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 الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
 
 

 كولومبيا  
 

 ]األصل: باإلسبانية[

 [2020تشرين الثاني/نوفمبر  13]
 

بغية تعزيز تدابير تخفيف الحطام الفضـــــــادي والتدابير العتجية لات الصـــــــلة، تضـــــــطل  الدولة في كولومبيا   
بأنشطة فضادية، منها عمليات إطتق لمركبات دون مدارية وتسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لدى األمم 

ــام من المــدار  ول األر  في نهــازــة عمر ــا المتحــدة  ، ممــا زعزا االمتثــال للتــدابير التامــة، مثــل إاالــة تلــك األجســــــــــــ
 التشغيلي من ختل عملية إعادة خاضعة للتحكم أو نقلها إلى المدار المخصص للتخلص منها. 

ــاتل   ــا م القوا ، FAC-SAT 1وفيما يتعلق بالســـــــ ــاتل لرصـــــــــد األر  تاب  للبلد، تســـــــ ت الجوية و و أول ســـــــ
الكولومبية في تدابير تخفيف الحطام الفضـادي بتمكين السـاتل من العودة إلى الغتا الجوف في نهازة عمرا التشـغيلي.  

 وسيكفل للك استدامة أنشطة الفضاء الخارجي لصالح األجيال المقبلة. 

لفضـــــــادي والتدابير  وســـــــيكون من المفيد أن تضـــــــ  الدول لوادح تنظيمية محلية تحكم تدابير تخفيف الحطام ا  
العتجية لات الصــــــــــــلة، وأن تجرف بحوثا بغر  تطوير تكنولوجيات لتخفيف المخاطر، ومنها االصــــــــــــطدام بالحطام 
الفضادي أو عودة الحطام الفضادي إلى الغتا الجوف التي تسفر عن إلحاق الضرر بالبشر أو البيئة. ومن شأن  ذا  

لى األنشـــــطة الفضـــــادية الجارف تنفيذ ا،  رصـــــا على الشـــــفافية والوفاء المبادرات أن تمكن الدول أزضـــــا من التعرا ع 
 بااللتزامات المتعهد بها بموجب مختلف المعا دات المتعلقة بالفضاء الخارجي. 

وباإلضـافة إلى للك، ولضـمان إبقاء مسـتويات الحطام الفضـادي عند  دود زمكن التحكم فيها في جمي   
ــج  الدو  ــاء األوقات، من الضــــــرورف أن تشــــ ــام المطلقة في الفضــــ ــجيل األجســــ ــعيد المحلي على تســــ ل على الصــــ

ــام قبل  ــجيل  الة األجســ ــام، وكذلك تســ ــغيلي لتلك األجســ ــجيل نهازة العمر التشــ الخارجي لدى األمم المتحدة وتســ
 فقدان السيطرة عليها.

ــوم رقم   ــدرت كولومبيا المرســـــــــ ــابقة، أصـــــــــ نيه   زيران/يو   10المؤرخ  1065وبناء على االعتبارات الســـــــــ
، الذف جرى بموجبه نشـر اتفايية تسـجيل األجسـام المطلقة في الفضـاء الخارجي، واعتمدت ال قا المرسـوم 2014
، الذف زحدد قواعد وإجراءات تســـــــجيل األجســـــــام المطلقة في 2018كانون األول/دزســـــــمبر  6المؤرخ   2258رقم 

وفقا لأل كام التنظيمية الدولية التي    ،2018كانون األول/دزســــــــــــمبر   6الفضــــــــــــاء الخارجي، والتي بدأ نفال ا في 
  ددتها األمم المتحدة واتفايية التسجيل.

 
 

 المكسيك  
 ]األصل: باإلسبانية[ 

 [ 2020تشرين الثاني/نوفمبر    10] 

 البحوث الوطنية بشأن الحطام الفضائي 
 

شــــاركت المكســــيك في األعمال المتعلقة بالمباده التوجيهية للجنة اســــتخدام الفضــــاء الخارجي في األ را   
السـلمية بشـأن اسـتدامة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد، ومن المسـادل الرديسـية التي تتناولها المباده التوجيهية مسـألة  

ا وتتطلب التزاما من جانب المجتم  الدولي لضمان تنفيذ  ذا  تستغرق وقت   بحيث  والمسألة من التعقيد الحطام الفضادي. 
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ــاء ممارســـــــات وأطر على الصـــــــعيد الوطني  المباده التوجيهية إلى أقصـــــــى  د ممكن، وإزجاد  لول عملية لدعم إرســـــ
 والدولي من أجل تسيير األنشطة في الفضاء الخارجي على نحو آمن. 

ـــيك لم تعتـمد بـعد إطـارا   ــعـيد الوطني لتخفيف الحطـام   وعلى الر م من أن المكســـــــــــ تنظيمـيا رـقابـيا على الصـــــــــــ
الفضــــــادي، فسن ســــــياســــــتها المتبعة  تى اين، على األقل فيما يتعلق بالســــــواتل الثابتة بالنســــــبة لألر ، وتماشــــــيا م   
  ممارســــات معالجة الحطام الفضــــادي،  ي تزويد ســــواتلها بما زكفي من الوقود بحيث زمكن إاالتها تلقاديا من المدار في 

 نهازة فترة خدمتها.  

