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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

 موّجهة إىل املدير العام ٢٠٠٤مارس / آذار٢٣مذكرة شفوية مؤرخة   
ملكتب األمم املتحدة بفيينا من البعثة الدائمة لألرجنتني لدى 

   )فيينا(املتحدة  األمم
حتــياهتا إىل ) فييــنا(ملــتحدة هتــدي البعــثة الدائمــة لــلجمهورية األرجنتينــية لــدى األمــم ا   -١

 من ٥ مـن املادة   ١مكتـب األمـم املـتحدة بفييـنا ويشـّرفها أن تـبلّغ األمـني العـام، وفقـا للفقـرة                      
اتفـاق انقـاذ املالحـني الفضـائيني واعـادة املالحـني الفضـائيني ورّد األجسـام املطلقة إىل الفضاء                    

، بأن جسما معدنيا ") االنقاذاتفـاق "،  )٢٢-د (٢٣٤٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة         (اخلـارجي   
 كيلوغراما تقريبا، يف شكل حاوية اسطوانية ٤٠ مترا ووزنه ١,٦٠ مـترا وطولـه     ١,٤٠قطـره   

 ٢٠ذات طــرفني نصــف كــرويني، وقــع عــلى األرض يف ســان روكــي يف اقلــيم كوريينــتس يف 
ئي أو وقــد تبــّين مــن حتلــيله أنــه ال حيــتوي عــلى أي عنصــر كيمــيا. ٢٠٠٤يــناير /كــانون الــثاين

 .اشعاعي يشكّل خطر تلويث

 للقـيادة األمريكـية الشمالية للدفاع اجلوي   (068C-1993) 22879وحيمـل اجلسـم الـرقم     -٢
ووفقـا لـلمعلومات الـيت قّدمها فريق املعلومات         . الفضـائي الـتابعة للواليـات املـتحدة األمريكـية         

لواليات املتحدة، كان متوقّعا أن    املداريـة يف االدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء التابعة ل             
يعـود إىل الغـالف اجلـوي لألرض يف ذلك اليوم جسم له خصائص مماثلة للخصائص اليت ورد      

-لذلـك، ُيعـتقد أنـه جزء من حمّرك الوقود الصلب التابع ملركبة اطالق من طراز دلتا                . وصـفها 
 لكي تضع   ١٩٩٣بر  أكتو/ تشرين األول  ٢٦ تابعـة للواليات املتحدة، كانت قد أُطلقت يف          ٢

 .يف املدار سواتل تابعة للنظام العاملي لتحديد املواقع



 

 2 
 

 A/AC.105/825 

ــارس / آذار١٩ويف  -٣ ــية يف   ٢٠٠٤مــ ــتحدة األمريكــ ــات املــ ــفارة الواليــ ــدت ســ ، أكّــ
 ٢-، أن املكّون كان جزءا من مركبة االطالق دلتا١٣١/٢٠٠٤األرجنـتني يف مذكـرة رقمها    

 .١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٦اليت أُطلقت من شرق الواليات املتحدة يف 

 من اتفاق االنقاذ، طلبت الواليات املتحدة األمريكية أن تتخذ        ٥وعمـال أيضـا باملـادة        -٤
الترتيـبات الالزمـة بـني سـفارهتا يف األرجنـتني واحلكومة األرجنتينية العادة ذلك املكّون، كما                 

 .اهنا أكّدت أهنا ستدفع تكاليف استعادة ذلك املكّون

 البعــثة الدائمــة لــلجمهورية األرجنتينــية أن تطلــب توزيــع هــذه الرســالة عــلى ويشــّرف -٥
 .الدول األعضاء كوثيقة رمسية من وثائق جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


