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االستعمال الرجاء إعادة  
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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
          يف األغراض السلمية

معلومات مقدَّمة مبوجب االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني     
      وإعادة املالحني الفضائيني ورّد األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

   موجَّهة إىل األمني العام ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من بعثة أستراليا الدائمة لدى األمم املتحدة 

حتياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(هتدي بعثة أستراليا الدائمة لدى األمم املتحدة   
 من االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني ٥املتحدة، ويشّرفها بأن تبلغه، مبوجب املادة 

مرفق قرار اجلمعية (األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي وإعادة املالحني الفضائيني ورّد 
  .، هببوط جسم فضائي غري معروف األصل على األراضي األسترالية))٢٢- د (٢٣٤٥العامة 

فقد سقط اجلسم، وهو من صنع اإلنسان، على ممتلكات خاصة يف مشال شرق أستراليا   
واإلحداثيات اجلغرافية لنقطة السقوط . يوم، أو تقريباً يف ذلك ال٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣يف 

  . متراً فوق سطح البحر٢٣٧شرقاً، بارتفاع  “٤٨ ‘٠٣ ١٤٥ο جنوباً و“٣٠ ‘٥٥ ٢٦οهي 
. ، وقامت بفحصه٢٠٠٨سبتمرب /وأُعلمت احلكومة األسترالية هبذا اجلسم يف أيلول  

ل جزءاً مكوِّناً وُيعتقد أنه وعاء ضغط ملفوف ومركَّب من ألياف الكربون ُيرجَّح أنه شكَّ
  .جلسم فضائي

   كغم، وعلى جانبيه ١٧ متر تقريباً ووزنه ٠,٥٥واجلسم املستعاد قطره   
ويبدو أن اجلزء الداخلي منه له .  ملّيمترا تقريبا٢٥ًاملتقابلني فتحتان قطر كل واحدة منهما 

  أيضاً وُعثر داخل اجلسم الكروي . بطانة من مادة معدنية وحلام حول احمليط الداخلي
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   خمرومة بسلسلة فتحات صغرية ا ملّيمتر١٢معدنية مشطوبة قطرها " فوهة"على بقايا 
  .حول حميطها

واحلكومة األسترالية ال تعترب أن اجلسم ينطوي على خطر كبري أو يشكِّل ضرراً على   
  .وال يزال اجلسم حتت حجز قضائي خاص. الصحة

وهلذا . ء إىل السلطة اليت أطلقت اجلسمومل تتمكَّن احلكومة األسترالية من االهتدا  
فإهنا تلتمس مساعدة األمني العام يف حتديد السلطة اليت أطلقته، وستقّدر له بامتنان إذا أمكن 
له أن يطلب من السلطات املطلقة ألجسام فضائية فحص سجالهتا وإخطار احلكومة 

  .األسترالية مبا إذا كانت تعتقد أهنا أطلقت هذا اجلسم
احلكومة األسترالية أن ختطر األمني العام بنّيتها أن تنتظر ردوداً من السلطات وتوّد   

وإذا ظلّ اجلسم دون أن ُيطالب به حىت . املطلقة ملدة ستة شهور بعد تاريخ هذه املذكّرة
. انتهاء تلك املدة، فإن احلكومة األسترالية ستعترب أن اجلسم قد هجرته السلطة اليت أطلقته

  . من االتفاق٥األسترالية أن تصّرفها هذا كاف الستيفاء شروط املادة وترى احلكومة 
  :وميكن االتصال باملسؤول األسترايل فيما يتعلق هبذا األمر على العنوان التايل  

    
   Dr. Michael Green 
   Department of Innovation, Industry, Science and Research 
   Industry House Level 11 
   10 Binara Street  
   Canberra City 
   ACT 2601 
  Australia 

   Telephone:  +61 2 6213 6986 
   Facsimile:  +61 2 6290 7249 
  Email:   Michael.Green@innovation.gov.au 

    
هذه املذكّرة للبعثات ) فيينا(وقد استنسخت بعثة أستراليا الدائمة لدى األمم املتحدة   

الصني واليابان واهلند واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية : ل منالدائمة لك
  .واملفّوضية األوروبية

  


