوي.

  ما سبب تالشي الغالف الجوي لكوكب المريخ ؟

ى سطحه، ولكن  ائلة عل اه الس اظ بالمي ى االحتف ادر عل د غالف جوي ق كان لكوكب المريخ يوماً ما  في زمن بعي
ريخ بالتالشي  -أساس وجود أشكال الحياة  حيث تعد المياه -بخالف كوكب األرض أخذ الغالف الجوي لكوكب الم

قادراً على االحتفاظ بالماء  فيه والتآكل بشكل تدريجي مع مرور الوقت حتى أصبح رقيقاً جداً إلى الحد الذي لم يعد
  إال كجليد أو بخار. 

يقوم  ذا، س ريخولھ اف الم ارات الستكش روع اإلم اخ  مش أثير المن ة ت فلي بدراس وي الس الف الج ات الغ ي طبق ف
ا من الغالف الجوي  ات العلي دروجين و األوكسجين من الطبق دان غازي الھي ة فق ى حال ودوراته وخصائصه عل

ازين  ذين الغ دفاع ھ باب ان ي للمشروع  باكتشاف  أس ق العلم ل الفري ث يأم ريخ، حي ذين يشكالن  -لكوكب الم ال
  نحو الفضاء.  -الحياة  المكونين األساسيين للماء وبالتالي أساس

ة  ه اليومي ريخ  خالل دورات وي لكوكب الم ى الغالف الج رأ عل ي تط رات الت ة التغي بار بدراس وم المس سوف يق
ا في  ر، بم والموسمية، األمر الذي سيكسب المجتمع العلمي الكثير من المعلومات الجديدة عن مناخ الكوكب األحم

تغمر فالتي تھب على الكوكب على ھيئة أكوام ھائلة من الغبار األحمر  ذلك  العواصف الترابية المريخية الشھيرة
ع محددةالكوكب بكامله، مقارنة بالعواصف الترابية على األرض والتي تكون وجيزة  ا وتحدث في مواق ، أي أن م

  تمكن من معرفة حالة طقس المريخ على مدار الساعة. تس ھو أنھايميز بعثة اإلمارات 

  العلمي  الدولي المھتم  باستكشاف المريخ شراكة مع المجتمع

ع منذ بداية فكرة  ق المشروع بالتنسيق عن قرب مع المجتم ام فري ريخ، ق إطالق مشروع اإلمارات الكتشاف الم
ابقة عن أسئلة ملحة علميةإيجاد  ، بھدفالعالمي المھتم بالمريخ العلمي تمكن المھمات الس م ت من  كوكب المريخ  ل

ا.  ة عنھ ل ولكاإلجاب ة التحلي الل مجموع ن خ يق م م التنس ئلة، ت ذه األس د ھ ن تحدي روع م ق المش تمكن فري ي ي
  . MEPAGوالتخطيط الستكشاف المريخ 

ى  التحديد، سيكون مسبار مشروع اإلمارات الستكشاف المريخعلى وجه  اخ عل درس المن أول مسبار من نوعه ي
ة لمھمات  عبر كافة الفصول والمواسموكوكب المريخ على مدار اليوم  ابير التابع ك ألن  المس بشكل مستمر، وذل

الي، سيكون مسبار المشروع  وم، وبالت ات محددة من الي ة في أوق االستكشاف السابقة كانت تأخذ فقط لقطات ثابت
رات  ه التغي ذي تحدث ر ال بار أيضاً األث ك، سيدرس المس ى ذل بمثابة أول مرصد جوي مريخي حقيقي. باإلضافة إل

ي  ي تحدث ف فلى الت ات الغالف الجوي الس رارة  -طبق ي درجات الح رات ف ة و التغي ى  -كالعواصف الغباري عل
بار األول من نوعه   ا سيكون  المس ة. كم ابيع التالي ام واألس ى مدى األي ا عل طبقات الغالف الجوي العليا وتجلياتھ

ي ة ب ه، حيث  سيدرس العوامل االذي يقوم بدراسة العالق ريخ وجغرافيت اخ الم ين ن من ا ب ات م لمشتركة واالختالف
  المناخ فوق قمم البراكين الضخمة الموجودة على سطح الكوكب األحمر و المناخ في أعماق وديانه.

  إثراء المعرفة اإلنسانية
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اخ ائق حول المن دينا من معلومات و حق ا ل ى كوكب  معظم م ة  تمت عل ذا مصدرھا دراسات علمي ا ھ في يومن
ك  ه عن تل اخ نظراً  الختالف ظروف ارف حول المن األرض، ولھذا يعتبر المريخ  بمثابة مختبر علمي غني بالمع
التي اعتيد دراستھا في كوكب األرض، وبالتالي ستضيف المعارف والبيانات المستخلصة من دراسة مناخ المريخ 

األغلفة الجوية ليس فقط في كوكبي األرض و المريخ ، بل أيضاً في  خصائصللمعرفة البشرية حول أبعاداً جديدة 
ا، أيللحياة التي ت اآلھلةماليين الكواكب  ريخ إن دراسة الغالف الجوي لكوكب ا م اكتشافھا مؤخراً في مجرتن لم

وافر المقومات والظروف ستساعد العلماء على تقييم  اة عوالم بعيدة من حيث ت دعم وجود الحي د ت ي ق ة الت المناخي
  على سطحھا.

