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 الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
 

 المتعددة القوميات(-)دولةبوليفيا    
 ]األصل: باإلسبانية[

 [ 2021تشرين األول/أكتوبر  19]

المؤرخ   423وفقــا للوئــالم الموكلــة الة وكــالــة الفضـــــــــــــــاء البوليفيــة بموجــ  المرســــــــــــــو  األعلة رقم   
، تقو  الوكالة بتوفير الخدمات ذات الصــــــــلة بالتصــــــــالت الســــــــاتلية وتحليل الصــــــــور  2010شــــــــباط/فبراير   10

 الساتلية. ومن ثم، فإنها ل تجري أبحاثا بشأن المواضيع التي أشار اليها مكت  شؤون الفضاء الخارجي.
  

 كوبا  
 ]األصل: باإلسبانية[

 [ 2021تشرين الثاني/نوفمبر  2]

ا  الفضــالي وعدد األجســا  الفضــالية الموجودة في المدار الثابت بالنســبة ل ر  من ان تخفيف الحط 
 العناصر الرليسية في تحقيق استدامة أنشطة الفضاء الخارجي.

ــالية، مع اي ء العتبار للعوامل المالية   ــالية و ماية البي ة الفضــــ وينبغي تحســــــين أمان العمليات الفضــــ
 لة، ومع مراعاة ا تياجات البلدان النامية ومصالحها.وغير المالية المقبولة والمعقو 

ويوصــــة بأن تواصــــل الدول والمنومات الدولية اجراء أبحاال بشــــأن الســــتخدا  المســــتدا  للفضــــاء الخارجي   
وتطوير التكنولوجيات والعمليات والخدمات الفضــــــالية المســــــتدامة بغر   يادة مجموعة المعارش المتوفرة بشــــــأن تنفي   

فضــالية بطريقة نمنة ومســتدامة. ومع تطور تنفي  األنشــطة الفضــالية واكتســان المعيد من المعارش، ينبغي  األنشــطة ال 
اسـتعرا  المباد  التوجيهية وتنييحها دوريا لضـمان اسـتمرارفا في توفير ارشـادات فعالة للدول ولجميع الجهات الفاعلة  

 البعيد.  ي في األمد المعنية بالفضاء بشأن تععيع استدامة أنشطة الفضاء الخارج 

وفي اطار اتـفا  تعـاون مع روســـــــــــــــيا، ســــــــــــــيتم تركـي  مقران في معهـد الجيوفيعياء والفـل  بغر  تتبع   
يمكن من رصـــــــــد الكويكبات وغيرفا من األجســـــــــا  الفضـــــــــالية فحســـــــــ ،  ل األجســـــــــا  القريبة من األر ، مما 

 الحطا  الفضالي أيضا. وإنما

 ســـبما فو مبين في  2020الفضـــاء الخارجي )العمل المقرر لعا  اســـتخدا  مصـــادر القدرة النووية في  
ــاء الخارجي   ــادر القدرة النووية في الفضــــــ خطة العمل المتعددة الســــــــنوات للفريق العامل المعني باســــــــتخدا  مصــــــ

(A/AC.105/1138 9، المرفق الثاني، الفقرة)) 
ي أن يحقق نص أي وثالق يجري اعتمادفا التوا ن فيما يتعلق بالحد من اسـتخدا  مصـادر من الضـرور  

القدرة النووية وتقييدفا، دون أن يكون األمر قطعيا بحيث يحور اســتخدا  ف ا المصــادر تماما، شــريطة المتثال 
 لمعايير األمان المنصوص عليها في اطار األمان المعتمد.
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 البرتغال  
 نكليعية[]األصل: باإل

 [ 2021تشرين الثاني/نوفمبر  9]

مع تعايد أفمية الفضــــــــــــاء في العديد من القطاعات، يصــــــــــــبب من الضــــــــــــروري الفتما  بالبنة التحتية  
ــالي فو أ د أكبر  ــالية  تة ل تؤثر علة تشــــــــغيل الســــــــواتل والخدمات التي تعتمد عليها. والحطا  الفضــــــ الفضــــــ

الفضـــــــاء واألنشـــــــطة الفضـــــــالية، وأكثرفا خطورة. وبما أن اســـــــتدامة العمليات التحديات التي تواجه اســـــــتكشـــــــاش 
 الفضالية في ا دى أولويات البرتغال، فإنها تركع جهودفا علة ف ا المشكلة.

