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ثانيا -الردود الواردة من الدول األعضاء
بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات)
[األصل :باإلسبانية]

[ 19تشرين األول/أكتوبر ]2021
وفقــا للوئــالم الموكلــة الة وكــالــة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء البوليفيــة بموج ـ

المرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو األعلة رقم  423المؤرخ

 10شـ ـ ـ ــباط/فبراير  ،2010تقو الوكالة بتوفير الخدمات ذات الصـ ـ ـ ــلة بالتصـ ـ ـ ــالت السـ ـ ـ ــاتلية وتحليل الصـ ـ ـ ــور
الساتلية .ومن ثم ،فإنها ل تجري أبحاثا بشأن المواضيع التي أشار اليها مكت

شؤون الفضاء الخارجي.

كوبا
[األصل :باإلسبانية]

[ 2تشرين الثاني/نوفمبر ]2021
ان تخفيف الحطا الفضــالي وعدد األجســا الفضــالية الموجودة في المدار الثابت بالنســبة ل ر

العناصر الرليسية في تحقيق استدامة أنشطة الفضاء الخارجي.

من

وينبغي تحسـ ـ ــين أمان العمليات الفضـ ـ ــالية و ماية البي ة الفضـ ـ ــالية ،مع اي ء العتبار للعوامل المالية

وغير المالية المقبولة والمعقولة ،ومع مراعاة ا تياجات البلدان النامية ومصالحها.

ويوصـ ــة بأن تواصـ ــل الدول والمنومات الدولية اجراء أبحاال بشـ ــأن السـ ــتخدا المسـ ــتدا للفضـ ــاء الخارجي

وتطوير التكنولوجيات والعمليات والخدمات الفضـ ـ ــالية المسـ ـ ــتدامة بغر

يادة مجموعة المعارش المتوفرة بشـ ـ ــأن تنفي

األنشــطة الفضــالية بطريقة نمنة ومســتدامة .ومع تطور تنفي األنشــطة الفضــالية واكتســان المعيد من المعارش ،ينبغي
اسـتع ار

المباد التوجيهية وتنييحها دوريا لضـمان اسـتمرارفا في توفير ارشـادات فعالة للدول ولجميع الجهات الفاعلة

المعنية بالفضاء بشأن تععيع استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
وفي اطار اتفـا تعـاون مع روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتم تركيـ

مقران في معهـد الجيوفيعياء والفلـ بغر

تتبع

األجس ـ ـ ـ ــا القريبة من األر  ،مما ل يمكن من رص ـ ـ ـ ــد الكويكبات وغيرفا من األجس ـ ـ ـ ــا الفض ـ ـ ـ ــالية فحسـ ـ ـ ـ ـ ،

وإنما الحطا الفضالي أيضا.

اس ــتخدا مص ــادر القدرة النووية في الفض ــاء الخارجي (العمل المقرر لعا  2020س ــبما فو مبين في

خطة العمل المتعددة السـ ـ ـ ــنوات للفريق العامل المعني باسـ ـ ـ ــتخدا مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي

( ،A/AC.105/1138المرفق الثاني ،الفقرة ))9

من الضـروري أن يحقق نص أي وثالق يجري اعتمادفا التوا ن فيما يتعلق بالحد من اسـتخدا مصـادر

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

[ 9تشرين الثاني/نوفمبر ]2021

مع تعايد أفمية الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء في العديد من القطاعات ،يصـ ـ ـ ـ ـ ــبب من الضـ ـ ـ ـ ـ ــروري الفتما بالبنة التحتية

الفضـ ـ ـ ــالية تة ل تؤثر علة تشـ ـ ـ ــغيل الس ـ ـ ـ ـواتل والخدمات التي تعتمد عليها .والحطا الفضـ ـ ـ ــالي فو أ د أكبر

التحديات التي تواجه اس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاش الفض ـ ـ ــاء واألنش ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ــالية ،وأكثرفا خطورة .وبما أن اس ـ ـ ــتدامة العمليات

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

الفض ـ ــالي ،من خ ل مش ـ ــاركة البرتغال في وكالة الفض ـ ــاء األوروبية (ايس ـ ــا) .وس ـ ــيكون الغر

من بعثة اإل الة

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

مجال النوم الرليسية.

