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ثانيا -الردود الواردة من الدول األعضاء
الجزائر
[األصل :بالفرنسية]

[ 26تشرين الثاني/نوفمبر ]2020
التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
التقرير الوطني عن األنشطة الفضائية
واصلت الجزائر ،خالل عام  ،2020االضطالع بأنشطة في إطار مختلف مكونات برنامجها الفضائي الوطني.
فعلى الص ـ ــعود الوطني ،واص ـ ــلت وءالة الفض ـ ــاء الجزائرية تنفوب مش ـ ــاريض تتعل بتطبي ات الفض ـ ــاء مض طاعات

تسـتخدم تننولوييا الفضـاء ،خصـوصـا يما قتعل باألخطار الطبي(ية بما في حلا قرائ التابات وبسـ ار الجراد
والفيضانات) والموارد الطبي(ية بما في حلا الموارد المائية والتنبؤ بتالل المحاصول ورسم الخرائط الجوولويية).

وعالوة على حلا ،اتخبت خطوات إلبرام اتفا ات تعاون مض عدد من تلا ال طاعات ،بما يشـ ــمل طاعات الث افة

والفنون والزراعة واألشـ ـ ـ ــتال العمومية ،يما قتعل بتصـ ـ ـ ــميم وتطوير وتنفوب بدوات اتخاح ال اررات باالسـ ـ ـ ــتناد إلى

تننولوييا الفض ـ ــاء والتطبي ات الفض ـ ــائية .وتتا للنيانات الش ـ ـريكة منتجات رس ـ ــم الخرائط حات ال يمة المض ـ ــافة

والمسـ ـ ــتمدة من البيانات والصـ ـ ــور الفضـ ـ ــائية ونام المعلومات الجت ار ية ،مض توفور التدري

مجاالت االستشعار عن بعد ونام المعلومات الجت ار ية والنام العالمية لسواتل المالقة.

والتدري

المت دم في

كما تض ــطلض وءالة الفض ــاء الجزائرية ،بوص ــفها عضـ ـوا في لجنة مش ــترءة بون ال طاعات ت وديا و ارة الخاريية،
بدور نشــط في تنفوب المؤشـرات المتعل ة بأيداا وتايات خطة التنمية المســتدامة لعام  2030من خالل اســتخدام

البيانات الفضائية.

و يما قتعل بالتدري

وبناء ال درات البش ـ ـ ـ ـرية في مجال تننولوييا الفضـ ـ ـ ــاء ،بدبت وءالة الفضـ ـ ـ ــاء الجزائرية في

إنشـاء مدرسـة الجووديسـيا وتننولوييا الفضـاء ،التي سـتوفر برامي تدريبية محددة بهدا تلبية االقتيايات المتزاقدة

لل طاعات المس ـ ـ ــتخدمة لتننولوييا الفض ـ ـ ــاء من الموالفون حول المؤيالت العالية والخبرة في اس ـ ـ ــتخدام تننولوييا
الفضـ ـ ــاء والتطبي ات الفضـ ـ ــائية .وباإلضـ ـ ــافة إلى حلا ،اضـ ـ ــطلض ،بو يضـ ـ ــطلض قاليا ،بأنشـ ـ ــطة تدريبية بكاديمية
و صورة األيل في الخارج تشمل:

الصون :المرءز اإل ليمي لتدريس علوم وتننولوييا الفضاء في آسيا والمحيط الهادئ الصون)؛

ب)
)
ج)

الصون :التدري

في إطار برنامي  Alcomsat-1في يامعات بوهانغ وشانتهال ووويان؛

الهند :المؤسـ ـ ـس ـ ــة الهندية ألبحاا الفض ـ ــاء والمعهد الهندل لالس ـ ــتش ـ ــعار عن بعد ،في إطار

البرنامي الهندل للتعاون الت ني واال تصادل؛
د)

المملنة المتحدة :التدري

في إطار برنامي .Alsat-1B

و يما يخص الهياكل األســاســية والنام الفضــائية ،نفبت وءالة الفضــاء الجزائرية في عام  2020عمليات صــيانة

من بيل المحافاة على الحالة التش ـ ــتولية المثلى لس ـ ـواتلها ولعناص ـ ــر المراطبة األرض ـ ــية .وينطب حلا بوي خا