وينخرط قطاع الصــناعة ومراكع األبحاال في البرتغال بنشــاط في عدة أنشــطة متصــلة بتخفيف الحطا    
في وكالة الفضـــــاء األوروبية )ايســـــا(. وســـــيكون الغر  من بعثة اإل الة  الفضـــــالي، من خ ل مشـــــاركة البرتغال  

، اثبات صـحة  ClearSpace-1النشــطة للحطا /برناما الخدمات المقدمة في المدار، ال ي ســينف  من خ ل بعثة 
غالية في  المفاهيم بهدش انعال جســم  طا  تابع إليســا من المدار أو ا الته منه، والبعثة تبين ريادة الشــركات البرت 

 مجال النوم الرليسية.

وللحد ِّ من نشــــــوء  طا  جديد، من المهم في المرا ل األولة من تصــــــميم المركبات الفضــــــالية وضــــــع  
ــا  من مداراتها بعد أن تحقق غرضـــــها أو في  الة وقوع  نهاية عمر الســـــواتل في العتبار وضـــــمان ا الة األجســـ

خبرات برتغالية في مجالي البرامجيات واألجهعة الحاسـوبية في  خلل. وفي اطار وكالة الفضـاء األوروبية، تشـار   
نشــــاط توضــــيحي إل الة الحطا  يركع علة وضــــع مجموعة أدوات لدنعال من المدار. ويمكن اســــتخدا  مجموعة  
أدوات اإلنعال من المـدار إلنعال الســــــــــــــواـتل من المـدار عـند انتهـاء عمرفـا ـبإـتا ـة امكـانـية اجراء عملـية اعـادة الة 

 ش الجوي خاضعة للتحكم.الغ 

ويتولد معيد من الحطا  عند  دوال اصـــــــــطدامات أو أ داال تشـــــــــوي أخرى، وتعداد المشـــــــــكلة تفاقما.  
ــاء، من الحتمي التخفيف من الحطا    ــول الة الفضــــــ ــالية وإمكانية الوصــــــ ــتمرارية العمليات الفضــــــ ــمان اســــــ ولضــــــ

ــا المجهع نليا لتقدير مخاطر الصــــــ  ــالي. ويركع برناما اإليســــ ــالي علة الفضــــ طدا  وتخفيف نثار الحطا  الفضــــ
تطوير تقنيات لتخاذ قرارات بشـأن المناورات اللية لتفادي الصـطدا ، وقد قامت البرتغال بتطوير تقنيات  ديثة 

 للتعلم اللي والتعلم المعمق للتمكين من اتخاذ قرارات بشأن المناورات اللية لتفادي الصطدا . 

ادة من األدوات المتقدمة مثل ال كاء الصــطناعي والتعلم اللي مع تحســين  ومع ذل ، فمن أجل الســتف 
ــارات، ومن أجل تخفيف  دة   ــحيب المســـــ ــأن المناورات اللية، مثل تصـــــ ــطدا  والقرارات بشـــــ تقدير مخاطر الصـــــ
المخاطر المرتبطة بالحطا  الفضـالي، من الضـروري الحصـول علة بيانات كافية وموثوقة من خ ل مسـب وتتبع 

 ا األجسا  وتقديم تل  المعلومات لمجموعة متنوعة من أصحان المصلحة. ولضمان  صول أوروبا علة تل   ف
ــالي  ( الـتابع ل تحـاد  SSTن )ي البـياـنات، وـبدعم من التحـاد األوروبي، ـبدأ التحـاد المعني ـبالمراتـبة والتتبئع الفضــــــــــــ

ليا من ســــبعة بلدان، وقد تعاونت البرتغال، من خ ل  األوروبي في بناء قدرات التتبع تدريجيا. ويتألم التحاد  ا
ــبكة التحاد المعني  ــعار البرتغالية في شــــــــ ــتشــــــــ و ارة الدفاع، في تععيع ف ا القدرات عن طريق دما أجهعة الســــــــ

 بالمراتبة والتتبع الفضاليان التابع ل تحاد األوربي.