وبالنســـــبة للبحوت المتعلقة بالحطام الفضـــــادي، تقوم الجامعات العامة في المكســـــيك، مثل جامعة المكســــــيك   
ــتقلة لاتيا، من ختل كلية الهندســـــــــــة ومركز التكنولوجيا المتقدمة التاب  لها الذف زق  مقرا في خوريكييا،   الوطنية المســـــــــ

ــية لتح  ــ  نمالا رياضــ ــب. كما تعمل الجامعة المذكورة  كيريتارو، بوضــ ــها في الوقت المناســ ــر الحطام ويياســ ديد عناصــ
على إنشــاء  جرة فراةية و جرة إشــعار كهرمغنطيســي وللك الختبار الســواتل ومدى قدرتها على تحييد تلك التدختت،  

ضـــادي. وتعمل الجامعة مما زقلل بالتالي من ا تمال  دوت أعطال فيها أثناء العمليات الفضـــادية وتحولها إلى  طام ف 
ــواتل مدار ا متى بلغت نهازة فترة   ــمان أن تغادر الســ ــر تعمل بالطاقة الكهربادية لضــ ــتحدات و دات دســ ــا على اســ أزضــ

                                                                                   خدمتها وأن تعود إلى الغتا الجوف لألر  وتتحلل، مما زحول دون تول د  طام فضادي إضافي. 

مة رصـــــد الحطام الفضـــــادي لضـــــمان أمان المرافق وباإلضـــــافة إلى للك، تولت جامعة ســـــينالوا المســـــتقلة مه  
الفضــــادية. ويشــــكل  ذا النشــــاط جزءا من الجهود الدولية التي تقود ا الشــــبكة الدولية لألرصــــاد البصــــرية العلمية، التي 

، والتي تقوم باكتشـاا عشـرات األجسـام الجديدة كل عام، منها شـظازا وسـواتل 2012ترصـد الحطام الفضـادي منذ عام  
تدور خارا المدار الثابت بالنســـبة لألر . ويســـجل المرصـــد الفلكي الذف تشـــترا في تشـــغيله الجامعة والشـــبكة  مفقودة 

 جسما فضاديا كل ليلة.   70و   30صورة، ويكتشف ما بين   864زصل إلى   المذكورتان ما 

جامعة نويفو ليون  بالعلوم الفيزيادية والرياضــية، التاب  ل  المتعلقة وانضــم إلى تلك الجهود أزضــا مركز البحوت  
مرصـدا في أكثر   25المسـتقلة، والذف زشـكل جزءا من النظام الدولي لرصـد الحطام الفضـادي، المؤلف من شـبكة تضـم  

بلدا ويتولى تنســيقه معهد كيلدزا التاب  ألكادزمية العلوم الروســية. ويقوم  ذا المرصــد برصــد الحطام الفضــادي    15من  
لحق أضـــــــــــــرارا ـبالســـــــــــــواـتل الـعامـلة، ويؤدف نتيـجة ـلذـلك إلى تعطـيل ـخدـمات مـثل                                    بـهدا تـحدـيد الحـطام اـلذف زمكن أن ي  

                                                                                            إشارات الهواتف المحمولة أو الر تت الجوية، أو ز سبب أخطاء في النظام العالمي لتحديد المواق . 

كما أســـــــــــو معهد الفنون التطبي ية الوطني، من ختل كلية تيكومان للهندســـــــــــة الميكانيكية والكهربادية   
ــي  ــي  من  )إزسـ ــاء الجوف، التي تنفذ أنشـــطة من بينها إجراء بحوت  ول مواضـ مي(، رابطة إزســـيمي تيكومان للفضـ

                                                                                                      بينها الحطام الفضــادي. وكثيرا ما تنشــر  ذا الهيئات مقاالت عن  ذا الموضــور، وتعم  م المعلومات داخل المعهد  
 وعلى عامة الجمهور. 

ــبكة2011وثمة منظمة أخرى تعمل منذ عام   ــم مجموعة من  ، و ي شــــــــــ العلم والتكنولوجيا، التي تضــــــــــ
البا ثين المهتمين بعلوم وتكنولوجيا الفضــــاء في المكســــيك الذين زســــعون إلى  شــــد األموال لعقد  لقات دراســــية 
و لقات عمل ومشـــــــاري  متعددة التخصـــــــصـــــــات تنطوف على التنســـــــيق بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من  

ســات الحكومية ودوادر األعمال التجارية والمجتم  المدني، بهدا تعزيز تطوير علوم  األوســاط األكادزمية والمؤســ 
 وتكنولوجيا الفضاء في المكسيك.

وتجدر اإلشـــــــــارة إلى أن جمي  األنشـــــــــطة المذكورة أعتا تنفذ وفقا للوادح التنظيمية الدولية التي تحكم تدابير   
التي قام المعهد االتحادف لتتصــــــاالت ، ITU-R S.1003ت معالجة الحطام، مثل توصــــــية االتحاد الدولي لتتصــــــاال 

الســـلكية والتســـلكية ووكالة الفضـــاء المكســـيكية بناء عليها بسنشـــاء فريق مختص بالحطام المتولد عن الســـواتل. ويهدا 
ــادل التقنية والتنظيمية المتعلقة بالحطام المتولد في نهازة فت  ــأن المسـ رة الخدمة في  الفريق إلى تزويد المعهد بمدختت بشـ

 النظم الساتلية  ير الثابتة والثابتة بالنسبة لألر ، وعن االصطدامات بتلك النظم. 
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ومن المهم أزضــا اإلشــارة إلى مشــاركة المكســيك، إلى جانب ألمانيا وتشــيكيا وكندا، في إعداد ختصــة وافية  
ــادي. والغر  من الختصــــة  و تزويد الدول   ــاء بمعلومات عن الصــــكوا  لمعايير التخفيف من الحطام الفضــ األعضــ

والتدابير القادمة التي نفذتها الدول )ومنها المكســــــيك( والمنظمات الدولية، ومســــــاعدة تلك التي تر ب في ســــــن أو تنفيذ  
 معايير مماثلة فيما يتعلق بهذا المسألة الهامة. 