ِّ
وللحد من نشـ ـ ــوء طا جديد ،من المهم في الم ار ل األولة من تصـ ـ ــميم المركبات الفضـ ـ ــالية وضـ ـ ــع

نهاية عمر السـ ـ ـواتل في العتبار وض ـ ــمان ا الة األجس ـ ــا من مداراتها بعد أن تحقق غرض ـ ــها أو في الة وقوع

خلل .وفي اطار وكالة الفضـاء األوروبية ،تشـار خبرات برتغالية في مجالي البرامجيات واألجهعة الحاسـوبية في
نشـ ــاط توضـ ــيحي إل الة الحطا يركع علة وضـ ــع مجموعة أدوات لدنعال من المدار .ويمكن اسـ ــتخدا مجموعة
أدوات اإلنعال من المـدار إلنعال السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتـل من المـدار عنـد انتهـاء عمرفـا بـإتـا ـة امكـانيـة اجراء عمليـة اعـادة الة

الغ ش الجوي خاضعة للتحكم.

ويتولد معيد من الحطا عند دوال اص ـ ـ ـ ــطدامات أو أ داال تش ـ ـ ـ ــوي أخرى ،وتعداد المش ـ ـ ـ ــكلة تفاقما.

ولضـ ـ ـ ــمان اسـ ـ ـ ــتم اررية العمليات الفضـ ـ ـ ــالية وإمكانية الوصـ ـ ـ ــول الة الفضـ ـ ـ ــاء ،من الحتمي التخفيف من الحطا

الفضـ ـ ــالي .ويركع برناما اإليسـ ـ ــا المجهع نليا لتقدير مخاطر الص ـ ـ ـطدا وتخفيف نثار الحطا الفضـ ـ ــالي علة
تطوير تقنيات لتخاذ ق اررات بشـأن المناورات اللية لتفادي الصـطدا  ،وقد قامت البرتغال بتطوير تقنيات ديثة

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

ومع ذل  ،فمن أجل الســتفادة من األدوات المتقدمة مثل ال كاء الصــطناعي والتعلم اللي مع تحســين

تقدير مخاطر الص ـ ـ ــطدا والق اررات بش ـ ـ ــأن المناورات اللية ،مثل تص ـ ـ ــحيب المس ـ ـ ــارات ،ومن أجل تخفيف دة

المخاطر المرتبطة بالحطا الفضـالي ،من الضـروري الحصـول علة بيانات كافية وموثوقة من خ ل مسـب وتتبع

ف ا األجسا وتقديم تل المعلومات لمجموعة متنوعة من أصحان المصلحة .ولضمان صول أوروبا علة تل

البيـانـات ،وبـدعم من التحـاد األوروبي ،بـدأ التحـاد المعني بـالمراتبـة والتتبئع الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليين ( )SSTالتـابع ل تحـاد
األوروبي في بناء قدرات التتبع تدريجيا .ويتألم التحاد اليا من سـ ــبعة بلدان ،وقد تعاونت البرتغال ،من خ ل
و ارة الدفاع ،في تععيع ف ا القدرات عن طريق دما أجهعة السـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــعار البرتغالية في شـ ـ ـ ـ ــبكة التحاد المعني

بالمراتبة والتتبع الفضاليان التابع ل تحاد األوربي.

وع وة علة ذل  ،يركع أ د األفداش الرليس ــية للبرتغال في مجال الفض ــاء علة الس ــتثمار في أبحاال

الفضـ ــاء وتطوير التكنولوجيا ،وفو ما يرو له أيضـ ــا برناما للمنب الد ارسـ ــية في البرتغال للحصـ ــول علة شـ ــهادة

الدكتوراا في مجال الفض ــاء ،ينف من خ ل ش ـراكة مع مؤس ـس ــة العلو والتكنولوجيا في البرتغال .ويش ــمل برناما
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الدكتوراا مجالت متنوعة من المشـ ــهد الفضـ ــالي ،وإ دى ف ا المجالت مخصـ ـصـ ــة صـ ـ ار للبحث والتطوير في
مجال تكنولوجيا األمان في الفضاء.