الفضـــاء علة الســـتثمار في أبحاال  وع وة علة ذل ، يركع أ د األفداش الرليســـية للبرتغال في مجال 
ــا برناما   ــاء وتطوير التكنولوجيا، وفو ما يرو  له أيضــ ــيةالللمنب  الفضــ في البرتغال للحصــــول علة شــــهادة    دراســ

في مجال الفضـــاء، ينف  من خ ل شـــراكة مع مؤســـســـة العلو  والتكنولوجيا في البرتغال. ويشـــمل برناما   الدكتوراا 
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من المشــــهد الفضــــالي، وإ دى ف ا المجالت مخصــــصــــة  صــــرا للبحث والتطوير في  مجالت متنوعة   الدكتوراا 
 مجال تكنولوجيا األمان في الفضاء.

  
 المملكة العربية السعودية  

 ]األصل: بالعربية[
 [ 2021تشرين األول/أكتوبر  31]

ــناعات داخليا  وتنويع    ــاء كقطاع واعد ألجل تحفيع الصــــــ ــعودية بمجال الفضــــــ تهتم المملكة العربية الســــــ
. وبما أن المملكة لديها العديد من الممتلكات في الفضــاء  2030مصــادر الدخل المحلية كجعء أســاســي من ر ية 

لضــمان  موضــوع ذو أفميةالفضــاء ر  مخاطب تتمثل في القطاع الحكومي والخاص، فإن التركيع علة رفع الوعي 
 س مة بي ة الفضاء.

ــالي   ــاء بالعديد من اإلجراءات بما يخص الحطا  الفضـ ــعودية للفضـ قامت المملكة متمثلة في الهي ة السـ
ــمل ــالية التي يمكن أن تكون   تشــ ــا  الفضــ ــالي مثل األجســ ــطة التي قد تؤدي الة  يادة الحطا  الفضــ جميع األنشــ

تل  األنشــــطة وال تمالت يمكن أن تكون  و تصــــاد  أو عودة الة األر  بشــــكل غير متحكم به.   لديها ا تمالية
ــادمها أو عودتها الة  ــكل المطلون لمنع أو تقليل مخاطر تصــــــــ ذات خطر  ييقي اذا لم يتم التعامل معها بالشــــــــ

 األر  وإ داال الضرر علة العامة.

لفضــاء في مجال الحطا  الفضــالي في عدد من المحاور تتمثل النشــاطات التي قامت بها الهي ة الســعودية ل و  
التي تم وضــــعها باعتبار عدة عوامل منها ســــ مة الممتلكات الوطنية وأيضــــا ســــ مة مختلم مدارات األر  الرليســــة 

 التالية:في النقاط يمكن تلخيصها   -   يتم تحديثها التي محصورة و ال غير   - ف ا النشاطات و الفضالية.  

 ؛تتبعهاو األقمار الصناعية السعودية رصد  )أ( 

 ؛محاكاة سير األقمار الصناعية في المدارات المختلفة وتوقع أخطار الصطدا  )ن( 

 ؛ وتوقع ا داثيات األجسا  الفضالية العالدة الة األر  بما يشمل اإل داثيات والتوقيت رصد   ) (  

 الحكومية ذات الع قة ل ستجابة لمثل ف ا األ داال. انشاء فريق مشتر  من مختلم الجهات   )د(  

