
 A/AC.105/1262  األمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

6 December 2021 

Arabic 

Original: Chinese 

 

 

 

071221    071221    V.21-09165 (A) 

*2109165*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

   
مة ألنشطة الدول     مة وفقًا لمعاهدة المبادئ المنظ ِّ  معلومات مقدَّ

 في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر  
 واألجرام السماوية األخرى 

 
خة     هة إلى األمين العام   2021كانون األول/ديسمبر   3مذك ِّرة شفوية مؤرَّ  موجَّ

 من البعثة الدائمة للصين لدى األمم المتحدة )فيينا( 
تهــدا الثة ــد الــداصمــد ل اــــــــــــــيي لــدح األمم المتحــدة الييمــألم تحلــألتهــأل ال  األميي الةــأل  ل مم المتحــدة   

ــد مي م ــي  لل  المألنة ال ألم ــــ ــ ت ير  تشــــ ــألت  وتتشــــ ــت شــــ ــود الدوي لن ميدا  ا ــــ ةألهدة المثألنئ الممظمد ألنشــــ
مةألهدة ال اــــألي ال أل فنم  التن  ا م 1ا األخ ح وا ــــت دا  ال اــــألي ال أل فن  يمأل لن رلو الرم  واألف ا  ال ــــمألو د 

تمص ع   مــأل ي ن" لت ت   الــدوي المةملــد األي ات لن المةــألهــدة البلــأل  لد ا يــرع   الــدوي األخ ح األي ات لن  
ةألهدة أو األميي الةأل  ل مم المتحدة يريد ظأله ة ت تشـــــــ هأل لن ال اـــــــألي ال أل فن  يمأل لن رلو الرم  واألف ا   الم

ال ـــــــــمألو د األخ ح  و ند  مي يـــــــــرنهأل تة  ض ئلألة الم ئيي ال اـــــــــألصييي أو  ـــــــــحتهم ل  و ل  وولرأل ل مألنة 
تيي ال تيي ع ضــــتأل ئلألة الم ئيي ال اــــألصييي  المذكد ة أع ه  تب غ الاــــيي األميي الةأل  يمدفثل يأللظأله تيي التأللي 

 ع   متي محود ال األي الايملد أو  حتهم ل  و  

  ئيث أي ق بمجألح الدئدة  2021أي ق ب نألمج الاــــيي ل  ئ ف ال اــــألصلد المرهدلد خمف ية ألف لن عأل    
ــلد  ــأل ــــ ــألصيتيي   Tianheاأل ــــ ــيملد  وم كبتن الشــــــحي ال اــــ ــألي الاــــ    Tianzhou-IIIو   Tianzhou-IIمي محود ال اــــ

  وقد ئ رت محود ال اـألي الاـيملد ع   نحد  Shenzhou-XIIIو   Shenzhou-XIIوالم كبتيي ال اـألصيتيي المرهدلتيي  
 ن فد    41,5نحد  تب غ   مدا ا كي دمت ا وب او د ميل   390ثألبت لن مدا  يثل ناص ا ع   ا ت ألع نحد  

وخ ي هذه ال ت ة  تة ضـــــــــــت محود ال اـــــــــــألي الاـــــــــــيملد لحدثن ترأل   خوي  مي  ـــــــــــألت يي مي ندع  
Starlink  أي رتهمأل يــــــــــــ كدSpace Exploration Technologies Corporation (SpaceX)   التأليةد ل داليألف

م ي  غ ض تجمب المتحدة األم  نلد  ولدواعن ال ـــــــــــ مد  ن ذف محود ال اـــــــــــألي الاـــــــــــيملد ممألو اف وقألصلد ل تحن 
   ع   التدالن 2021تش  ي األوي/أكتدب   21تمدز/يدللل و 1اال ودا  لن 
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 حدث تجنب االصطدام األول  - 1 

يح ق ع   نحد ثألبت ع   ا ت ألع يب غ متد ـول    Starlink-1095  كأل  ال ـألتل 2020نل ـأل /أب  ل    19ممذ  
يممألو اف    Starlink-1095  قأل  ال ـألتل 2021ئ   ا /يدنلل    24أيأل /مأليد لل    16كي دمت ا  ولن ال ت ة مي   555نحد  

ــدي لل  مدا  ع   ا ت ألع نحد   ــتم ة ل د ـــــــ كي دمت ا  ثم يرن لن رلو المدا   ووقع ئدث ترأل   خوي  بيي    382م ـــــــ
  ولدواعن ال ـ مد  يألن ف محود ال اـألي  2021تمدز/يدللل    1ومحود ال اـألي الاـيملد لن    Starlink-1095ال ـألتل 

 لن م ألي رلو اليد  لتجمب اال ودا  المحتمل بيي الم كبتيي ال األصيتيي    ل بتةألن عمل الايملد لل  لف اي ممألو ة 
  

 حدث تجنب االصطدام الثاني  - 2 

  Starlink-2305دث ترأل   خوي  آخ  بيي ال ــــــــــــــألتل   وقع ئ2021تشــــــــــــــ  ي األوي/أكتدب     21لن  
ــت اتلجلد الممألو اف مة ولد وكأل  مي  ــألتل البلأل  يممألو اف  ولم ت ي ا ـ ــل ال ـ ــيملد  لرد وا ـ ــألي الاـ ومحود ال اـ

ومحود    Starlink-2305الاةب تريلم األخوألي المدا  د  ومي ثم كأل  همألك خو  لحدوث ا ودا  بيي ال ألتل  
أل   ـــــ مد وئلألة الم ئيي ال اـــــألصييي المدفدنيي لن المدا   قألمت محود ال اـــــألي  ال اـــــألي الاـــــيملد  ولاـــــم

 لن ن ف اليد  لتجمب اال ودا  المحتمل بيي الم كبتيي ال األصيتيي ل بتةألن عمل ثألنلد الايملد يممألو ة  

 وبأللمظ  لل  مأل  ـــــبق  تدن الاـــــيي أ  تو ب لل  األميي الةأل  ل مم المتحدة تةملم المة دمألف الدا نة 
ــت عن انتثألههأل لل  أنل يمدفب المألنة  ــألي ال أل فن  وأ  ت ــــــــــ أع ه لل  فملع الدوي األي ات لن مةألهدة ال اــــــــــ
ال ـألن ـد مي المةألهدة  لتت تب ع   الدوي األي ات لن المةألهدة م ـيوللد نوللد عي المشـأليألف الردملد المثأليـ ة 

 ح   ــــداي يأليــــ تهأل الهيوألف الحندملد أو  ي  لن ال اــــألي ال أل فن  يمأل لن رلو الرم  واألف ا  ال ــــمألو د األخ
 الحندملد  وعي ترميي مثألي ة المشأليألف الردملد ولرأل ل مثألنئ المر َّ ة لن هذه المةألهدة ل

 


