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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

   املالحني الفضائيني بإنقاذالتفاق اخلاص معلومات مقدَّمة وفقا ل    
       األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيحني الفضائيني ورّدوإعادة املالّ

   موجَّهة ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٢مذكّرة شفوية مؤّرخة     
  العام من البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى إىل األمني 

    )فيينا(وإيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة 
ــدى            ــشمالية ل ــدا ال ــى وإيرلن ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــة للمملك ــة الدائم ــدي البعث   هت

 ٥لغـه، مبوجـب املـادة    حتياهتا إىل األمني العام لألمم املتحدة، ويـشّرفها أن تب        ) فيينا(األمم املتحدة   
نقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجـسام املطلقـة           إ االتفاق اخلاص ب   من

، جبـسم فـضائي قـذف بـه         ))٢٢-د (٢٣٤٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة         (يف الفضاء اخلـارجي     
  .البحر على سواحل برمودا

 /آب ٢٦مـــودا، يف رببل، ســـاوثهامبتون، غــ شف اجلــسم علـــى شـــاطئ أن ُتـــوقــد اك   
درجـة وخــط   ٣٢,٢٥٣٣٣٣واإلحـداثيات اجلغرافيــة هـي خـط العــرض    . ٢٠١٢أغـسطس  

  .درجة ٦٤,٨١٧٥- الطول 
ر مكتـب الفـضاء     وقد أُبلغت إدارة الطريان املدين يف برمـودا بوجـود اجلـسم الـذي قـرّ                 

ــة   والتكنولوجيــات املتقّد ــة يف الواليــات املتحــدة األمريكي ــوزارة اخلارجي ــابع ل ــه ملــك  مــة الت  أن
نه جـزء مـن قطعـة انـسيابية انفـصلت خـالل بعثـة        وُيعتقد أ. United Launch Allianceملشروع 

  .USA-235 إلطالق الساتل ٢٠١٢مايو / أيار٤ جرت يف Atlas 5من بعثات 
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 بوصــة طــوالً مــع تقــّوس ٧١ بوصــة عرضــاً و٨٤وأبعــاد اجلــسم األساســية هــي بالتقريــب   
وُتتـاح صـور للجـسم الفـضائي     . ةُنخروبيـ أنـه مـصنوع مـن مـادة مركبـة          ويبـدو   . قاعدتهطفيف يف   

ويوجـد  ). www.unoosa.org/oosa/en/Reports/ac105_1040.htmlانظر  (باالتصال احلاسويب املباشر    
  .اجلسم حاليا يف ُعهدة مدير الصيانة واهلندسة يف إدارة عمليات املطارات يف برمودا

مــة التــابع لــوزارة اخلارجيــة يف الواليــات  ت املتقّدويــوّد مكتــب الفــضاء والتكنولوجيــا  
 الترتيبــات املتعلقــة خبطــة  يــعمجاملتحــدة األمريكيــة اســتعادة هــذا اجلــسم، وهــو مــستعد لعمــل    

  .استعادته املقترحة
  :كن االتصال باملسؤول التايل يف برمودا بشأن هذا األمرومي  

 Mr Christopher Pearce,  
 Acting Director of Civil Aviation,  
 Channel House,  
 12 Longfield Road,  
 Southside,  
 St Georges DD03,  
 Bermuda  
 

 1640 293 441 1+      :اهلاتف 
 2417 293 441 1+    :الفاكس 
 cpearce@gov.bm  :الربيد اإللكتروين  

 