ــاعة لتحليل وتقييم البيانات والمعلومات   ــاطات في غرش عمليات علة مدار الســــــــ ُتعد جميع ف ا النشــــــــ
التي تم استخراجها من أنومة المحاكاة والتتبع والتي تصدر علة أساسها تقارير دورية ولحوية لمساعدة صا    

 األقمار الصناعية في اتخاذ القرار الصحيب في ف ا الخصوص. ومشغليالقرار 

الفضـــاء عالميا   يث تمتل   رصـــد  لدى المملكة العربية الســـعودية العديد من القدرات المحلية والتي تتيب لها و  
عالدة واألقمار  األجسـا  ال رصـد  يمكن اسـتخدامها في  مدينة المل  عبد الععيع للعلو  والتقنية عدة مراصـد بصـرية محلية 

ــا  ــد الوطنية في الجامعات ومراكع األبحاال والتي أيضــ ــا  فنا  المراصــ ــناعية في المدار القري  من األر . أيضــ الصــ
ــيلي.   ــد خار  المملكة مثل المغرن وتشــ ــا ،  الجدير بال كر أي و لديها مراصــ علة تعاون اقليمي ودولي    ا انفتا   فنا  أن ضــ

ــتوى الحكومات والقطاع الخاص   ــاء الخارجي والبحث في التقنيات الجديدة في ف ا ما  في علة مســـ يتعلق بســـــ مة الفضـــ
في    برناما األمم المتحدة لســتخدا  المعلومات الفضــالية في ادارة الكوارال والســتجابة المجال مع جهات  كومية مثل  

ـــمالـية و   ( UN-SPIDER) ـ الت الطوار   لقـطاع الـخاص ( وجـهات في ا NORAD)   تـيادة اـلدـفاع الجوي ألمريـكا الشـــــــــــ
(. وتم الخرو  بعدة توصـــــيات ويتم تقييمها لتحديد المســـــار األفضـــــل للمملكة في مجال  NorthStarو   LeoLabsمثل ) 

 يمكن تلخيصها في المسارات المتا ة التالية:و   ، مراتبة الفضاء 
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 ؛العتماد علة شبكات المراتبة العالمية )أ( 

تضــمن مراتبة مســتقلة للفضــاء والخرو  بقاعدة  للمراتبة باســتخدا  الرادار  عالمية   انشــاء شــبكة )ن( 
 ؛بيانات شاملة

التعاون الدولي في انشـاء مرصـد في السـعودية ضـمن شـبكة عالمية والوصـول لقاعدة البيانات   ) ( 
  س  التفا .

مبادرات تشـمل عمل  ولعيادة الوعي في مجال الفضـاء ضـمن األوسـاط العلمية أو المجتمعية، ُعملت عدة  
ــمل الحطا   و   ، أبحاال وعقد ورش عمل مع جميع ف ات المجتمع  ــاء بما يشـــــــ ــتهدش  يادة الوعي بمخاطر الفضـــــــ تســـــــ

جميع تل  المبادرات تصــــ  في مصــــلحة الفضــــاء ألجل اإلنســــانية وال دفار  يث ان المملكة العربية  و الفضــــالي.  
 في مجال الفضاء اقليميا  وعالميا  كعضو في مجموعة العشرين واألمم المتحدة.   ا محوري   ا دور السعودية تلع  

ــمن ســـــ مة    ــاء بما يضـــ ــع في مجال الفضـــ ــعودية بالتوســـ ــبق، تقو  المملكة العربية الســـ ولتلخيص ما ســـ
ــالحها  اط علة العتبار جميع التفاتيات والمعافدات الدولية. ويمكن تلخيص ما ســـــبق في عدة نقفي    نخ ةمصـــ

 النحو التالي:

ــالية في  لرصـــــــــد لدى المملكة اإلمكانيات العلمية والبنية التحتية   )أ(  ــا  الفضـــــــ ــاء واألجســـــــ الفضـــــــ
 ؛مداراتها المختلفة وتتمثل في عدة جهات  كومية وخاصة