على سـواتلها العالية االســتبانة والمتوســطة االســتبانة الخاصــة برصــد األرا ،بل السـواتل Alsat-2A/Alsat-2B
 2,5م) و 12 Alsat-1Bم) ،وساتل االتصاالت .Alcomsat-1
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معلومات بساسية عن النام الفضائية الجزائرية:
 :Alsat-1Bيعمل منب بربض ســنوات ،و د بنتي قتى ا ن  9 130منتجا ،بما يتطي مســاقة

ب)

إيمالية تزيد على  205مالقون ءولومتر مربض؛
)

 :Alsat-2A/Alsat-2Bيعمالن منب  10سـنوات و 4سـنوات على التوالي ،وبنتجا بكثر من

ج)

 :Alcomsat-1بنهى عام الثالث في س ـ ـ ــنة  2020وس ـ ـ ــايم في تطوير التطبي ات المتعل ة

 322 000منتي ،بما يتطي مساقة تزيد على  31,6ملوون ءولومتر مربض؛

بالبث واالتصاالت السلنية والالسلنية في نطا ي  Ku-و Ka-لفائدة ال طاعات المستخدمة الوطنية.

وترى الجزائر بن التعاون الدولي في مجال اسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخاريي في األتراا السـ ــلمية يو بنسـ ـ

وسـ ــولة

لحفز تبادل ون ل المعرفة والدراية ولترويي تننولوييا الفضـ ــاء والتطبي ات الفضـ ــائية دعما لتنمية البشـ ــر ورفايهم.
وبناء على حلا ،واصـ ـ ــلت الجزائر يهوديا في مجال التعاون الدولي بالتفاوا على اتفا ون يدقدقن للتعاون في

مجال الفضـ ــاء  -سـ ــوتم وضـ ــض اللمسـ ــات األخورة علوهما ريبا  -مض قكومتي االتحاد الروسـ ــي ويمهورية ءوريا،

واســتهلت محادثات مض قكومة إيطاليا بشــأن إبرام اتفاع قتعل بالفضــاء الخاريي .وباإلضــافة إلى حلا ،ســايمت

وءالة الفضــاء الجزائرية في إنشــاء المجموعة العربية للتعاون الفضــائي ،التي تضــم وءاالت ومؤس ـســات الفضــاء

وتهدا إلى تعزيز التبادل والتعاون بون البلدان العربية في مجال علوم وتننولوييا الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .و د رقبت يامعة
الدول العربية بهبه المبادرة في متها الثالثون ،التي ع دت في تونس في  31آحار/مارس .2019

و يمــا يخص األقــداا المتعل ــة بتننولوييــا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتطبي ــاتهــا التي نامتهــا يو ــات األمم المتحــدة ووءــاالتهــا

ومؤس ـس ــاتها الفض ــائية ،ش ــارءت وءالة الفض ــاء الجزائرية في بعثة الدعم االس ــتش ــارل الت ني التابعة لبرنامي األمم

المتحدة السـتخدام المعلومات الفضـائية في إدارة النوارا واالسـتجابة في قاالت الطوارئ برنامي سـباقدر) ،التي

ع دت في تونس من  4إلى  11آحار/مارس  2020بالتنسـ ـ ــو مض المكت

الوطني التونسـ ـ ــي للدفاع المدني .ءما

شـ ــارءت الجزائر ،ممثلة في وءالة الفضـ ــاء الجزائرية ،في األقداا التالية التي ع دت عن طري التداول بالفودقو

بسب

األ مة الصحية النايمة عن يائحة مرا فوروس ءورونا كوفود:)19-

ايتماع الخبراء الدولي المنع د في إطار برنامي سـ ـ ـ ــباقدر بشـ ـ ـ ــأن الحلول الفضـ ـ ـ ــائية المسـ ـ ـ ــتخدمة

ب)

ألتراا إدارة المخاطر والنوارا في بفري يا ،البل ع د في الفترة من  30قزيران/قوني إلى  2تمو /قولي 2020؛
)

االيتماع األول ل ادة اال تصـ ـ ــاد الفضـ ـ ــائي  ،)Space20البل ع د في  7تشـ ـ ـرين األول/بكتوبر

 .2020وءان االيتماع عبارة عن مبادرة سـ ـ ــعودية تهدا إلى يادة الوعي با تصـ ـ ــاد الفضـ ـ ــاء وتاقة الفرصـ ـ ــة لبلدان
مجموعة العشرين للتعاون في المشاريض الحالية والمست بلية بشأن استنشاا الفضاء الخاريي في األتراا السلمية؛
ج)