على صـفة مراقب لدى    وأخيرا، ونظرا أل مية  ذا المسـألة، تقدمت وكالة الفضـاء المكسـيكية بطلب للحصـول  
لجنة التنســيق المشــتركة بين الوكاالت والمعنية بالحطام الفضــادي. وبما أن أ د المتطلبات  و تقدزم طلب رســمي، فسن  
                                                                                                             الوكالة تعد تقريرا عن البحوت واألعمال التي ز ضط ل  بها في المؤسسات العلمية واألكادزمية والجامعات المذكورة أعتا 

 الكادنة في المكسيك. 

 
 

 أمان األجسام الفضائية التي تحمل على متنها مصادر قدرة نووية والمشاكل المتصلة باصطدامها  
 بالحطام الفضائي 

 

على الر م من أن  ذا المســألة ال تنطبق مباشــرة على المكســيك، فسن البلد يدرا أن بعثات الفضــاء الســحيق   
ام الفضـــادي التي لم تحســـم بعد. فهي مشـــكلة ال يوجد  تتطلب طاقة نووية، وأن  ذا المصـــادر لات صـــلة بمســـألة الحط 

إلى الوقت    1957تشـرين األول/أكتوبر   4لها  ل بسـي.. فلم يتم بعد العثور على  ل للحطام الفضـادي الذف تولد منذ  
ــام التي تدور  ول األر  م  كونها توقفت عن العمل منذ عدة   ــر. وعلى الر م من وجود قاعدة بيانات لألجسـ الحاضـ

ــام  و المدار األرضــــي المنخفا، وال تزال المشــــاكل ســــنوات  ، فسن المدار الذف يوجد فيه العدد األكبر من  ذا األجســ
 المتعلقة بكيفية إاالة تلك األجسام ومن المسؤول عن ال يام بذلك دون  ل.  

ــام ال   ــ  آليات تمكن األجسـ ــاء، قد زكون من الممكن وضـ مطلقة وم  التقدم المحرا في مجال تكنولوجيا الفضـ
 في الفضاء الخارجي من العودة الى األر  والتحلل لدى مرور ا عبر الغتا الجوف.  

واســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء في األمد البعيد أمر  ام. ومن الضـــــرورف وضـــــ  تدابير أو تكنولوجيات ملزمة   
ــاء الخارجي   ــواريا( في الفضــ ــاما )صــ ــواتل وجمي  الكيانات التي تطلق أجســ ــغلو الســ                  م لز مة من جانب  بحيث زكون مشــ

  كوماتها بسعادة تلك األجسام إلى األر . 

وثمة مســـألة أخرى ترتب. بصـــورة  ير مباشـــرة باألمر، و ي ما إلا كان اصـــطدام جســـم فضـــادي زحمل على  
متنه مصـدرا للقدرة النووية بجسـم آخر من صـن  اإلنسـان أو بعنصـر من عناصـر الحطام الفضـادي يدخل ضـمن نطاق  

 ية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضادية إلا أمكن تحديد  وية مالك للك الحطام. اتفايية المسؤول 

 
 

 الردود الواردة من المنظمات الدولية  - ثالثا  
 

 االتحاد األوروبي 

 

 ]األصل: باإلنكليزية[ 
 [ 2020كانون األول/دزسمبر    2] 

ــام   ــذ عـ ــات إلى 2016منـ ــدمـ ــة والتتب   الفضــــــــــــــــاديين، خـ ــاد المرايبـ ــاد األوروبي، من ختل اتحـ ــدم االتحـ                                                                           ، قـ
المســتخدمين األوروبيين على مدار الســاعة بشــأن تفادف االصــطدام والعودة إلى الغتا الجوف والتشــظي. وتســهم  ذا  

  - مركبة فضــادية    148لخارجي. واليوم، تســتفيد الخدمات في كفالة األمان للعمليات الفضــادية واالســتدامة في الفضــاء ا 
تابعة لتتحاد األوروبي ودوله األعضـــــاء من  ذا الخدمة التي تقلل من خطر االصـــــطدام   - مدنية وعســـــكرية وتجارية 
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                                                                                                         في جمي  نظم المدارات. ويهدا االتحاد األوروبي أزضــا إلى تطوير قدرات المرايبة والتتب   الفضــاديين من أجل تحقيق 
 األعباء على الصعيد العالمي.  تقاسم أعلى من االستقتل االستراتيجي في أوروبا، ومن ثم المسا مة في   مستوى 

 واالتحاد األوروبي على وشـــــــــك اعتماد اللوادح التنظيمية لبرنامب الفضـــــــــاء بغر  تعزيز قدراته الفضـــــــــادية،   
 وال سيما في مجال التوعية بأ وال الفضاء. 

