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*2223856*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

   
                                                                   معلومات مقد مة وفقا  التفاق إنقاذ المالحين الفضائيين وإعادة المالحين    

 الفضائيين ورد األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 
 

                         موج هة إلى األمين العام   2022تشرين األول/أكتوبر   20                     مذك  رة شفوية مؤر خة   
 من البعثة الدائمة 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

ــ ستتف ةحي دة   ــ ستتف ةحي دة المالحتف ال ضــــــــ ــ   ال   جل مف ات  ق إن  ذ المالحتف ال ضــــــــ ــ ف المفل ا  ل ال ضــــــــ  األجســــــــ
  ق أل كتش ع جز  مف مكون ت جسم  ض سل  ل اإلقلمم األيتبالل.   22- ند   2345نمب ق قبا  الجمعما الل ما 

ق أيتبالم   ل جلوب شب  2021ةقد اكتشف ذلك الجز  مف مكون ت الجسم ال ض سل  ل أيلول/ياتماب   
 أل ل بب مف بلدة ي ماوكق فمكتو ي .

. ةهو عا  ة يف ياوة هلتوف ي لما 2022ةقد يلمت الحكوما األيـــــتبالما أل كتشـــــ  س  ل  ب/أ ســـــف    
نالتســــــــمما  Atlas Vلصــــــــ  ة  مف نو   Centaurالضــــــــتؤ ف نت ت لف جز ا مف الفبع ال ل ل للمبحلا الللم  

مف متداي االختا  ات الشـــــــــبقل الت أل   2019ف نوي األةل/ديســـــــــماب   20  تم إطالقس  ل  094A-2019الدةلما 
ملمق ةيزي حوالل   500ملم ةقفبه    1  200لل وات الجويــا للواليــ ت المتحــدة. ةيالع طول الجز  المــلفو  حوالل  

 لم ع المبفاا.  ةلس  الع مف األInconelفتلو بام . ةهو أيفوانل الشكل ةمصلو  مف ملدي اإلنكونتل ن 50

ــتبالما أي الوالي ت المتحدة   ــ  ة. ةتلت د الحكوما األيــــــــ ةال يلتاب الجز  الملفو  ذا طاملا خفبة أة ضــــــــ
 األمبيكما هل السلفا المفل ا ةدةلا السجل.

ــ   إلمس أيالهمف االت  ق  5مف الم دة  1ةة    لل  بة    ــتبالما ألحخف   حكوما  المشـ ــت وف الحكوما األيـ ق يـ
 متحدة  يمم  بهلا األمب.الوالي ت ال

 