المؤتمر الدولي الحادل والسـ ـ ــبعون للمالقة الفضـ ـ ــائية ،البل ع د في الفترة من  12إلى 14

تش ـ ـ ـرين األول/بكتوبر  ،2020بشـ ـ ــأن موضـ ـ ــوع لاالتحاد الدولي للمالقة الفلنية قل ة وصـ ـ ــل بون يميض الجهات

المعنية بالفضاءل؛
د)

قل ات عمل تحضـ ـ ـ ـ ـ ــورية لمؤتمر البيانات البل نامت المنامة العالمية ل.رصـ ـ ـ ـ ـ ــاد الجوية.

و د ع دت قل ات العمل في الفترة من  24بقلول/سـ ـ ـ ـ ــبتمبر إلى  28تشـ ـ ـ ـ ـرين األول/بكتوبر  ،2020واسـ ـ ـ ـ ــتهدفت
التوص ـ ــل إلى فهم مش ـ ــترذ للدور البل يمكن بن قؤدي التبادل الدولي لبيانات الرص ـ ــد في الرص ـ ــد والتنبؤ بش ـ ــأن

الناام األرضي الط س والمناخ والمياه)؛
يـ)

بعثة األمم المتحدة االس ــتش ــارية الت نية التمهودية بش ــأن تس ــخور انون الفض ــاء لفائدة الجهات

الجدقدة في مجال الفضــاء :تعزيز تنفوب األنشــطة الفضــائية الوطنية المســؤولة في المنط ة األفري ية ،التي نامت
في  7ءانون األول/ديسمبر 2020؛
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و)

مؤتمر األمم المتحدة ل انون وس ــياس ــة الفض ــاء :ال ض ــايا الناشـ ـ ة يما قتعل ب انون وس ــياس ــة

الفضـ ـ ــاء  -مناورات األمم األفري ية ،البل نام بالتعاون مض اللجنة اال تصـ ـ ــادية ألفري يا ،وع د في الفترة من 8

إلى  10ءانون األول/ديسمبر .2020

وعلى المس ـ ـ ـ ـ ــتوى اإل ليمي ،تواص ـ ـ ـ ـ ــل الجزائر دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بون البلدان األفري ية من

بيل التنمية المسـ ــتدامة ورفاه اإلنسـ ــان في بفري يا .وفي يبا الصـ ــدد ،شـ ـ ارءت وءالة الفضـ ــاء الجزائرية في قل ة
عمل إ ليمية بش ـ ــأن الخدمات المش ـ ــترءة ءجزء من مش ـ ــروع الرص ـ ــد العالمي ل.تراا البو ية واألمنية  -برنامي

بفري يا ،التي ع دت في نوروبي في الفترة من  16إلى  19آحار/مارس  .2020وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارءت الجزائر بيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في
األقداا اإل ليمية التالية التي ع دت عن طري التداول بالفودقو بسب
ب)

يائحة ءوفود:19-

قل ة العمل األفري ية بش ـ ـ ـ ــأن النام العالمية لس ـ ـ ـ ـواتل المالقة وط س الفض ـ ـ ـ ــاء ،التي نامها

المرءز اإل ليمي األفري ي لتدريس علوم وتننولوييا الفضـ ـ ـ ـ ــاء  -باللتة الفرنسـ ـ ـ ـ ــية ،وع دت قومي  5و 6تشـ ـ ـ ـ ـرين

األول/بكتوبر  .2020وءـان الهـدا من قل ـة العمـل يو تزويـد المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارءون بم ـدمـة عن فوزيـاء التالا األقوني
والمعلومات العلمية المتعل ة بط س الفض ــاء ،بما في حلا تزويديم بمعرفة بس ــاس ــية عن تننولوييا النام العالمية

لسواتل المالقة وتطبي اتها.
)

قل ة عمل تدريبية بش ـ ـ ــأن رص ـ ـ ــد األرا ألتراا رص ـ ـ ــد الرل وت دقر اس ـ ـ ــتهالذ المياه ،نامت

باالشــتراذ مض المرءز اإل ليمي األفري ي لتدريس علوم وتننولوييا الفضــاء  -باللتة الفرنســية ءجزء من مشــروع الرصــد