  استخدامات البيانات

ر من  ع أكث ريخ بجم دة عن  1000سيقوم مسبار مشروع اإلمارات الستكشاف الم ات الجدي ا بايت من البيان جيج
ر عدد من  ة المتحدة عب ارات العربي ة اإلم محطات كوكب المريخ، يتم إيداعھا في مركز للبيانات العلمية في دول

ك  د ذل ة المتحدة بع استقبال أرضية منتشرة حول العالم. وسيقوم الفريق العلمي للمشروع في دولة اإلمارات العربي
وح ومجاني مع  ك مشاركتھا  بشكل مفت د ذل تم بع رة، لي بفھرسة وتحليل ھذه البيانات التي تتوافر للبشرية ألول م

  في سبيل خدمة المعرفة اإلنسانية.المجتمع العلمي المھتم بعلوم المريخ حول العالم 

ى  ا حت ين بطرق ال يمكنن ل آالف  المھتم و لسنوات عديدة بعد ذلك، سيتم تداول ھذه المعلومات واستخدامھا من قب
اء اديميين أن نبدأ بتخيلھا اليوم، فسنرى العلم احثين والطالب واألك ات  والب الم يستخدمون البيان من كل أنحاء الع

ب يجمعھا المس ي س ه حول الالت رة دوران ة فت ريخ ار طيل م أعمق عن لم ق فھ اخ وتحقي الكواكب ضمن تطور المن
  نظامنا الشمسي بما يمھد إلى الوصول إلدراك أدق حول مكان كوكب األرض ومكانته في ھذا الكون الشاسع.
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  حقائق عن األھداف واألسئلة العلمية

مھمة سابقة أن طرحتھا من قبل في مجال طرح أسئلة علمية ھامة لم يسبق ألي  -  األھداف العلمية
استكشاف المريخ، وذلك بالتنسيق عن قرب مع المجتمع العلمي المھتم بعلوم المريخ 

  .حول العالم

البحث عن  عوامل مشتركة تجمع بين المناخ الحالي على كوكب المريخ و مناخه في  -
 البعيد قبل خسارته لغالفه الجوي. الماضي

دراسة أسباب تالشي الغالف الجوي في المريخ عن طريق تعقّب اندفاع غازي  -
  .اللذان يكونان معاً جزيئات الماءالھيدروجين و األوكسجين نحو الفضاء، وھما 

اكتشاف العالقة والتفاعل بين الطبقات العليا و السفلى للغالف الجوي لكوكب  -
  المريخ.

الغالف الجوي للمريخ وتغيرات الطقس توفير أول صورة شاملة عن  كيفية تغيّر  -
  على مدار اليوم وعبر كافة فصول السنة بشكل مستمر. 

جيجا بايت من البيانات الجديدة المتعلقة  1000يرسل المسبار لكوكب األرض أكثر من   البيانات العلمية
  بكوكب المريخ.

مواطن إماراتي ضمن مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ سيصل عددھم  70أكثر من   فريق المشروع
  . 2020مھندساً وباحثاً قبل  150إلى 

  .داخل وخارج الدولة مختصاً من المؤسسات العلمية الشريكة 200مساھمة أكثر من 
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  رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء .5

في إثراء المعرفة البشرية في مجال الفضاء، سيكون دوره مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ  إضافة إلى دور
ر  ث يعتب ب األرض، حي ى كوك ا عل ر ھن روع األكب ة المش ة دول تراتيجية حكوم ات اس ن محط ية م ة رئيس محط

 ً   . اإلمارات في قطاع الفضاء ومبادرة رئيسية لتحقيق رؤيتھا لمستقبل التنمية محلياً وإقليميا

  رسالة أمل

ي إسالمي من نوعه يتضمن إطالق مسبار فضائي  يعّد مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ أول مشروع عرب
اء  ة في إغن ى المساھمة الفاعل ي عل الم العرب درة الع ى ق يالً عل الستكشاف الكواكب األخرى، وبذلك فھو يشكل دل

الرغم من الحضارة والمعرفة البشرية، ويثبت كذلك أن التفاؤل والثقة والطموح بإم كانھا تحقيق النجاح واإلنجاز ب
  الظروف التي تعاني منھا منطقتنا العربية، وھو أيضاً نموذج عملي محسوس يھدف إلى إلھام شعوب المنطقة. 