  Horizon 2020مشـــــــــــــاري  البحثـية في إطـار برـنامب اإلطـار البحثي لمشـــــــــــــرور وجرى تطوير العـدـيد من ال  

 (، ومن المسادل التي يتناولها ما يلي: 2020– 2014) 

 ؛ ( D3 زمة دف  زمكن "تثبيتها" على الساتل لتوفير القدرة على اإلنزال من المدار )  )أ(  

ــادية لتلبية اال تي  )ب(   ــميم المركبات الفضـ ــامل فيما يتعلق بتصـ اجات المتعلقة بسنزالها من المدار  نهب شـ
 ؛ ReDSHIFT)والتخلص منها ) 

 ؛ TeSeR)تكنولوجيا خاملة لإلاالة الذاتية إلنزال المركبات الفضادية الكبيرة من المدار )  )ا(  

إجراء مـناورات مـدارـية ختل االضـــــــــــــطراـبات الطبيوـية في المـدار، تكون لهـا تطبيقـات في مجـال   )د(  
 ؛ ( COMPASSخفيفه ) تطور الحطام الفضادي وت 

                                                                                  عــ د ة لإلنزال من المــدار تســــــــــــــتنــد إلى المقــاومــة النــاتجــة عن تكنولوجيــا الحبــل الكهرودينــامي  ) ـ( 
(E.T.PACK.) 

ــات  ــــول مشــــــــــــــــــــاريــــ    ــد مــــن الــــمــــعــــلــــومـــــ فــــي  Horizon 2020ويــــمــــكــــن االطــــتر عــــلــــى مــــزيـــــ
https://cordis.europa.eu/en.  

جرى تمويل عدة مشــــاري  متعلقة بالحطام الفضــــادي، من ، FP7ومن ختل اإلطار البحثي الســــابق لبرنامب  
لحطام، ومنها  ، الذف نفذ بالفعل أول بيان عملي أوروبي في المدار لتكنولوجيات إاالة ا RemoveDebrisبينها مشـــرور 

ويعتزم البرنامب اإلطارف للبحث واالبتكار المقبل التاب   . Harpoonتكنولوجيات االلتقاط الشــبكي والصــواريا من طراا  
ــادية والتنبؤ  ، Horizon Europeلتتحاد األوروبي،  ــد  الة البيئة الفضــــ دعم تعزيز قدرات االتحاد األوروبي على رصــــ

، بما زـشمل المخاطر اإلـشعاعية والحطام الفـضادي واألجـسام القريبة من األر . بها، على ـسبيل المثال طقو الفـضاء 
 ال يزال قيد المناقشة م  الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.  2022- 2021 ير أن برنامب العمل األول للفترة 

 

 خالصات المشاريع 

COMPASS – 679086  :  االضطرابات للتطبيق في مجال النظم الفضادية مرايبة المناورات المدارية ختل 

زفيد الفضـــــاء البشـــــرية من ختل الخدمات التي زقدمها لألر . وتتطور األنشـــــطة الفضـــــادية في المســـــتقبل   
بفضـــل عمليات النقل في الفضـــاء، وتصـــونها التوعية بأ وال الفضـــاء. واالضـــطرابات المدارية الطبيوية  ي المســـؤولة  

مما يزيد من المتطلبات الخاصة بالتحكم  (، two-body problemن نمولا مسألة الجسمين ) عن اختتا المسارات ع 
في المدار؛ في  ين أنها، في إطار التوعية بأ وال الفضـــــاء، تؤثر على تطور مدار الحطام الفضـــــادي الذف زمكن أن  

قترح  ذا المشــــــرور االســــــتفادة من  يهدد المركبات العاملة واألجســــــام القريبة من األر  التي قد تتقاط  م  األر . وي 
ديـنامـيات االضـــــــــــــطراـبات الـمدارـية الطبيوـية من أـجل خفا تكلـفة البعـثة إلى ـ د كبير، و ي ـ الـيا تكلـفة ـعالـية للـغاـزة، 

 وخلق فرص جديدة الستكشاا الفضاء واستغتله. 

لنظم الدينامية،  الثغرة بين التخصـصـات المعنية بالديناميات المدارية، ونظرية ا  COMPASSوسـيسـد مشـرور  
ــتحدات تقنيات جديدة للمناورات المدارية عن طريق   ــادية عن طريق اســــ ــميم البعثات الفضــــ ــتفادة، وتصــــ ــين االســــ وتحســــ
ــبه تحليلية لنظرية النظم  ــتخدام تقنيات وأدوات شـــــ ــكل اســـــ "ركوب األمواا" ختل االضـــــــطرابات المدارية. وســـــــوا زشـــــ

https://cordis.europa.eu/en
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بات المدارية. وســـــوا نطور جهااا محســـــنا لتســـــتكشـــــاا التدريجي  الدينامية األســـــام لفهم جديد لديناميات االضـــــطرا 
يتحكم، على الر م من بارامترات المركبات الفضـادية ومناورات الدسـر، في تأثير االضـطرابات للوصـول  ، لفضـاء الطور 

 :  إلى المدار المطلوب. ويطمح المشـــــــرور في أن زغير على نحو جذرف الفلســـــــفة الحالية لتصـــــــميم البعثات الفضـــــــادية 
 من التصدف لتضطرابات إلى استغتل االضطرابات الطبيوية واالصطناعية. 