المملكة العربية السعودية
[األصل :بالعربية]

[ 31تشرين األول/أكتوبر ]2021
تهتم المملكة العربية السـ ـ ـ ــعودية بمجال الفضـ ـ ـ ــاء كقطاع واعد ألجل تحفيع الصـ ـ ـ ــناعات داخليا وتنويع

مصــادر الدخل المحلية كجعء أســاســي من ر ية  .2030وبما أن المملكة لديها العديد من الممتلكات في الفضــاء
تتمثل في القطاع الحكومي والخاص ،فإن التركيع علة رفع الوعي بمخاطر الفضــاء موضــوع ذو أفمية لضــمان

س مة بي ة الفضاء.

قامت المملكة متمثلة في الهي ة الس ــعودية للفض ــاء بالعديد من اإلجراءات بما يخص الحطا الفض ــالي

شـ ــملت جميع األنشـ ــطة التي قد تؤدي الة يادة الحطا الفضـ ــالي مثل األجسـ ــا الفضـ ــالية التي يمكن أن تكون

لديها ا تمالية تصـ ــاد أو عودة الة األر

بشـ ــكل غير متحكم به .وتل األنشـ ــطة وال تمالت يمكن أن تكون

ذات خطر ييقي اذا لم يتم التعامل معها بالشـ ـ ـ ـ ــكل المطلون لمنع أو تقليل مخاطر تصـ ـ ـ ـ ــادمها أو عودتها الة

األر

وإ داال الضرر علة العامة.

وتتمثل النشــاطات التي قامت بها الهي ة الســعودية للفضــاء في مجال الحطا الفضــالي في عدد من المحاور

الرليسـ ــة التي تم وضـ ــعها باعتبار عدة عوامل منها سـ ـ مة الممتلكات الوطنية وأيضـ ــا سـ ـ مة مختلم مدارات األر

الفضالية .وف ا النشاطات  -غير المحصورة والتي يتم تحديثها  -يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
(أ)

رصد األقمار الصناعية السعودية وتتبعها؛

(ن)

محاكاة سير األقمار الصناعية في المدارات المختلفة وتوقع أخطار الصطدا ؛
بما يشمل اإل داثيات والتوقيت؛

( )

رصد وتوقع ا داثيات األجسا الفضالية العالدة الة األر

(د)

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

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

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

ولدى المملكة العربية الس ــعودية العديد من القدرات المحلية والتي تتيب لها رص ــد الفض ــاء عالميا يث تمتل

مدينة المل عبد الععيع للعلو والتقنية عدة م ارصـد بصـرية محلية يمكن اسـتخدامها في رصـد األجسـا العالدة واألقمار

الصـ ــناعية في المدار القري من األر  .أيضـ ــا فنا الم ارصـ ــد الوطنية في الجامعات ومراكع األبحاال والتي أيضـ ــا
لديها م ارصـ ــد خار المملكة مثل المغرن وتشـ ــيلي .والجدير بال كر أيضـ ــا ،أن فنا انفتا ا علة تعاون اقليمي ودولي

علة مس ـ ــتوى الحكومات والقطاع الخاص فيما يتعلق بسـ ـ ـ مة الفض ـ ــاء الخارجي والبحث في التقنيات الجديدة في ف ا

المجال مع جهات كومية مثل برناما األمم المتحدة لســتخدا المعلومات الفضــالية في ادارة الكوارال والســتجابة في
ـالت الطوار ( )UN-SPIDERوتيـادة الـدفـاع الجوي ألمريكـا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاليـة ( )NORADوجهـات في القطـاع الخـاص

مثل ( LeoLabsو .)NorthStarوتم الخرو بعدة توص ـ ــيات ويتم تقييمها لتحديد المس ـ ــار األفض ـ ــل للمملكة في مجال

مراتبة الفضاء ،ويمكن تلخيصها في المسارات المتا ة التالية:
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(أ)

العتماد علة شبكات المراتبة العالمية؛

(ن)

انشــاء شــبكة عالمية للمراتبة باســتخدا الرادار تضــمن مراتبة مســتقلة للفضــاء والخرو بقاعدة

( )

التعاون الدولي في انشـاء مرصـد في السـعودية ضـمن شـبكة عالمية والوصـول لقاعدة البيانات

بيانات شاملة؛
س

التفا .

