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*2211151*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
   في األغراض السلمية 

مة وفقًا التفاق إنقاذ المالحين الفضائيين وإعادة المالحين الفضائيين     معلومات مقدَّ
 ورد األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 

  
هة إلى األمين العام من البعثة  2022آب/أغسطس  26مذك ِّرة شفوية مؤرَّخة    الدائمة موجَّ

   ألستراليا لدى األمم المتحدة )فيينا( 
ــتبالم  لدت األمم المتحدة ن تتل   ألمي تالع األمتف الل فق ة    لل  بة     5مف الم دة    1تتشـــــبع الالدا الداسما أليـــ
ن  ذ المالحتف ال ض ستتف ةإع دة المالحتف ال ض ستتف ةرد األجس ف المطل ا  ي ال ض ء الخ رجي نمب ق قبار  إ مف ات  ق 

 ء جسم  ض سي  ي األراضي األيتبالما. ق أل كتش ع أجزا     22- ند   2345الجمعما الل ما 

ــ طا أجزاء  2022تموز/يولمه   9  ي   ــبق اق يـــ ــا  ي جلو   ـــ ــ سي علخ ممتلي ج و  ـــ ــم ال ضـــ لجســـ
 أيتبالم  أل ل ب  مف بلدة جتلدابتف بواليا نتو ي ةث ةيلز. 

أليــتبالما  الحكوما ا  ق ما. ة 2022ةقد ُةجه انتا ه الحكوما األيــتبالما إلخ ه ه األجزاء  ي تموز/يولمه   
أيــــــطوانا األمتلا الســــــ لما مف باســــــولا المبباا   ق تشــــــك جســــــم  ضــــــ سيمف  األجزاءق ةيلت د أنه  أجزاء  أل حص 

تشبيف الد ني/نو ماب    16  التي أطل ا  ي  084A-2020نالتسمما الدةلما الملتمدة   SpaceX Dragonال ض سما  
متال ألحبـي     18,73الدالـثا عاب مســــــــــــــ  ـا إجمـ لمـا قـدرهـ   مف مببز بتلتـد  لل ضــــــــــــــ ء. ةُةجـدج األجزاء   2020

 بتلومتبا  ةهي بم  يلي: 34,68ن

ملم مصلوع مف التتت نتوف ةالصلب ةاأللوملتوف ةألم ع بببونما    900×    1  050جزء أألل ده حوالي   -1
 بتلوغبام . 20ةمواد ع زلا. ةهو مكو ِّي مسطح أله ملحلخ طفمف ةيزي حوالي 

ملم مصلوع مف التتت نتوف ةالصلب ةاأللوملتوف ةألم ع    580  × 80 ×  3  200  جزء أألل ده حوالي -2
  بتلوغباف. 100كببونما ةمواد ع زلا. ةهو مكو ِّي مدلث الشك  ةيزي حوالي 

ملم مصلوع مف التتت نتوف ةالصلب ةاأللوملتوف ةألم ع زج جما    750×    2  100جزء أألل ده حوالي   -3
 بتلوغبام . 35نصف داسب  الشك  ةيزي حوالي  م وسو جسم ةألم ع بببونما ةمواد ع زلا. ةه
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ــا. ةتلت ـد   ــ رة. ةهي مـ  زاـلا ألحوزة الجهـا الخـ  ــــــــــــ ةال تلتاب هـ ه األجزاء ذاج طاملـا وطبة أة ضــــــــــــ
 .السج الحكوما األيتبالما أي الوالي ج المتحدة األمبيكما هي السلطا المطل ا ةدةلا 

االت  قق يت وف حكوما أيتبالم  ألإوط ر حكوما الوالي ج المتحدة ريمم   مف  5مف الم دة  1ةة    لل  بة   
 به ا الشمي.

 