وســــوا زســــتفيد المشــــرور من الشــــبكة الدولية الواســــعة النطاق للبا ث الرديســــي، بما في للك وكالة الفضــــاء  
مريكية، والوكالة اليابانية  األوروبية )إزســا(، واإلدارة الوطنية للمت ة الجوية والفضــاء )ناســا( التابعة للوالزات المتحدة األ 

ــاء التابعة للمملكة المتحدة   ــادية، ووكالة الفضــ ــاء الجوف، والمركز الوطني الفرنســــي للدراســــات الفضــ ــتكشــــاا الفضــ الســ
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــــــمالية. والواق  أن الفكرة المقتر ة بشــــــــــأن المت ة المثلى ختل االضــــــــــطرابات المدارية  

ــتعالب مختلف التحد  ــاء من أجل تطبيقها في مجال تطور  ســـــ ــية في مجال التوعية بأ وال الفضـــــ ــية الرديســـــ زات الهندســـــ
الحطام الفضــــــــادي وتخفيفه، والبعثات إلى الكويكبات بغر  كشــــــــفها واســــــــتكشــــــــافها وانحرافها، وفي عمليات النقل في  

 الفضاء، من أجل تصميم مسار باالستناد إلى االضطرابات. 
 

D3-711193 :  لكي للتحكم في إزقاا تشغيل السواتل وعودتها إلى الغتا الجوف جهاا دسر 

الفضـاء من الجوانب األسـاسـية في  ياتنا في الوقت الحالي. فمعظم الخدمات التي نسـتخدمها كل يوم تسـتند   
ــادية، ومنها: التنبؤ باأل وال الجوية، والمت ة، ورصــــــــــد األر ، واألمن، والوقازة من الكو  ارت  إلى الموجودات الفضــــــــ

ــة من   ــاء والمنظمات الخاصــ ــلكية. وعلى مدى عقود، قللت الدول المرتادة للفضــ ــلكية والتســ ــاالت الســ وإدارتها، واالتصــ
                                   ساتل أ طلقت منذ بدازة عصر الفضاء،   6  000كون الفضاء المدارف موردا محدودا. ونتيجة لذلك، فمن بين نحو  شأن  

 ية فهي تتجول في الفضاء المحي. باألر  دون تحكم فيها، م   ساتل عامل: أما السواتل المتب   1  300ال يوجد سوى  
ــواتل الميتة تعود إلى   ــافة إلى للك، فسن العديد من السـ ــواتل عاملة. وباإلضـ ــها البعا أو بسـ ــطدامها ببعضـ ا تمال اصـ

الغتا الغتا الجوف على نحو عشــــوادي، وتنجو عناصــــر ا األكبر  جما من الحرارة العالية التي تســــببها العودة إلى  
 الجوف، وقد تلحق أضرارا بالموجودات واألشخاص الموجودين على األر . 

ــواتلهم بأمان، مدفوعين باللوادح    ــاليب إلاالة سـ ــتحدات أسـ ــاء في اسـ ــغلو الفضـ ــباب و ير ا، بدأ مشـ ولهذا األسـ
تركة بين الوكاالت الدولية الصــــادرة عن وكاالت الفضــــاء والمنظمات الدولية )مثل األمم المتحدة ولجنة التنســــيق المـشـــ 

إلى االـستجابة للحاجة المتزايدة لـضمان الوـصول   D3والمعنية بالحطام الفـضادي( والحكومات الوطنية. ويهدا مـشرور 
ايمن والنظيف إلى الفضــاء لكل من مشــغلي الســواتل والجهات المصــنعة لها، وبشــكل عام لجمي  أصــحاب المصــلحة 

دود فعل إزجابية وتأييد من جهات فاعلة رديـسية في مجال الفـضاء مثل اإلزـسا المعنيين. وقد  ظي  ذا النهب بالفعل بر 
 ووكالة الفضاء اإلزطالية، وكذلك من مشغلي السواتل ومصنعيها على السواء.  والناسا 

ــركة   ــاء شـ ــغيل )تحت 2011في عام   D-Orbitومنذ إنشـ ــركة بتطوير جهاا إلزقاا التشـ ، قامت الشـ
اإلطتق. والجهاا قادر على إاالتها بطريقة آمنة ومحكومة بعد انتهاء  خاص بالســـــــــواتل ومرا ل( D3اســـــــــم 

مهمتها أو في  الة  دوت عطل كبير. وقد جرى الدف  بهذا التكنولوجيا للوصــول إلى المســتوى الســادم من 
مســــتويات جا زية التكنولوجيا. وســــعت الشــــركة إلى التحقق من صــــحة مفهومها المتعلق بسزقاا التشــــغيل في 

، وجم  البيانات والمدختت والدروم المســـــــــتفادة من أجل D-SATمن ختل بعثة  2016ء في عام الفضـــــــــا
 .D3تحديث وتحسين وتن يح التصميم و ندسة وإنتاا جهاا 

 

E.T.PACK – 828902 :لع د ة خاملة لإلنزال من المدار ال تعتمد  تكنولوجيا الحبل الكهرودينامي                                       
 على المواد االستهتكية

ل طويل مغلف بمادة تعزا  LWT)زصــــن  الحبل من مادة لات دالة شــــغل منخفضــــة )                                           ، و و شــــري. موصــــ  
ــادية من النزول من المدار و/أو ا  ــودية. وي مك  ن الحبل المركبات الفضــ يادة                                                                                                            انبعاثات اإللكترونات الكهرو رارية والكهرضــ
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االرتفار في المدار دون الحاجة إلى مواد اســتهتكية. و و يتفاعل على نحو خامل م  بيئته )البيئة البتامية، والمجال 
  E.T.PACK                                                                                        المغناطيســــي، واإلشــــعار الشــــمســــي( لتبادل الزخم م  الغتا المغنطيســــي للكوكب. وتهدا ع د ة اإلنزال  