ولعيادة الوعي في مجال الفضـاء ضـمن األوسـاط العلمية أو المجتمعيةُ ،عملت عدة مبادرات تشـمل عمل

أبحاال وعقد ورش عمل مع جميع ف ات المجتمع ،وتس ـ ـ ـ ــتهدش يادة الوعي بمخاطر الفض ـ ـ ـ ــاء بما يش ـ ـ ـ ــمل الحطا

الفضـ ــالي .وجميع تل المبادرات تصـ ـ

السعودية تلع

في مصـ ــلحة الفضـ ــاء ألجل اإلنسـ ــانية وال دفار يث ان المملكة العربية

دور محوريا في مجال الفضاء اقليميا وعالميا كعضو في مجموعة العشرين واألمم المتحدة.
ا

ولتلخيص ما س ـ ــبق ،تقو المملكة العربية الس ـ ــعودية بالتوس ـ ــع في مجال الفض ـ ــاء بما يض ـ ــمن سـ ـ ـ مة

مص ـ ــالحها نخ ة في العتبار جميع التفاتيات والمعافدات الدولية .ويمكن تلخيص ما س ـ ــبق في عدة نقاط علة

النحو التالي:
(أ)

لدى المملكة اإلمكانيات العلمية والبنية التحتية لرص ـ ـ ـ ــد الفض ـ ـ ـ ــاء واألجس ـ ـ ـ ــا الفض ـ ـ ـ ــالية في

(ن)

فنا عدة خطط مس ـ ـ ـ ــتقبلية في مجال الحطا الفض ـ ـ ـ ــالي وتم اعداد عدة تقارير وورش عمل

( )

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

(د)

ل يوجد لدى المملكة أي أجس ـ ـ ــا فض ـ ـ ــالية تحمل علة متنها مص ـ ـ ــادر طاقة نووية يث ان

مداراتها المختلفة وتتمثل في عدة جهات كومية وخاصة؛

وأبحاال في ف ا المجال كانت تستهدش جميع ف ات المجتمع العلمية والعملية؛

جميع األجسا الفضالية المملوكة في ألغ ار

سلمية وعلمية.

سلوفاكيا
[األصل :باإلنكليعية]

[ 2تشرين الثاني/نوفمبر ]2021
التحقق من صالحية جهاز استشعار بصري سلوفاكي لدعم تتبع الحطام الفضائي باستخدام السواتل
لقياس المسافات بالليزر وفهرسة األجسام ،والبحث في هذا المجال
قا قس ــم علو الفل والفيعياء الفلكية ،التابع لكلية الرياض ــيات والفيعياء والمعلوماتية بجامعة كومينيو

في براتيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فا ،بتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين األجهعة والبرامجيات الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمقران نيوتن التابع لها ال ي يبل قطرا  0,7متر

( )AGO70من خ ل البرناما السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوفاكي في اطار خطة الدول األوروبية المتعاونة التابعة لوكالة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
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

الم ــدارات المتعامن ــة مع األر  .وق ــد جرى التحقق من ق ــدرة المقران  AGO70علة تحقيق األف ــداش المح ــددة
خ ل ملة رص ـ ـ ــد نف ت بالتعاون مع األكاديمية النمس ـ ـ ــاوية للعلو ومحطة غراتا الس ـ ـ ــاتلية لييا

المس ـ ـ ــافات

بالليعر في النمسـا ،والتي تركع في المقا األول علة بيان التسـليم الني للبيانات بين جها السـتشـعار البصـري

السلبي للمقران وأجهعة الستشعار النشطة لسواتل تحديد المسافات بالليعر.
V.21-08340
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تطبيق شبكة ُش ُهب كل السماء السلوفاكية لرصد أحداث العودة
بالتحقق من امكانية اسـ ــتخدا منوومة