ــالي وتم اعداد عدة تقارير وورش عمل  )ن(  ــتقبلية في مجال الحطا  الفضـــــــ فنا  عدة خطط مســـــــ
 ؛كانت تستهدش جميع ف ات المجتمع العلمية والعمليةل وأبحاال في ف ا المجا

 ؛النفتاح علة التعاون الدولي في ف ا الملم سواء  أكان مع كيانات  كومية أو خاصة ) ( 

ــادر طاقة نووية  يث ان  )د(  ــالية تحمل علة متنها مصـــــ ــا  فضـــــ ل يوجد لدى المملكة أي أجســـــ
 را  سلمية وعلمية.جميع األجسا  الفضالية المملوكة في ألغ

  
 سلوفاكيا  

 ]األصل: باإلنكليعية[
 [ 2021تشرين الثاني/نوفمبر  2]

التحقق من صالحية جهاز استشعار بصري سلوفاكي لدعم تتبع الحطام الفضائي باستخدام السواتل   
 لقياس المسافات بالليزر وفهرسة األجسام، والبحث في هذا المجال

قا  قســـم علو  الفل  والفيعياء الفلكية، التابع لكلية الرياضـــيات والفيعياء والمعلوماتية بجامعة كومينيو    
متر  0,7في براتيســــــــــــــ فا، بتحســــــــــــــين األجهعة والبرامجيات الخاصــــــــــــــة بمقران نيوتن التابع لها ال ي يبل  قطرا  

(AGO70 من خ ل البرناما الســــــــــــــلوفاكي في اطار خطة الدول األوروب )  ية المتعاونة التابعة لوكالة الفضــــــــــــــاء
األوروبية. والهدش األسـاسـي فو اسـتحداال أداة بحثية خاصـة بالحطا  الفضـالي وجها  اسـتشـعار للمراتبة والتتبع 
الفضــاليين قادر علة مراتبة األجســا  الكالنة في جميع المناطق المدارية، من المدارات األرضــية المنخفضــة الة 

علة تحقيق األفـــداش المحـــددة    AGO70ع األر . وقـــد جرى التحقق من قـــدرة المقران  المـــدارات المتعامنـــة م
ــافات   ــاتلية لييا  المســـــ ــاوية للعلو  ومحطة غراتا الســـــ ــد نف ت بالتعاون مع األكاديمية النمســـــ خ ل  ملة رصـــــ

سـتشـعار البصـري بالليعر في النمسـا، والتي تركع في المقا  األول علة بيان التسـليم الني للبيانات بين جها  ال
 السلبي للمقران وأجهعة الستشعار النشطة لسواتل تحديد المسافات بالليعر.
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 تطبيق شبكة ُشُهب كل السماء السلوفاكية لرصد أحداث العودة   

ُتعنة كلية الرياضــــيات والفيعياء والمعلوماتية بجامعة كومينيو  بالتحقق من امكانية اســــتخدا  منوومة  
ُه  )نمو   الكاميرا في نوام ــئ ــالي. AMOSها اللي لمدارات الشـــــــــــ ــات عودة الحطا  الفضـــــــــــ  ( في أداء تياســـــــــــ

ُه  نليا، وتحديد مداراتها واســـــتخرا  األطياش الكهرمغنطيســـــية الخاصـــــة بها.   وُيســـــتخدا  ف ا النوا  لكشـــــم الشـــــئ
جميع أنحاء نلة تصــــــــوير من كاميرات نمو  في  23طورت جامعة كومنيو ، وتشــــــــغ ِّل الن، ما مجموعه   وقد

كـاميرات في جعر الكنـاري   3كـاميرات منهـا في جمهوريـة ســــــــــــــلوفـاكيـا، و  7العـالم، منهـا كـاميرات طيفيـة، توجـد  
كاميرات نشــــــرت   6كاميرات في فاواي )الوليات المتحدة األمريكية(، و 3كاميرات في شــــــيلي، و 4)اســــــبانيا(، و

دة الة الغ ش الجوي، مما يســمب للكلية بنم جة باكتشــاش أ داال العو   AMOSمؤخرا في أســتراليا. وتقو  شــبكة 
ــها الطيفية. ويفتر  أن يؤدي التحليل الة  ــأت في الغ ش الجوي وتحليل خواصــــــ ــوايا التي نشــــــ ــارات الشــــــ مســــــ

 تحسين التنبؤ بفرص بقاء الشوايا وتقدير المخاطر علة السكان علة األر .
  

