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Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για διαστημική συνεργασία ΗΑΕ-Κίνας –  

Διαστημικό πρόγραμμα ΗΑΕ 

 

Στις 16 Σεπτεμβρίου τ.έ., το Διαστημικό Κέντρο Mohammed bin Rashid (MBRSC) των ΗΑΕ 

υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την Εθνική Διοίκηση Διαστήματος της Κίνας (China National 

Space Administration - CNSA) για μελλοντικές αποστολές ρόβερ των ΗΑΕ με κινεζικές διαστημικές ακάτους 

προσελήνωσης στην επιφάνεια της Σελήνης. Η Συμφωνία υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή του MBRSC, 

κ. Salem Humaid Al Marri, και τον Υποδιοικητή της CNSA, κ. Wu Yanhua και σηματοδοτεί το πρώτο κοινό 

διαστημικό έργο μεταξύ των δύο χωρών, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία στο 

διαστημικό κλάδο. 

Εξάλλου, η σεληνιακή αποστολή των ΗΑΕ «Emirates Lunar Mission», που ξεκίνησε το 2020, έχει 

προγραμματιστεί για εκτόξευση τον Νοέμβριο τ.έ., στέλνοντας στη Σελήνη με τη βοήθεια της ιαπωνικής 

ακάτου προσελήνωσης Hakuto-R Mission 1, το τετράτροχο ρομποτικό ρόβερ “Rashid”, το οποίο 

κατασκευάστηκε από εμιρατινούς μηχανικούς. H εν λόγω αποστολή θα εκτοξευθεί από το Διαστημικό 

Κέντρο Kennedy της Φλόριντα σε έναν πύραυλο SpaceX Falcon9 και θα αποτελέσει την πρώτη εμιρατινή, 

αλλά και αραβική, αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης. 

 Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την ισχυρή φιλοδοξία των ΗΑΕ να γίνουν η πρώτη αραβική διαστημική 

δύναμη, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας, όσο και στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση εμιρατινών υπηκόων στο διαστημικό κλάδο. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος εμιρατινός αστροναύτης 

ταξίδεψε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2019. Επίσης, η πρώτη διαπλανητική αποστολή των ΗΑΕ στον 

πλανήτη Άρη “Emirates Mars Mission”, το Φεβρουάριο 2021, κατέστησαν τα ΗΑΕ την 1η αραβική χώρα και 

την 5η παγκοσμίως που κατάφερε να φτάσει στον «κόκκινο» πλανήτη. Επιπλέον, σημειώνεται η έναρξη 

προετοιμασίας αποστολής των ΗΑΕ με προορισμό τον πλανήτη Αφροδίτη για το 2028. 

 Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα ΗΑΕ, είτε μέσω του MBRSC είτε του UAE Space Agency, έχουν 

συνάψει τα τελευταία χρόνια Μνημόνια Συνεργασίας στον κλάδο του Διαστήματος με πολλές χώρες, 

ευρωπαϊκές και μη, με πλέον πρόσφατες αυτά με τη Γαλλία και την Τουρκία τον Ιούλιο τ.έτ.. 
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