العالمي ل.تراا البو ية واألمنية  -برنامي بفري يا ،وع دت في الفترة من  24إلى  26تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛
ج)

ايتماع تحضـ ـ ـ ــورل لمفوضـ ـ ـ ــية االتحاد األفري ي ع د في  19تشـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر ،2020

بمشـارءة وءاالت الفضـاء األفري ية وبصـحا

المصـلحة ا خرين ،تحضـو ار ألسـبوع الفضـاء األفري ي ،البل سـيع د

في الفترة من  20إلى  26آحار/مارس .2021

وبهبا الص ـ ــدد ،تنتس ـ ــي البحوا المتعل ة بالحطام الفض ـ ــائي ،وبأمان األيس ـ ــام الفض ـ ــائية التي تحمل على متنها
مص ــادر درة نووية ،وبالمش ــاكل المتص ــلة باص ــطدامها بالحطام الفض ــائي بيمية خاص ــة بالنس ــبة للجزائر بس ــب

قجمها وءثافتها الس ـ ــكانية وتزاقد عدد األيس ـ ــام الفض ـ ــائية المويودة في المدار فوع إ ليمها .بود بن البلد لم يجر

بعد بحوثا عن الحطام الفضــائي ولم يضــض آلية وطنية لتخفيح الحطام الفضــائي بســب
وضـ ـ ـ ـ لة عدد السـ ـ ـ ـواتل الجزائرية في المدار .وترق

قداثة بنشــطت الفضــائية

الجزائر بالعمل البل يض ـ ـ ــطلض ب مكت

ش ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ــاء

الخـاريي التـابض ل.مـانـة العـامـة من بيـل تعزيز التعـاون الـدولي ودعم الت ـدم في يـبا المجـال ،وتعـاود اإلع ار عن
تأقوديا لجهود المجتمض الدولي الرامية إلى تخفيح الحطام الفضائي وقماية البو تون المدارية ودون المدارية.

و يما قتعل بأمان األيس ـ ـ ــام الفض ـ ـ ــائية التي تحمل على متنها مص ـ ـ ــادر درة نووية ،فكن الجزائر ،التي تش ـ ـ ــارذ

بنشـ ـ ـ ـ ــاج في عمل لجنة اسـ ـ ـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخاريي في األتراا السـ ـ ـ ـ ــلمية ويو توها الفرعوتون وتؤيد المبادئ
المتصـ ـ ـ ــلة ببلا ،يسـ ـ ـ ــاوريا ل بشـ ـ ـ ــأن العوا

المحتملة السـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ــادر درة من يبا ال بول في الفضـ ـ ـ ــاء

الخاريي ،مما من ش ـ ــأن بن ي وا بل ش ـ ــكل من بش ـ ــكال اس ـ ــتدامة بنش ـ ــطة الفض ـ ــاء الخاريي في األمد البعود

والحفاظ على الفض ـ ــاء الخاريي ءتراا بش ـ ــرل مش ـ ــترذ ل.ييال الم بلة .ولهبا الس ـ ــب  ،تس ـ ــتبءر الجزائر بقكام
المادة الرابعة من معايدة المبادئ المنامة ألنشــطة الدول في مودان اســتنشــاا واســتخدام الفضــاء الخاريي ،بما

في حلا ال مر واأليرام السـ ـ ـ ــماوية األخرى ،التي تنص على بن تتعهد الدول األطراا في المعايدة بعدم وضـ ـ ـ ــض
بل بيسام تحمل بسلحة نووية بو بل نوع آخر من بسلحة التدمور الشامل في مدار قول األرا ،بو وضض مثل

يبه األسلحة على بل بيرام سماوية بو في محطة في الفضاء الخاريي بأل طري ة بخرى.
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وترى الجزائر بن من الضــرورل بن تولي الدول ايتماما بكبر للعوا

المحتملة الســتخدام مصــادر ال درة النووية،

وتؤيد يميض المبادرات المتعل ة بن ل الخبرات في يبا المجال ،لني تتمكن يميض الدول التي ترت

مصادر ال درة في الفضاء الخاريي من ال يام ببلا على نحو آمن.