 س الطيفي توصيف الحطام الفضائي من خالل القياس الضوئي والقيا   

تجري كلية الرياضـــــيات والفيعياء والمعلوماتية بجامعة كومينيو  عدة دراســـــات مخصـــــصـــــة لتصـــــنيف  
 AGO70وتوصيف قطع الحطا  الفضالي من أجل فهم منشأ الحطا  الفضالي ونليات نشأته. ويستخد  المرقان  

لتحديد الخواص العاكســــة  للحصــــول علة منحنيات الضــــوء الخاصــــة بالحطا  الفضــــالي. وتســــتخد  ف ا البيانات 
ل جســـــا  و جمها وشـــــكلها. وباســـــتخدا  مرشـــــحات ضـــــولية مختلفة من النوع الطيفي، تقو  الكلية باســـــتكشـــــاش 
خصـالص النعكا  السـطحي ل جسـا  الفضـالية كدالة للطول الموجي، وفو ما يرتبط مباشـرة بخصـالص المواد. 

لوميض المرنوي من األجسـا  الموجودة في المدارات  للحصـول علة ا  AMOSوتسـتخد  الكاميرات الطيفية لنوا   
ــأن الخواص   ــتبانة بشــــ ــتمدة من ذل  معلومات عالية الســــ ــة وأطيافها. وتوفر األطياش المســــ ــية المنخفضــــ األرضــــ

 السطحية كدالة للطول الموجي.
  

 أوكرانيا  
 ]األصل: باإلنكليعية[

 [ 2021تشرين الثاني/نوفمبر  8]

 المؤسسات والمنشآت من  مدة طويلة بإجراء بحوال عن الحطا  الفضالي.في أوكرانيا، تقو  بعض  
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 لتصميم السواتل الوطني مكتب يوزنوي  قدمها  ي التطورات والعروض التي    
 (Yuzhnoye State Design Office ) (1 ) 

الفضالي في المدار األرضي  نوا  خامل لدنعال من المدار: مركبة خفيفة الو ن علة متن الجسم    
 المنخفض لدنعال من المدار 

يمكن تصـــنيع المركبة الخفيفة الو ن علة متن الجســـم الفضـــالي في المدار األرضـــي المنخفض لدنعال من   
أمتار،    4 بتشـكي ت مختلفة )علة في ة كرة أو شـراع(، ويمكن أن يبل  قطرفا مترا أو مترين أو (  LEOPOLD) المدار 

 الساتل.  تبعا للبارامترات المدارية األولية للساتل وكتلته وأبعادا. ويشكل و ن المركبة نسبة ض يلة من و ن 

والخصالص الرليسية للنسخة األولية )في في تها المطوية( في كالتالي: القطر متر وا د؛ الو ن:  تة  
ــم     1U (10األبعاد:   ؛ك  1 ــم      10سـ ــم الن   10سـ ــم(. ويتسـ وا  بانخفا  التكلفة والموثوتية العالية والو ن  سـ

 المنخفض والتصميم المدما والقدرة علة البقاء في مواجهة ارتطامات قطع الحطا  الفضالي الصغيرة.
  

