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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا لالتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني     
      وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١١أغسطس / آب٢٣مذكّرة شفوية مؤرخة     
      واي الدائمة لدى األمم املتحدةوروغمن بعثة أ

ُتهــدي بعثــة أوروغــواي الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة حتياهتــا إىل األمــني العــام لألمــم       
 مــن االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفــضائيني  ٥املتحــدة، وتتــشرف بإبالغــه، وفقــا للمــادة  

مرفــق قــرار اجلمعيــة (ارجي وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورد األجــسام املطلَقــة يف الفــضاء اخلــ 
 / أيلــول١٧ املــؤرخ 13.658، الــذي أقّرتــه أوروغــواي بالقــانون رقــم ))٢٢-د (٢٣٤٥العامــة 
  . باكتشاف جسم فضائي يف إقليم أوروغواي،١٩٦٨سبتمرب 
، أبلغ عن سـقوط حطـام فـضائي         ٢٠١١مارس  / آذار ٢ من يوم    ٣٠/٢٢في الساعة   ف  

وقــد خلــصت املفوضــية املعنيــة . يف مشــال أوروغــوايإىل األرض يف مقاطعــة أرتيغــاس، الواقعــة 
بتلقي البالغات املتعلقة بأجسام طائرة غري حمددة اهلوية وبالتحقيق فيها، التابعة للقوات اجلويـة              

 الــذي Delta IIاألوروغوانيــة، إىل أن مــصدر ذلــك احلطــام هــو املرحلــة الثالثــة مــن الــصاروخ  
بالواليـات املتحـدة األمريكيـة يف عـام         ) ناسـا (الفـضاء   أطلقته اإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة و       

 تـابع   IIR-10 من قاعدة كيب كانـافريال أثنـاء بعثـة اسـتهدفت وضـع سـاتل مـن طـراز                     ٢٠٠٣
  .يف املدار) Navstar 53امسه (للنظام العاملي لتحديد املواقع 

، املــستخدم يف Star 48وهــو جــزء مــن نظــام الدســر، احملــرك (وقــد ُعثــر علــى احلطــام   
وهـي تقـسيمة   (يف مزرعـة واقعـة يف الـدائرة القـضائية الثالثـة      ) Delta IIاملرحلة الثالثة للصاروخ 
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 ثـر ذلـك   إ، وأصـدر علـى      ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٣، التابعة ملقاطعة أرتيغاس، يف      )فرعية إدارية 
ت املتعلقــة وهــذا احلطــام حمفــوظ حاليــا لــدى املفوضــية املعنيــة بتلقــي البالغــا . ســترجاعهابأمــر 

  . اهلوية، التابعة للقوات اجلوية األوروغوانيةاحملددةباألجسام الطائرة غري 
 احلطـام لكـي     استرجاعبوقد أُبلغت سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف أوروغواي           

يتــسىن، وفقــا للمعاهــدات الدوليــة النافــذة ذات الــصلة، تــوفري معلومــات لتأكيــد هويــة األرقــام 
، وهـذا  NAS6705-5P وID85677) G9: جزاء املكتشفة، واليت َتبّين أهنا كما يلـي      التسلسلية لأل 

 صّنعهاتُـ األخري ينتمي إىل سلسلة املنتجات اخلاضعة للمواصفات الوطنية للمالحة اجلوية، الـيت             
، وفقـا لقائمـة القطـع الـيت تنتجهـا      )لوازم الصناعة الفضائية اجلوية (Aerospace Fittingsشركة 

  ).تلك الشركة
  
  
 