تُعنة كلية الرياضـ ــيات والفيعياء والمعلوماتية بجامعة كومينيو
الكامي ار في نوامها اللي لمدارات ال ئشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه (نمو  ) AMOSفي أداء تياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات عودة الحطا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــالي.
ـتخد ف ا النوا لكش ـ ــم ال ئش ـ ـ ُه
ويس ـ ـ ا
ُ
وقد طورت جامعة كومنيو  ،وتشـ ـ ـ ـ ِّـغل الن ،ما مجموعه  23نلة تصـ ـ ـ ــوير من كاميرات نمو

نليا ،وتحديد مداراتها واس ـ ــتخ ار األطياش الكهرمغنطيس ـ ــية الخاص ـ ــة بها.

في جميع أنحاء

العـالم ،منهـا كـاميرات طيفيـة ،توجـد  7كـاميرات منهـا في جمهوريـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوفـاكيـا ،و 3كـاميرات في جعر الكنـاري

(اسـ ـ ــبانيا) ،و 4كاميرات في شـ ـ ــيلي ،و 3كاميرات في فاواي (الوليات المتحدة األمريكية) ،و 6كاميرات نشـ ـ ــرت

مؤخ ار في أســتراليا .وتقو شــبكة  AMOSباكتشــاش أ داال العودة الة الغ ش الجوي ،مما يســمب للكلية بنم جة

مسـ ـ ـ ــارات الشـ ـ ـ ــوايا التي نشـ ـ ـ ــأت في الغ ش الجوي وتحليل خواصـ ـ ـ ــها الطيفية .ويفتر
تحسين التنبؤ بفرص بقاء الشوايا وتقدير المخاطر علة السكان علة األر .

أن يؤدي التحليل الة

توصيف الحطام الفضائي من خالل القياس الضوئي والقياس الطيفي
تجري كلية الرياض ـ ــيات والفيعياء والمعلوماتية بجامعة كومينيو

عدة د ارس ـ ــات مخص ـ ـص ـ ــة لتص ـ ــنيف

وتوصيف قطع الحطا الفضالي من أجل فهم منشأ الحطا الفضالي ونليات نشأته .ويستخد المرقان AGO70

للحصـ ــول علة منحنيات الضـ ــوء الخاصـ ــة بالحطا الفضـ ــالي .وتسـ ــتخد ف ا البيانات لتحديد الخواص العاكسـ ــة
ل جس ـ ــا و جمها وش ـ ــكلها .وباس ـ ــتخدا مرش ـ ــحات ض ـ ــولية مختلفة من النوع الطيفي ،تقو الكلية باس ـ ــتكش ـ ــاش

خصـالص النعكا

السـطحي ل جسـا الفضـالية كدالة للطول الموجي ،وفو ما يرتبط مباشـرة بخصـالص المواد.

وتسـتخد الكاميرات الطيفية لنوا  AMOSللحصـول علة الوميض المرنوي من األجسـا الموجودة في المدارات
األرضـ ـ ــية المنخفضـ ـ ــة وأطيافها .وتوفر األطياش المسـ ـ ــتمدة من ذل معلومات عالية السـ ـ ــتبانة بشـ ـ ــأن الخواص

السطحية كدالة للطول الموجي.

أوكرانيا
[األصل :باإلنكليعية]

[ 8تشرين الثاني/نوفمبر ]2021
في أوكرانيا ،تقو بعض المؤسسات والمنشآت من مدة طويلة بإجراء بحوال عن الحطا الفضالي.
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التطورات والعروض التي يقدمها مكتب يوزنوي الوطني لتصميم السواتل
( )Yuzhnoye State Design Office

()1

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

يمكن تص ــنيع المركبة الخفيفة الو ن علة متن الجس ــم الفض ــالي في المدار األرض ــي المنخفض لدنعال من

المدار ( )LEOPOLDبتشـكي ت مختلفة (علة في ة كرة أو شـراع) ،ويمكن أن يبل قطرفا مت ار أو مترين أو  4أمتار،
تبعا للبارامترات المدارية األولية للساتل وكتلته وأبعادا .ويشكل و ن المركبة نسبة ض يلة من و ن الساتل.