في اس ـ ـ ــتخدام

و ضــافة إلى حلا ،تواصــل الجزائر تنويح إطاريا ال انوني الوطني البل قنام بنشــطة الفضــاء الخاريي ،بطرائ

منها إعداد تشـ ـ ـ ـ ـريعات تنفوبية لل انون المتعل باألنش ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ــائية ،البل سـ ـ ـ ـ ـن في عام  .2019وتتألف يبه
التشريعات التنفوبية من:

التشريعات المتعل ة بكيراءات التسجول في السجل الوطني ل.يسام المطل ة في الفضاء الخاريي؛

ب)
)

التشريعات المتعل ة ب ليات الو اية من المخاطر واالستجابة في قاالت الطوارئ.

ويرســي ال انون المتعل باألنشــطة الفضــائية إطا ار انونيا يمكن الدولة من تنايم بنشــطتها  -التي يمكن بن تفضــي إلى

مسؤولية دولية  -مض ضمان إنجا يا واستدامتها ،مما يعد بداة بساسية لضمان السالمة والتنمية المستدامة.

االتحاد الروسي
[األصل :بالروسية]

[ 24تشرين الثاني/نوفمبر ]2020
تقرير االتحاد الروسي عن نتائج أنشطته الفضائية في عام  ،2020بما في ذلك اإلجراءات المتخذة
للتخفيف من الحطام الفضائي الذي يتسبب فيه اإلنسان في الفضاء القريب من األرض
وف ا إلطار سـ ــياسـ ــة الدولة لالتحاد الروسـ ــي يما قتعل بأنشـ ــطة الفضـ ــاء الخاريي للفترة الممتدة قتى عام

 2030وما بعده ،يرى السـ ـ ـ ــعي إلى تح و األيداا التالية ءجزء من برنامي الدولة ل.نشـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ــائية
للفترة :2020-2013

بناء تشـكوالت مدارية من السـواتل المسـتخدمة ألتراا مختلفة ،و دخال تننولوييات فضـائية

ب)

لتلبية االقتيايات من المنتجات والخدمات الفضائية؛
)

ضـ ـ ــمان وصـ ـ ــول االتحاد الروسـ ـ ــي إلى الفضـ ـ ــاء انطال ا من ب ارضـ ـ ــي واالسـ ـ ــتخدام المأمون

والطويل األمد للفضـ ـ ـ ــاء ال ري

النشاج البشرل؛

من األرا بالنار إلى المسـ ـ ـ ــتويات المتزاقدة من الحطام الفضـ ـ ـ ــائي النايم عن

ج)

المش ــارءة الناملة في المش ــاريض التي قنفبيا المجتمض الدولي يما قتعل باس ــتنش ــاا الفض ــاء

د)

البحث العلمي ويمض البيانات عن الفضـ ــاء الخاريي واألرا واأليرام السـ ــماوية األخرى من

الخاريي واستخدام ؛

بيل تطوير العلوم األس ـ ــاس ـ ــية وبلوغ موا ض طيادية في مجاالت مهمة من مجاالت المس ـ ــعى العلمي ،بما في حلا

دراسة ال مر والمريخ وتوريما من األيسام في الناام الشمسي؛
يـ)

البعثات الفضائية المأيولة.

وقتى  1تشـرين الثاني/نوفمبر  ،2020بطل ما مجموع  12صــاروخا قامال ،ونتيجة لبلا ،وضــعت  100من

السـواتل المخصـصـة ألتراا مختلفة في المدار .وتواصـل العمل على صـيانة وتطوير تشـكولة مدارية من سـواتل
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االتص ـ ـ ــاالت والبث وعادة اإلرس ـ ـ ــال ،بما في حلا رص ـ ـ ــد الاواير الخطرة والتنبؤ بها وت ويمها مثل األعاص ـ ـ ــور

والعواصف والعواصف المدارية والفيضانات والتشكوالت الجلودية).

وتواصــل العمل بيضــا على إنشــاء مرءز للمعلومات المتعل ة باســتشــعار األرا عن بعد وبناء الهياكل األســاســية
للمرءز .وبنش ـ ـ ـ ـ ـ ت محطات الس ـ ـ ـ ـ ــت بال البيانات ومعالجتها وتخزينها ،وبنش ـ ـ ـ ـ ـ ناام لجمض البيانات في المنط ة

األوروبية ا سووية.

