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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

موجَّهة إىل األمني العام  ٢٠١٧أيار/مايو  ٤مذكِّرة شفوية مؤرَّخة   
  البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة (فيينا)  من
  

بتقـدمي اإلشـعار التـايل خبصـوص     تتشرَّف البعثة الدائمة للصني لـدى األمـم املتحـدة (فيينـا)       
  إىل الغالف اجلوي لألرض. )Tiangong-1( ١-تيانغونغ عودة املخترب الفضائي

 أجـرى قـد  و ،٢٠١١ سـبتمرب /أيلـول  ٢٩يف  اخلارجي يف الفضاء ١-تيانغونغأُطلق املخترب   
 Shenzhou-9و Shenzhou-8ســـت عمليـــات متتاليـــة لاللتقـــاء وااللتحـــام مـــع املركبـــات الفضـــائية  

أمت مجيع البعثات املقررة له، وبذا قدَّم مسـامهات هامـة ألنشـطة الصـني يف جمـال      ، وShenzhou-10و
هذا املختـرب املعـروف باسـم "املركبـة الفضـائية       تشغيلمث توقف . بعثات استكشاف الفضاء املأهولة

. ولكنه مـازال  بعد أن أمت بعثته التارخيية ٢٠١٦آذار/مارس  ١٦يف  "١-املأهولة املستهدفة تيانغونغ
ويبلغ متوسـط   .رصد مداره التشغيلي بدقة واستمرارالصني حمتفظا حىت اآلن بسالمة بنيته. وتوايل 

 ١٦٠مبعـدل يـومي يبلـغ حـوايل     هو آخذ يف االضـمحالل  كيلومتراً، و ٣٤٩ارتفاعه املداري حاليا 
 ٢٠١٧ل/أكتــوبر مــا بــني تشــرين األوفيمتــراً. ومــن املتوقــع أن يعــود إىل الغــالف اجلــوي لــألرض  

معظــم إىل أن  يف هــذا الشــأن حلســابات والتحلــيالت الــيت أجريــتتشــري ا. و٢٠١٨ونيســان/أبريل 
عودته إىل الغالف اجلـوي، ممـا جيعـل احتمـاالت تعـرض      أثناء مكوناته البنيوية ستتالشى باالحتراق 

  .أنشطة الطريان واألنشطة األرضية للخطر والضرر بسببه ضئيلة للغاية
ــويلو   ــبرية   ال ت ــة ك ــرب لصــني أمهي ــودة املخت ــانغونغ ع ــألرض   ١-تي ــالف اجلــوي ل ، إىل الغ

بشـأنه. أوال، سـوف تواصـل     إتاحـة املعلومـات للجمهـور   تاليـة لرصـده و  التـدابري ال وسوف تتخذ 
الصني تعزيز عمليات الرصد والتنبؤ بوضع ترتيبات صارمة من أجـل تعقبـه ورصـده بدقـة خـالل      

ــا     ــة، وســوف تنشــر تنبؤاهت ــه املداري ــه إىل الغــالف اجلــوي    يف وقــت مناســب تطورات بشــأن عودت
املشـتركة بـني    جلنـة التنسـيق  يف إطـار   لرصد الـدويل املشـترك  ا. وسوف تستعني مبعلومات لألرض

لتحسـني معلوماهتـا عـن هبـوط املختـرب. ثانيـا، سـوف ُتحسِّـن         الوكاالت املعنية باحلطام الفضـائي  
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ــدينامي      الصــني آليــة اإلبــالغ باملعلومــات، حيــث ستنشــر املعلومــات املتعلقــة بالوضــع املــداري ال
لـة الصـينية للبعثـات    على املوقع الشـبكي للوكا  ١-وغريها من املعلومات املتعلقة باملخترب تيانغونغ

) باللغتني الصينية واإلنكليزية معا. كمـا ستنشـر يف أوقـات    www.cmse.gov.cnالفضائية املأهولة (
مناسبة معلومات عن املعـامل البـارزة واألحـداث اهلامـة خـالل مراحـل االضـمحالل املـداري عـرب          

بـالتنبؤ النـهائي بوقـت العـودة إىل الغـالف اجلـوي ومكاهنـا، سـوف          وسائل اإلعالم. وفيما يتعلق
تصــدر الصــني معلومــات يف هــذا الشــأن وإنــذارا مبكــرا يف وقــت مناســب وســوف تبلــغ مكتــب  
األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي واألمـني العـام لألمـم املتحـدة هبـذه املعلومـات مـن خـالل         

  شفوية عرب القنوات الدبلوماسية. ةمذكر
  

 

 

 