والخصالص الرليسية للنسخة األولية (في في تها المطوية) في كالتالي :القطر متر وا د؛ الو ن :تة

 1ك ؛ األبعاد 10( 1U :س ــم

 10س ــم

 10س ــم) .ويتس ــم النوا بانخفا

التكلفة والموثوتية العالية والو ن

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

معودة بو دة ل لتقاط

نوا لدنعال الفعلي من المدار :مركبة فضالية ل عت ار

من أجل اإلنعال الفعلي من المدارات األرضـية المنخفضـة

صـممت المركبة الفضـالية المخصـصـة ل عت ار

لقطع الحطا الفضـ ـ ـ ـ ــالي المتوسـ ـ ـ ـ ــطة الحجم ( تة  1 000كم) .ويشـ ـ ـ ـ ــمل النوا مركبة فضـ ـ ـ ـ ــالية ل عت ار

بمجموعة من الو دات للتقاط قطع الحطا الفضالي وإنعالها من المدار ومحطة تحكم أرضية.

مجهعة

معهد الميكانيكا التقنية
في عا  ،2021أجرى معهد الميكانيكا التقنية

اصـ ـ ـ ــطناعي بغر

()2

مشــاريع بحثية بشــأن انشــاء مصــدر لمجال مغنطيســي

كبب الهيدروديناميكا المغنطيسـ ـ ـ ــية للحطا الفضـ ـ ـ ــالي في الغ ش األيوني ل ر

وبشـ ـ ـ ــأن

اسـتخدا الغ ش المغنطيسـي المصـغر كوسـيلة للتحكم في ركة المركبات الفضـالية في الغ ش األيوني ل ر

باسـتخدا مجالها المغنطيسـي ال اتي وبشـأن الكفاءة األسـاسـية لتقنية تنويف الحطا الفضـالي في الفضـاء القري
(أبحاال تجريبية ونورية).

من األر

وتهدش ف ا المش ـ ــاريع البحثية ،وبالتعاون الخ

مع مكت يو نوي الوطني لتص ـ ــميم السـ ـ ـواتل ،الة تطوير

مباد نقل قطع الحطا الفض ــالي من المدارات العالية الة المدارات المنخفض ــة باس ــتخدا القوى الكهرمغنطيس ــية التي

تنش ـ ـ ــأ عندما يتفاعل مص ـ ـ ــدر الحقل المغنطيس ـ ـ ــي الدالم الموجود علة متن الجس ـ ـ ــم الفض ـ ـ ــالي مع الب ما القريبة من

األر  .ويجري تطوير مصدر مصغر للمجال المغنطيسي علة متن الجسم الفضالي يكون له مجال ا ثي يتراوح من

 0,8تس الة  1تس باستخدا قطع مغنطيا صغرى من مادة النيوديميو مرتبة ترتيبا خاصا.

وعلة وجه الخص ــوص ،يمكن نقل الجس ــم الفض ــالي ال ي أص ــبب طاما فض ــاليا Vega Secondary

( Payload Adapterوو نــه  100ك وفو موجود في المــدار منـ عــا  )2013من ارتفــاع  800-660كم الة

 150كم ،ليحتر ل قا في الطبقات الكثيفة من الغ ش الجوي ل ر  ،خ ل  100يو باس ـ ـ ـ ـ ــتخدا مص ـ ـ ـ ـ ــدر
مجال مغنطيسـ ـ ـ ــي دالم علة متنه يتراوح بين  0,8تس ـ ـ ـ ـ و 1تس ـ ـ ـ ـ  .وقد أثبتت التجارن التي أجريت في معهد
الميكانيكا التقنية علة منص ـ ـ ـ ــة الب ما الكهردينامية ،وفو جها علمي له وض ـ ـ ـ ــعية تراال وطني ألوكرانيا  ،أن

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

__________

علة ارتفاع
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 700كم يمكنهـا نقـل قطع الحطـا الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي الة ارتفـاع  100كم تقريبـا خ ل الفترة العمنيـة المحـددة ،ليحتر
ل قا في الطبقات الكثيفة من الغ ش الجوي ل ر .