ع  ة والتطل ر بإيجابي دة للتفكي ال الجدي ام األجي يلة إللھ وھكذا، باإلمكان النظر إلى ھذا المشروع كرمز لألمل وكوس
  ملؤه الفرص.لمستقبل إيجابي ت

  بناء المعرفة والمھارات

ة المتحدةو يتم التخطيط ارات العربي ة اإلم ريخ في دول د  اإلدارة والتنفيذ لمشروع اإلمارات الستكشاف الم ى ي عل
اف  وم استكش ارف ذات الصلة بعل ع المع اب جمي ادھم الكتس اراتھم واجتھ ى مھ راده عل د أف اراتي  يعتم ق إم فري

فعلى سبيل المثال، لن يتم استيراد أي من التقنيات الرئيسية التي يقوم  .من األلف إلى الياءالفضاء وتطبيقھا بأيديھم 
ة  عليھا المشروع بل سيتم تصميمھا وتصنيعھا وتجميعھا محلياً على يد خبرات وإمكانات محلية، أما المعرفة التقني

وع من الشباب اإلماراتيين عبر الشراكات الالزمة لذلك فقد بدأ تطويرھا محلياً كذلك من خالل تدريب فريق المشر
ة المتخصصة  االت والشركات العالمي االستراتيجية مع جھات أكاديمية علمية عوضاً عن توريد التقنيات من الوك

  في مجال الفضاء. 
  

ةوتكمن فائدة االعتماد على تطوير الكفاءات ال يّم  وطني ي ق ك من إرث وطن تج عن ذل ا ين ذا في م في مشروع كھ
دربين وراس ين الم ة، والمھندس رة العالي اء ذوي الخب ن العلم ل م د مؤھ ل جدي ي جي ل ف ال بشري يتمث خ ورأس م

  والملھَمين القادرين على قيادة عصر جديد من التقدم التقني والتنافسية العلمية. 

  التأسيس لصناعة جديدة

ة المتحدة مشروع استكشاف الكوكب األحم ارات العربي ة اإلم ة في مسيرة تعتبر حكومة دول ر نقطة تحول ھام
ة، خصوصاً  التنمية في الدولة، فھو بداية لترسيخ قطاع تكنولوجيا الفضاء كقطاع اقتصادي رئيسي لألعوام القادم
ول موعد  الم بحل وأن الدولة تھدف إلى أن تكون ضمن الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء على مستوى الع

ا 2021عام وصول المسبار لكوكب المريخ في  المي أصبح لھ ى الصعيد الع ات الفضاء عل أن تكنولوجي اً ب ، علم
دور ھام ومتصاعد في اقتصادات الدول وأمنھا، حيث أصبحت تعتبر جزءاً ال يتجزأ من مقومات الحياة العصرية 

وغالباً ما تقوم بدءاً من االتصاالت والمالحة والبث، وانتھاًء برصد أحوال الطقس والكوارث الطبيعية والتنبؤ بھا. 
صناعة تكنولوجيات الفضاء حول العالم على برامج علمية ضمن مؤسسات وطنية متخصصة، وتُقّدر قيمتھاً بنحو 

  % سنوياً. 8مليار دوالر، بمعدل نمو يبلغ  300
  

ات الفضاء في  وھكذا، سيكون مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ بمثابة حجر زاوية إلنشاء صناعة تكنولوجي
  ة اإلمارات العربية المتحدة، بكل ما سينتج عن ذلك من تطبيقات وتطوير في االقتصاد الوطني واإلقليمي.دول
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  حقائق عن رؤية المشروع

ى  70أكثر من  -  فريق المشروع  150مواطن إماراتي ضمن المشروع وسيصل عددھم إل
 2020مھندساً وباحثاً قبل 

ن  - ر م اھمة أكث ات  200مس ن المؤسس اً م ل مختص ريكة داخ ة الش العلمي
  وخارج الدولة

  الشركاء األكاديميين :   

  

  مختبر فيزياء الفضاء و الجو. -جامعة كولورادو في بولدر -

  مختبرات علوم الفضاء -كاليفورنيا في بيركلي جامعة  -

  كلية استكشاف األرض والفضاء -جامعة والية أريزونا  -

  مليار دوالر 300  حجم صناعة الفضاء العالمية

معدل النمّو المتوقع لصناعة الفضاء 
  العالمية

8 ً   % سنويا

قيمة االستثمارات الحالية لدولة اإلمارات 
  في مجال الفضاء

  مليار درھم 20أكثر من 

المركبات الفضائية االماراتية التي تدور 
  حالياً حول األرض

  )          2009(قمر صناعي للتصوير، تم إطالقه عام  1دبي سات  -

  )2013(قمر صناعي للتصوير، تم إطالقه عام  2دبي سات  -

    )2011( قمر صناعي لالتصاالت، تم إطالقه عام  1ياه سات -

  )2012(قمر صناعي لالتصاالت، انطلق عام  2ياه سات  -

  )   2018خليفة سات (قمر صناعي للتصوير، مقرر أن يتم إطالقه عام   المركبات الفضائية اإلماراتية قيد اإلنشاء

  

  للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

www.emiratesmarsmission.ae 

 

 

 

                                                                      