 نوا  لدنعال الفعلي من المدار: مركبة فضالية ل عترا  معودة بو دة ل لتقاط   
أجل اإلنعال الفعلي من المدارات األرضـية المنخفضـة  صـممت المركبة الفضـالية المخصـصـة ل عترا  من  

(. ويشــــــــــمل النوا  مركبة فضــــــــــالية ل عترا  مجهعة كم   1  000لقطع الحطا  الفضــــــــــالي المتوســــــــــطة الحجم ) تة 
 أرضية.  بمجموعة من الو دات للتقاط قطع الحطا  الفضالي وإنعالها من المدار ومحطة تحكم 

  
 معهد الميكانيكا التقنية    

انشــاء مصــدر لمجال مغنطيســي مشــاريع بحثية بشــأن    ( 2) التقنيةمعهد الميكانيكا    أجرى ، 2021في عا   
بشــــــــأن و لحطا  الفضــــــــالي في الغ ش األيوني ل ر  لاصــــــــطناعي بغر  كبب الهيدروديناميكا المغنطيســــــــية  

الفضـالية في الغ ش األيوني ل ر   اتالمركب الغ ش المغنطيسـي المصـغر كوسـيلة للتحكم في  ركة  اسـتخدا 
الفضـالي في الفضـاء القري  الحطا   تنويف تقنية ل األسـاسـية كفاءةالبشـأن باسـتخدا  مجالها المغنطيسـي ال اتي و 
 من األر  )أبحاال تجريبية ونورية(.

ــاريع البحثية، وبالتعاون الخ   مع   وتهدش   ــواتل،  وطني ال يو نوي   مكت  ف ا المشـــ ــميم الســـ تطوير   الة لتصـــ
مباد  نقل قطع الحطا  الفضـــالي من المدارات العالية الة المدارات المنخفضـــة باســـتخدا  القوى الكهرمغنطيســـية التي  
ــالي مع الب  ما القريبة من  ــم الفضـــــ ــأ عندما يتفاعل مصـــــــدر الحقل المغنطيســـــــي الدالم الموجود علة متن الجســـــ تنشـــــ

ثي يتراوح من مصدر مصغر للمجا األر . ويجري تطوير  ل المغنطيسي علة متن الجسم الفضالي يكون له مجال  ا
 تس  باستخدا  قطع مغنطيا صغرى من مادة النيوديميو  مرتبة ترتيبا خاصا.    1تس  الة    0,8

ــالي   ــم الفضـ ــالي   ا طام  ل ي أصـــبباوعلة وجه الخصـــوص، يمكن نقل الجسـ  Vega Secondary افضـ

Payload Adapter   كم الة   800-660( من ارتفــاع  2013وفو موجود في المــدار منــ  عــا     ك   100و نــه  )و
يو  باســـــــــــتخدا  مصـــــــــــدر   100ل قا في الطبقات الكثيفة من الغ ش الجوي ل ر ، خ ل   ليحتر  كم،  150

ــي دالم علة متنه يتراوح بين   ــ  و  0,8مجال مغنطيســــــ ــ . وقد أثبتت التجارن التي أجريت في معهد   1تســــــ تســــــ
وكرانيا ، أن الميكانيكا التقنية علة منصـــــــــة الب  ما الكهردينامية، وفو جها  علمي له وضـــــــــعية  تراال وطني أل

المصـدر األولي للمجال المغنطيسـي الدالم ينشـو قوى كهرمغنطيسـية في الب  ما القريبة من األر  علة ارتفاع  
 __________ 

 (1) www.yuzhnoye.com. 
 (2) www.nas.gov.ua. 

http://www.yuzhnoye.com/
http://www.nas.gov.ua/
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 ليحتر  م تقريبـا خ ل الفترة العمنيـة المحـددة،  ك  100م يمكنهـا نقـل قطع الحطـا  الفضــــــــــــــالي الة ارتفـاع  ك  700
 الجوي ل ر . ل قا في الطبقات الكثيفة من الغ ش

بدراسـة مشـكلة تلوال الفضـاء القري  من األر  في   2021وباإلضـافة الة ذل ، يقو  المعهد في عا   
ــتها  ــالي  تحليل النوم والتحكم في الحركة ودراســ ــين أســ ــطلع بهاطار العمل العلمي المتعلق بتطوير وتحســ  المضــ