وباإلضـافة الة ذل  ،يقو المعهد في عا  2021بد ارسـة مشـكلة تلوال الفضـاء القري

اطار العمل العلمي المتعلق بتطوير وتحسـ ــين أسـ ــالي

من األر

في

تحليل النوم والتحكم في الحركة ود ارسـ ــتها المضـ ــطلع به

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

الرياضـ ـ ــية لنم جة ركة الحطا الفضـ ـ ــالي .وسـ ـ ــيجري تحديد وتنفي

(أ)

الة تطبيق األسـ ـ ــالي

(ن)

المجمعات المدارية الص ـ ـ ـ ــناعية (بما في ذل إلعادة تدوير الحطا الفض ـ ـ ـ ــالي)
الة تطوير
َّ

الوسالل الممكنة لعيادة دقة النها اإل صالية لنم جة ركة الشوايا الكبيرة من الحطا الفضالي؛
وأسالي

تحسين بـارامترات تصميمها الة أقصة د ،وما يواجه ذل من مشاكل؛
( )

للمجمعات الفضالية الصناعية؛
التوجهات والمشاكل التسيارية الرليسية لتطوير الخدمات المدارية
َّ

(د)

المشــاكل المواجهة في تطبيق طرالق التحكم في الوضــع المكاني ل جســا غير المتعاونة في

(ه)

المش ـ ـ ــاكل المواجهة في تطبيق الطرالق المعروفة لتحديد بارامترات الحركة المكانية علة متن

اطار الخدمة المقدمة في المدار (بما في ذل قطع الحطا الفضالي) بالنسبة للمركبة الفضالية؛

المركبة الفضالية في اطار الخدمة المقدمة في المدار ل جسا الفضالية بالنسبة الة المركبة الفضالية.
مركز المراقبة واالختبار التابع للمرافق الفضائية الوطنية

خ ل شـ ـ ـ ــهري نيسـ ـ ـ ــان/أبريل وأيار/مايو من عا  ،2021شـ ـ ـ ــار مركع المراتبة والختبار التابع للمرافق

الفض ــالية الوطنية

()3

في مش ــروع لجنة التنس ــيق المش ــتركة بين الوكالت والمعنية بالحطا الفض ــالي (لجنة التنس ــيق

المش ــتركة) ال ي يهدش الة س ــان العمر والمس ــا ة المحتملة لعودة األجس ــا الفض ــالية التالية الة الغ ش الجوي
لـ ـ ـ ـ ر

والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــؤ بـ ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ  ،Starlink-26 (2019-029F; 44240) :و).CZ-5B (2021-035B; 48275

ونشرت الحسابات علة الموقع الشبكي للمنومة.
ُ

()4

وخ ل عامي  2020و ،2021اسـ ـ ــتخدمت المعدات البصـ ـ ـرية التابعة للمركع في ملة لجنة التنسـ ـ ــيق

المش ــتركة للرص ــد بواس ــطة الييا

الفوتومتري للم ار ل العليا للمدار األرض ــي المنخفض .وخ ل الحملةُ ،وض ــع

 133منحنة ض ــوء لثمانية أجس ــا  .ووفقا لش ــروط ملة الرص ــد ،س ــيتم تقديم المعلومات الة منس ــقي الحملة في
كانون األول/ديسمبر .2021

ويقو موئفو المركع بإجراء س ــابات يومية لحالت القتران الخطيرة بين األجس ــا الفض ــالية المعودة

بمصـ ـ ـ ــادر قدرة نووية علة متنها .ومن بداية عا  2021تة  20تشـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر منه ،كان قد تم تحديد

 530من الت القتران الخطيرة علة مس ـ ـ ـ ـ ــافة تقل عن  1,5كم .وباإلض ـ ـ ـ ـ ــافة الة ذل  ،يقو موئفو المركع
بإجراء سـ ــابات يومية لعمر األجسـ ــا الفضـ ــالية و سـ ــابات لتحديد المناطق المحتملة لعودة األجسـ ــا الفضـ ــالية

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

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