وبحلول نهـايـة عـام  ،2020قتو ض من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع األرا الر ميـة ،الـبل قهـدا إلى تح و تتطيـة دقنـاميـة ءـاملـة

ومس ـ ـ ــتمرة متعددة الطب ات يما قتعل ببيانات اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــعار األرا عن بعد ،بن قتيإ الوص ـ ـ ــول تور الم ود إلى
البيانات الفضـ ــائية الخاصـ ــة باالسـ ــتشـ ــعار عن بعد والخدمات المنشـ ــأة باالسـ ــتناد إلى تلا البيانات .ويسـ ــتفاد من

الحلول التننولويية لتلبية اقتيايات التحول الر مي ،ون ل البيانات بشـكل بسـرع ،وتبادل البيانات ،والوصـول تور

التمووزل إلى المعلومات الجت ار ية المكانية على اإلنترنت .ويمكن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المنتجات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من التتطية
الدقنامية المتعددة الطب ات الناملة والمسـ ــتمرة في تطبو بدوات صـ ــنض ال رار الخاصـ ــة ب طاعات محددة .ويعتبر
مشروع لاألرا الر ميةل عنص ار بساسيا من المنصة الر مية الخاصة بالبيانات الجت ار ية المكانية.

وتواص ـ ـ ـ ـ ــل تنفوب برنامي  Sphereللتطوير الش ـ ـ ـ ـ ــامل لتننولوييات المعلومات الفض ـ ـ ـ ـ ــائية .وبحلول عام ،2030

ستصبإ التشكولة المدارية الروسية مكونة من بكثر من  500ساتل.

وفي ال طاع التجارل ،تم تطوير االتصـ ــاالت السـ ــاتلية المتن لة ،ونام االسـ ــتشـ ــعار الفضـ ــائية عن بعد ،وخدمات
ومعدات المالقة ،واتخبت خطوات إلنشاء شرءات في مجاالت واعدة.

و د بب ي على خصـ ــائص الناام الروسـ ــي العالمي لس ـ ـواتل المالقة في مسـ ــتوى تنافسـ ــي ،وواصـ ــل الناام تحدقد

اإلقداثيات بالد ة المطلوبة .وقتى  1تش ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2020ءانت التش ـ ـ ـ ــكولة المدارية الخاص ـ ـ ـ ــة بناام

تلوناس تتنون من  28ساتال من سواتل المالقة.

و د بطل ت صواريخ قاملة من مو عي اإلطالع في بايكونور وبليسوتسا.
ويجرل العمل على بناء مرءبات إطالع من ط ار  Angaraو Soyuz-5تسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم مكونات و ود الصـ ـ ـ ـ ـ ـواريخ
المالئمة للبو ة وتطوير مرءبة فضائية مأيولة من الجول التالي Orel ،لالنسرل.

ويجرل تطوير البنية التحتية األرضـ ــية إلطالع قموالت فضـ ــائية .وفي محطة فوسـ ــتوشـ ــني ،اسـ ــتمر بناء مجمض
إطالع خا

بالصـ ـ ـواريخ الحاملة التابعة لسـ ـ ــلسـ ـ ــلة بنتارا ،ويو قويد قاليا في مرقلت الثانية و د اكتمل ترءو

المعدات الت نية ي .

وخالل تطوير وتشتول منتجات الصواريخ وتننولوييا الفضاء ،يمتثل المطورون الروس امتثاال صارما لمتطلبات

المبادئ التويوهية لتخفيح الحطام الفضـائي الصـادرة عن لجنة اسـتخدام الفضـاء الخاريي في األتراا السـلمية

والتشـ ـ ـريعات الوطنية السـ ـ ــارية المفعول ،مض مراعاة التطورات المتعل ة باعتماد الجهات األخرى الفاعلة في مجال

الفضاء تدابور حات صلة في ممارسات ءل منها.

وفي إطار المشـ ــاريض الوطنية ،يجرل العمل على وضـ ــض الصـ ــيتة النهائية لنموحج مجموع الحطام الفضـ ــائي تور

الم ار  .و د بيريت بحوا بهدا إعداد نموحج إقص ـ ــائي خا
بقد السواتل.