( من ختل اختراق ايفاق الحالية للمعرفة والجم   LWTالمنخفضـــة )   إلى إثبات صـــحة مفهوم المواد لات دالة الشـــغل 
، والحبال الفضــــادية. وســــوا  وعلم المواد لات دالة الشــــغل المنخفضــــة بينها في ثتثة مجاالت، و ي: فيزياء البتاما، 

                       ات. وتهدا الع د ة إلى                                                                                          زجرف الجم  بين  ذا المجاالت في ع د ة اإلنزال من المدار وجهاا لمحاكاة الطيران لتحليل البعث 
الوصـــول إلى المســـتوى الراب  من مســـتويات جا زية التكنولوجيا، وســـيكون لها وضـــعيتان للتشـــغيل:  بل كامل الخمول 
لو دالة شغل منخفضة، و بل كهرودينامي تقليدف مزود بمهب. مجوا نش. )الوضوية اال تياطية(. وسيجرف تطوير 

ــا ي ، ))-C12A7 )[Ca24Al28064]4+(4eعملية جديدة لتغليف اإللكتريد  ــن  نمولا عر  إزضــ ــتخدامها لصــ واســ
وخصـــــادصـــــها االســـــتثنادية في المهب.  C12A7للمواد لات دالة الشـــــغل المنخفضـــــة. وســـــيجرف أزضـــــا اســـــتخدام مادة 

                                                                                                    المجوا في الع د ة، والتي ســتتضــمن آلية نشــر جديدة مصــممة خصــيصــا لتطبيقات المواد لات دالة الشــغل المنخفضــة. 
جرف دراســــة نظرية للتبادل المركب للتيار ما بين المواد لات دالة الشــــغل المنخفضــــة والبيئة البتامية في  روا  وســــت 

شــــحنة الفضــــاء، واســــتخدامها في تطوير أجهزة محاكاة دييقة. وســــوا تؤدف المقارنة بين النظرية والتجربة إلى وضــــ  
ــليم لتشـــغيل المواد لات دالة الشـــغل المنخفضـــة والقي  ود المتعلقة بها، بما في للك المقاومة الحرارية والميكانيكية  إطار سـ

والبصــــــرية والكهربادية والمتعلقة باألوكســــــجين الذرف وباألشــــــعة فوق البنفســــــجية، وفرص بقادها. وســــــوا زجرف بحث  
. و ذا ســــيناريو ات البعثات التي كانت مســــتحيلة  تى اين، مما زفتح آفاقا جديدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضــــاء 

األنشــطة لات الجوانب المتعددة مواكبة أل دت التطورات في مجاالتها ومترابطة فيما بينها على نحو كبير، مما زجعل  
ــرور  ــروعا عالي المخاطر. ويعو  للك تماما التأثير المحتمل: فســــــــــــوا تتمكن أوروبا من   E.T.PACKمشــــــــــ مشــــــــــ

 اء  ير المعتمدة على المواد االستهتكية. الحصول أوال على تكنولوجيا الدسر القابلة للعكو في الفض 
 

ReDSHIFT – 687500  : التصميم الثورف للمركبات الفضادية من ختل التكامل الكلي لتكنولوجيات المستقبل 

العوادق التي تحول دون امتثال مصــنعي المركبات الفضــادية ومشــغليها،   ReDSHIFTســوا زعالب مشــرور  
ــيتحقق للك من   ــادية من المدار والتخلص منها. وســ ــام الفضــ ــتقبل، لمتطلبات وتكنولوجيات إنزال األجســ اين وفي المســ

ندما تعود  ذا  ختل نهب كلي زأخذ في االعتبار، من البدازة، القيود والتحدزات المتعارضـــــــــــة، ما بين أمان البشـــــــــــر ع 
األجســام إلى الغتا الجوف مما يتطلب تصــميمها لكي تتتشــى، وتصــميمها من أجل بقادها في بيئة الفضــاء القاســية  
ــتفيد المشـــــــــــرور من فرص التغيير المفاج   ــتقبل، ســـــــــــوا زســـــــــ أثناء وجود ا في المدار. وضـــــــــــمانا للمتانة في المســـــــــ

 (disruptive opportunities ) ــة التكلفة  التي تتيحها الطباعة ــ   لول مبتكرة للغازة ومنخفضـــــــــ الثتثية األبعاد لوضـــــــــ
تتعلق بالمركبات الفضـادية، واسـتغتل أوجه الترار م  الدسـر الكهربادي، والمقاومة الناتجة عن الضـغ. الجوف وضـغ.  

ــاء لتلبية اال تياجات المتعلقة باإلنزال من المد  ــريعة لديناميكية الفضـ ــمســـي، والقنوات السـ ــعار الشـ ار والتخلص من  اإلشـ
األجســام، وكذلك التصــميم بغر  التتشــي. وســتكون الهياكل المعزاة لحمازة المركبات الفضــادية عن طريق االنكســار 
على طول األلواح المزم  التفكك على طولها وخصادص التتشي عند العودة إلى الغتا الجوف جزءا أصيت في تلك 

يفية، فضت عن اختبارات محددة لترتطام الفادق السرعة واختبارات نفق  الحلول. وستخض   ذا الهياكل الختبارات و  
الهواء بـشأن تتـشي المواد بغر  إ هار قدرات الهياكل المـصنعة بأـسلوب الطباعة الثتثية األبعاد. وفي الوقت نفـسه، 