 العا ، سوش يتبين ما يلي:انشاء أجسا  تكنولوجية فضالية. وبنهاية  من أجل

ــيجري تحديد وتنفي   )أ(  ــالي. وســــ ــية لنم جة  ركة الحطا  الفضــــ ــالي  الرياضــــ  الة تطبيق األســــ
 الوسالل الممكنة لعيادة دقة النها اإل صالية لنم جة  ركة الشوايا الكبيرة من الحطا  الفضالي؛

عادة تدوير الحطا  الفضـــــــــالي(  الة تطوير المجمَّعات المدارية الصـــــــــناعية )بما في ذل  إل )ن( 
 وأسالي  تحسين بـارامترات تصميمها الة أقصة  د، وما يواجه ذل  من مشاكل؛

 التوجهات والمشاكل التسيارية الرليسية لتطوير الخدمات المدارية للمجمَّعات الفضالية الصناعية؛  ) (  

التحكم في الوضــع المكاني ل جســا  غير المتعاونة في    قال طر تطبيق المشــاكل المواجهة في   )د( 
 اطار الخدمة المقدمة في المدار )بما في ذل  قطع الحطا  الفضالي( بالنسبة للمركبة الفضالية؛

المعروفة لتحديد بارامترات الحركة المكانية علة متن   الطرالقالمشـــــــاكل المواجهة في تطبيق  )ه( 
 طار الخدمة المقدمة في المدار ل جسا  الفضالية بالنسبة الة المركبة الفضالية.المركبة الفضالية في ا

  
 مركز المراقبة واالختبار التابع للمرافق الفضائية الوطنية    

ــان/أبريل وأيار/مايو من عا    ــهري نيســــــ ــار  مركع المراتبة والختبار التابع للمرافق  2021خ ل شــــــ ، شــــــ
ــالية   ــيق    ( 3) الوطنية الفضـ ــالي )لجنة التنسـ ــتركة بين الوكالت والمعنية بالحطا  الفضـ ــيق المشـ ــروع لجنة التنسـ في مشـ

جســـا  الفضـــالية التالية الة الغ ش الجوي المشـــتركة( ال ي يهدش الة  ســـان العمر والمســـا ة المحتملة لعودة األ 
بــــــــ لــــــــ : والــــــــتــــــــنــــــــبــــــــؤ  و Starlink-26 (2019-029F; 44240)  لــــــــ ر    ،CZ-5B (2021-035B; 48275)  .

   ( 4) الحسابات علة الموقع الشبكي للمنومة.  ونشرتُ 

، اســــــتخدمت المعدات البصــــــرية التابعة للمركع في  ملة لجنة التنســــــيق 2021و  2020وخ ل عامي  
 ُوضـــعكة للرصـــد بواســـطة الييا  الفوتومتري للمرا ل العليا للمدار األرضـــي المنخفض. وخ ل الحملة،  المشـــتر 

لثمانية أجســـا . ووفقا لشـــروط  ملة الرصـــد، ســـيتم تقديم المعلومات الة منســـقي الحملة في   ضـــوءمنحنة  133
 .2021كانون األول/ديسمبر 

ــابات يومية لحالت القتران الخطيرة    ــالية المعودة ابين  ويقو  موئفو المركع بإجراء  سـ ــا  الفضـ ألجسـ
، كان قد تم تحديد منهتشــــــــرين األول/أكتوبر   20 تة  2021من  بداية عا  بمصــــــــادر قدرة نووية علة متنها. و 

. وباإلضـــــــــــافة الة ذل ، يقو  موئفو المركع مك 1,5من  الت القتران الخطيرة علة مســـــــــــافة تقل عن  530
ــالية  ــا  الفضــ ــابات لتحديد المناطق المحتملة لعودة األجســ ــالية و ســ ــا  الفضــ ــابات يومية لعمر األجســ بإجراء  ســ

 )السواتل التي اندثرت( الة الغ ش الجوي ومناطق الرتطا  المحتملة.
 
 

 __________ 

 (3) https://spacecenter.gov.ua. 
 (4) https://iadc-redb.esoc.esa.int/iadcredb/. 
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