بالحطام الفض ـ ــائي البل تش ـ ــكل نتيجة لتدمور

ويسـ ـ ــهم تحسـ ـ ــون اإلطار التنايمي والت ني في إيجاد قلول فعالة لمشـ ـ ــكلة الحطام الفضـ ـ ــائي .ويجرل العمل وف ا

للم(يـار الموقـد  ،GOST R 52925المعنون لمنتجـات تننولوييـا الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء :المتطلبـات العـامـة المنطب ـة على
المويودات الفض ــائية ب ية الحد من التلوا الناتي من النش ــاج البش ــرل للفض ــاء ال ري
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يبا الص ـ ـ ـ ــدد التطورات التي قدثت في مجال تخفيح الحطام الفض ـ ـ ـ ــائي ،بما في حلا متطلبات م(يار المنامة

الدولية للتوقود ال ياس ـ ـ ــي  ISO 24113المتعل بتخفيح الحطام الفض ـ ـ ــائي .وتنطب تلا الش ـ ـ ــروج على يميض

المويودات الفض ــائية ،س ـواء ءانت د بنش ـ ت مؤخ ار بو يرى تحدقثها .وتتمثل بيم تطبي ات التننولوييا الخاصــة
بموايهة خطر الحطام الفض ـ ـ ـ ــائي في الفض ـ ـ ـ ــاء ال ري

من األرا في منض اص ـ ـ ـ ــطدام محطة الفض ـ ـ ـ ــاء الدولية

باأليسـ ـ ـ ـ ام الفضـ ـ ـ ــائية الخطرة و الة السـ ـ ـ ـواتل التي تو فت عن العمل والمراقل المدارية للصـ ـ ـ ـواريخ الحاملة نحو

مدارات التخلص المأمونة.

و د ســجلت  429قالة مرت فوها بيســام فضــائية خطرة بال ر من محطة الفضــاء الدولية ،مختر ة ببلا منط ة
األمان الخاصة بالمحطة والبالتة  10ءولومترات ،بما في حلا  112قالة ا ت ار على بعد ب ل من  4ءولومترات.
وبيريت مناورتان لتجن

اصـ ـ ــطدام المحطة بهبه األيسـ ـ ــام .وب يل السـ ـ ــاتل الروسـ ـ ــي  Express-A4من المدار

الثابت بالنسـ ــبة ل.را .وءانت اإلعدادات الخاصـ ــة بهبه العملية متسـ ـ ة مض المبادئ التويوهية لتخفيح الحطام

الفضائي الصادرة عن لجنة استخدام الفضاء الخاريي في األتراا السلمية.

ويعمل االتحاد الروســي بنشــاج من بيل تعزيز التعاون في المحافل الدولية على مختلف المســتويات .وفي إطار
ي

اتفاطية رابطة الدول المسـ ـ ـ ــت لة ،ع د مجلس الفضـ ـ ـ ــاء المشـ ـ ـ ــترذ بون الدول التابض للرابطة ايتماعا بول نا

المسائل التالية:

تنامل البنى التحتية األرضية التي تستخدم الناام العالمي لسواتل المالقة؛

ب)
)

اسـ ــتحداا نام لرصـ ــد الحطام الفضـ ــائي البل قتسـ ــب

األرا وا ليات ال انونية الدولية لتخفيح يبا الحطام و الت بصورة نشطة؛
ج)

ي اإلنسـ ــان في الفضـ ــاء ال ري

من

استشعار األرا عن بعد والبحوا الفضائية ،بما في حلا الدراسات الفوزيائية الفلنية والنوءبية.

و د ص ـ ـ ـ ـ ــيغ اتفاع ثالثي مض يمهورية ءا اخس ـ ـ ـ ـ ــتان واإلمارات العربية المتحدة بترا تحدقث منص ـ ـ ـ ـ ــة اإلطالع

تاتارين في محطة بايكونور.

كما و ض اتفاع بشـأن توسـيض درات التشـكولة الروسـية البوالروسـية المشـترءة المكونة من سـواتل اسـتشـعار األرا

عن بعد ،واستمر العمل في بناء ساتل بوالروسي يدقد الستشعار األرا عن بعد.

وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت المواف ة على برنامي بعنوان لالناام المتنامل للدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في االتحاد اال تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل للمنط ة
األوروبية ا سـ ـ ـ ــووية لتوفور منتجات وخدمات المعلومات الفضـ ـ ـ ــائية والجت ار ية اسـ ـ ـ ــتنادا إلى المصـ ـ ـ ــادر الوطنية

لبيانات اس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــعار األرا عن بعدل .والترا من يبا البرنامي يو تيس ـ ـ ـ ــور تنفوب عمليات التنامل يما قتعل

بتطوير وتطبو بدوات اس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــعار األرا عن بعد ،و يادة ال درة التنافس ـ ـ ـ ـ ــية ،في الس ـ ـ ـ ـ ــوع العالمية ،لبيانات

االستشعار عن بعد ومنتجات وخدمات التي ي دمها المنتجون في الدول األعضاء.