كييف التكنولوجيات م   ســـــــــــــوا زجرف معالجة المســـــــــــــادل التقنية واالقتصـــــــــــــادزة والقانونية الجديدة والمعقدة المتعلقة بت 
ــ  أداة  رمية قادمة على  ــي المنخفا من ختل وضـ ــ  عبر المدار األرضـ المركبات المختلفة وتنفيذ ا على نطاق واسـ
اإلنترنت تستهدا مختلف الجهات الفاعلة في مجال الفضاء. وسيوفر للك تحليت كامت للتخفيف من الحطام الخاص  

ام الحالية والدروم المســــتفادة من العمل النظرف والتجريبي. وســــيؤدف للك إلى  بالبعثات، باســــتخدام نمالا تطور الحط 
ــغيلية.   ــتجابة للقيود التشـ ــي  نطاقها اسـ ــواتل وبعثات آمنة فعالة من  يث التكلفة ويمكن توسـ ــميم سـ مخرجات تتعلق بتصـ

  مراعاة تصــاميم  وســيوصــي المشــرور، من ختل أنشــطته، بوضــ  مباده توجيهية جديدة لتخفيف الحطام الفضــادي، م 
 المركبات الفضادية الجديدة والمواد والحلول المتعلقة بالصن  والبعثات. 
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TeSeR - 687295  : تكنولوجيا اإلاالة الذاتية للمركبات الفضادية 

يتزايد ااد ام المدار الفضــــــــادي، ومن الممكن أن تهدد بضــــــــعة  وادت تصــــــــادم األنشــــــــطة المنفذة في  
ق ضــرر كبير بالبنى التحتية الفضــادية. وكتدبير وقادي زمكن وضــعه مســتقبت في مدارات  امة وتتســبب في إلحا

                                                              أن ت حم ل و دة عالمية للتخلص من المركبة بعد انتهاء المهمة إلى  TeSeRالمركبات الفضـــــادية، زقترح مشـــــرور 
ن للك مخط. المدار على متن أف مركبة فضــادية لضــمان التخلص الســليم منها في نهازة فترة خدمتها، ســواء كا

له أم  ير مخط. له بســـــــبب عطل في المركبة الفضـــــــادية. وتكون  ذا الو دة مســـــــتقلة عن المركبة الفضـــــــادية.  
  ي: TeSeRواأل داا الرديسية لمشرور 

ــميما و يفيا  )أ(   ــمن تصــــ ــة المفاصيم، تتضــــ ــتحدات و دة معنية باإلاالة من المدار، بدءا من دراســــ اســــ
 لجية على األر  تبين الو ادف الرديسية؛ يهدا إلى صن  واختبار و دة نمو 

 إجراء تحليل كمي وكيفي مستفيا للبعثة فيما يتعلق بمفاصيم اإلاالة القادمة؛  )ب(  

صــــــيا ة مفهوم جديد رادد لإلاالة المتحكم بها جزديا اســــــتنادا إلى مفهوم اإلاالة الخاملة الذف  )ا( 
( في المحي. الهاده دون نظام للدســــــر ولكن بدقة جزء t 1<زكفل إنزال المركبات الفضــــــادية الكبيرة من المدار )

 من مدار وا د؛

ـــناعـة نمـالا أولـية للنظم الفرعـية لإلااـلة بغر  التخلص من األجســـــــــــــام على نحو   )د(   تطوير وصـــــــــــ
نفيذ  خاضــــ  للتحكم أو للتحكم الجزدي أو عشــــواديا، اســــتنادا إلى التكنولوجيا القادمة م  التركيز على القابلية للتوســــ  والت 

 المو د لو دة اإلاالة من ختل واجهة مشتركة؛ 

تحلـيل جـدوى المـفاصيم المتـعددة األ را  للو ـدة ونظمـها الفرعـية المعنـية ـباإلااـلة والمزاـزا المحتمـلة   ) ـ(  
 لها )على سبيل المثال التدري  باستخدام صياكل قابلة للنشر(؛ 

 ؛ TeSeRإجراء دراسة للسوق وبيان جدوى لمشرور  )و(  

للمســاعدة في اقتراح إدخال تغييرات في الجوانب القانونية وأ دت   TeSeRاســتخدام مشــرور  )ا( 
معايير الترخيص المتطورة للمركبات الفضـادية، بما في للك تحسـين المباده التوجيهية والمعايير الدولية لتخفيف 

 الحطام الفضادي.

 

EUSTM – 101004319  : إدارة  ركة المرور في الفضاء في العمليات الفضادية في القرن الحادف والعشرين 

اادت األنشــــــطة الفضــــــادية بشــــــكل كبير في العقود األخيرة. وتثير الجهات الفاعلة الجديدة والمفاصيم الجديدة   
رار ا. وتهدا المبادرات المتخذة على الصعيدين  تحدزات جديدة لضمان أمن العمليات الفضادية وأمنها واستدامتها واستق 

الوطني والدولي إلى معالجة  ذا المســــــــألة من ختل تعزيز المن ، وفهم الوضــــــــ ، وعمليات تجنب االرتطام النشــــــــ.، 
 واإلاالة النشطة للحطام. 

اء ولضــــــــــمان االســــــــــتقتلية وال يادة في الميدان م  تقليل االعتماد على بيانات التوعية بأ وال الفـضـــــــــ  
ــاء قــدرة مســــــــــــــتقلــة للتوعيــة بــأ وال  ــادرة عن الوالزــات المتحــدة، بــدأ االتحــاد األوروبي العمــل على إنشـــــــــــــ الصـــــــــــــ

                                 الفضاء/الرصد والتعق ب الفضاديين.