وتواصل تنفوب مشاريض البحوا الفضائية .وتشمل بمثلة التعاون بون الهو ات الروسية والشرءاء األيان

ما قلي:

إنشاء مرصد للفوزياء الفلنية للطيح فوع البنفسجي بمشارءة منامات إسبانية؛

ب)
)

د ارسـ ـ ـ ــات فوزيائية فلنية للنون في منط ة األشـ ـ ـ ــعة السـ ـ ـ ــونية من الطيح النهرومتناطيسـ ـ ـ ــي،

بمشارءة معهد ماكس بالنا للفوزياء الفلنية والمرءز األلماني للفضاء الجول.
وبطل مرص ـ ـ ــد الفوزياء الفلنية الفض ـ ـ ــائي  ،Spektr-Rويو مجهز بم اري

بصـ ـ ـ ـرية تعمل باألش ـ ـ ــعة الس ـ ـ ــونية:

م ار  ART-XCمعهـد البحوا الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة التـابض ألكاديميـة العلوم الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ،االتحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي) وم ار

 eROSITAمعهد ماكس بالنا للفوزياء الالبرضية ،بلمانيا) ،اللبان يعمالن على بساس مبدب بصريات األشعة
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الس ــونية حات الس ـ وج المائل ،ويما مثبتان على منص ــة س ــاتلية من نوع  Navigatorرابطة الفوش ــكون للبحوا
واإلنتاج ،االتحاد الروسي) ءيفت لتالئم بيداا المشروع.

وبمسـ ـ ــاعدة مرصـ ـ ــد  ،Spektr-RGاكتشـ ـ ــفت  10مجرات يدقدة تماما ،لم تنن معروفة من بل وحات نوى نشـ ـ ــطة –
ث و س ــوداء ض ــخمة يدا ،تمتص قاليا النجوم والنواك

وتا ما بون النجوم .و د رس ــمت خريطة للس ــماء باس ــتخدام

األشــعة الســونية ،وســجل بكثر من ملوون مصــدر ل.شــعة الســونية .وال تزال م اري المرصــد تعمل ،ويجرل قاليا مســإ

ثان للسماء.

وءجزء من المشـ ـ ـ ــروع الدولي  ،ExoMarsاسـ ـ ـ ــتمر العمل في إطار برنامي البحوا الخا

بكوء

المريخ من

على متن المرءبة الفضــائية المدارية لتريس تا ل  ،Trace Gasويي مجهزة ،في يملة بمور ،بأيهزة مصــنوعة
في االتحاد الروسي.

واضطلض بأعمال لضمان تنفوب بعثات سب التخطيط لها ،تشمل دراسة ءواك

الجول وطبيعة العمليات التطورية على تلا النواك .

الناام الشمسي وسطحها وتالفها

وواص ــل االتحاد الروس ــي االمتثال اللتزامات يما قتعل بتش ــتول محطة الفض ــاء الدولية ،ويو قنفب برنامي البحث

العلمي التطبي ي والتجــار لعــام  2020على متن الجزء الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من المحطــة .و ــد بطل ــت مرءبتــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن
فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائوتـان من ط ار  Progress MSومرءبتـان فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائوتـان مـأيولتـان من ط ار  Soyuz MSون لـت يـبه
المرءبات بربعة رواد فضـ ـ ـ ــاء روس واثنون من رواد الفضـ ـ ـ ــاء التابعون لمدارة الوطنية للمالقة الجوية والفضـ ـ ـ ــاء
ناسا) إلى يان

معدات علمية وو ود وقموالت بخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

ويكبا ،ففي عام  ،2020عمل االتحاد الروس ــي بنش ــاج على تطوير بنش ــطة فض ــائية في يميض المجاالت ،تماش ــيا مض
االلتزامات التي تعهد بها في سياع المشاريض المتعل ة باستنشاا الفضاء الخاريي واستخدام في األتراا السلمية.
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