ــرور   ــتقبل،   EUSTMومشــ ــادية في المســ ــاط مكتمل يهدا إلى تعريف قدرة إدارة  ركة المرور الفضــ  و نشــ
 ويشمل ما يلي: 

 ء الرديسيين في جمي  المجاالت المنطبقة داخل الفريق؛ االعتماد على الخبرا  )أ(  

 التشاور م  أصحاب المصلحة الرديسيين في جمي  أنحاء العالم في المجاالت لات الصلة؛  )ب(  
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تحديد اال تياجات من  يث التنظيم والمســـــــــؤوليات، والتكنولوجيا، والســـــــــياســـــــــة العامة، والقوانين،   )ا(  
 مارسات، والمعايير؛ والمباده التوجيهية، وأفضل الم 

بلورة مواصـــــــــفات مفصـــــــــلة وتصـــــــــميم أولي وخريطة طريق مرجوية وتحليل تقريبي للتكاليف  )د( 
  سب الحجم؛

 وض  منصة تعاونية مبتكرة لتبادل المعلومات داخل الفريق وم  أصحاب المصلحة الخارجيين؛  ) ـ(  

حيث تكون نشــــطة بعد انتهاء إنشــــاء جماعة من المهتمين بسدارة  ركة المرور في الفضــــاء ب  )و( 
 فترة المشرور؛

تنظيم  لقات عمل ومؤتمر أوروبي مخصــص إلدارة  ركة المرور في الفضــاء ملحقا بفعالية  )ا( 
 فضادية.

ــركة "   ــد والتعق ب  GMVوتقوم شـــ ــاء/الرصـــ ــية في مجال التوعية بأ وال الفضـــ                                                                              "، و ي الجهة األوروبية الرديســـ
 عم من أصحاب المصلحة األوروبيين التاليين: ، بد EUSTMالفضاديين بتنسيق مشرور 

 الجهات الفاعلة في مجال الصناعة والمعا د البحثية من جمي  أنحاء أوروبا؛  )أ(  

                                                                          خبراء في مجال التوعية بأ وال الفضاء/تكنولوجيات الرصد والتعق ب الفضاديين؛  )ب(  

( )المنظمة األوروبية لتتصـاالت السـاتلية  NewSpaceالمسـتعملون الحاليون والمسـتقبليون )شـركة  )ا(  
 وجهات أخرى عديدة(؛ 

خبراء في الســياســة العامة )المعهد األوروبي لســياســات الفضــاء(، والحوكمة واألمن )مركز االتحاد   )د(  
لفضــــــاء واالتصــــــاالت(، ومهنيون في مجال تقييم األثر األوروبي لشــــــؤون الســــــواتل( والمجاالت القانونية )معهد قانون ا 

 وتحليل التكاليف والفوادد، والجهات الفاعلة الرديسية في مجال إدارة الحركة الجوية. 

الصـــناعة،    وقطار  ، المشـــغلون بما في للك ، من أصـــحاب المصـــلحة ايخرين   20ويدعم المشـــرور أكثر من   
 ، ومؤسسة العالم ايمن. NewSpaceفيما يتعلق بشركة  والجهات الفاعلة الناشئة والمؤسسات 

 
 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 

 ]األصل: باإلنكليزية[ 
 [ 2020كانون األول/دزسمبر    2] 

ــاء    ــادر القدرة النووية في الفضــ توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدعم للفريق العامل المعني باســــتخدام مصــ
للجنة الفرعية العلمية والتقنية، بغر  تيســــــــــــير تنفيذ إطار األمان الخاص بتطبيقات مصــــــــــــادر القدرة الخارجي، التاب  

 النووية في الفضاء الخارجي، الذف اشتركت في وضعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والفريق العامل. 

وفي  الة وقور اصــــــطدام بمركبة فضــــــادية تحمل على متنها مصــــــدرا للقدرة النووية، مما قد يؤدف إلى  
عودة  ذا المصــــــــــــــدر إلى الغتا الجوف لألر ، فسن لدى الوكالة برنامجا نشــــــــــــــطا في مجال التأ ب للطواره 

 النووية واإلشعاعية والتصدف لها. 

ف للطواره، اـلذف ييســــــــــــــر تطوير وصــــــــــــــون القـدرات وتتعهـد الوكـاـلة اإلطـار اـلدولي للـتأ ـب والتصــــــــــــــد 
 والترتيبات المتعلقة بالتأ ب للطواره النووية واإلشعاعية والتصدف لها، ويستند إلى الصكوا القانونية الدولية. 
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ومن ختل اللجنة المشـتركة بين الوكاالت المعنية بالتصـدف للطواره اإلشـعاعية والنووية، تقوم الوكالة  
ضـاء الخارجي، إلى جانب منظمات أخرى، بتعهد الخطة المشـتركة للمنظمات الدولية للتصـدف ومكتب شـؤون الف

للطواره اإلشـــعاعية، التي توفر آلية للتنســـيق وتوضـــح أدوار وقدرات المنظمات الدولية المشـــاركة. وتحدد الخطة 
لتأ ب لمواجهة لرتيبات ت فهما مشـــتركا لكيفية تصـــرا كل منظمة أثناء أف عملية تصـــدف وكيفية اتخال كل منها 

 أف طاره نووف أو إشعاعي.
 


