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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا لمعاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول
في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ،بما في ذلك القمر
واألجرام السماوية األخرى
مذكرة شفوية مؤرخة  10تشرين الثاني/نوفمبر  2020موجهة إلى األمين العام
من البعثة الدائمة لهولندا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ــلب ال الد الدالمد لداللدا لدم األمم المتحدة نا))لأن تقد تإدى الم األم)ع الاأىق اإأ أل اأى المأ ة

الحأ يد عش ـ ـلة مع ماأادة الم أ م الملألمد أل ش ـ ـ د الد ل اي م)داد اسـ ــت شـ ــأب اسـ ــتاداى ال ،ـ ــأ الاأ يق

تمأ اي ذلك الإمل األ لاى الس ـ ـ ــمأ ىد األفلم نملاا ج ال اللمامد الاأمد  2222ن 21-ننق مالامأت اض ـ ـ ــأ مد

عع سـ ـ ــم ا ـ ـ ــألي مد ا اي ال،دلج المحاسـ ـ ــي لل سـ ـ ــأى الم لإد اي ال ،ـ ـ ــأ الاأ ي تتالا المالامأت

تأللسم ال ،ألي التألي:

التسممد الد لمد الماتمدة لدم لللد أتحأث ال ،أ

[]2002-057A

اسم اللسم ال ،ألي

[]NSS-6

الد لد/الملألمد

[االلدا]

تأ ىخ اإلطالق

[]2020-12-17

ماجع المدا السأتلي اللأبت تأللس د الم األ ض

[190,5

مز تمصد جد ة ا ىد

[ال]

مسلل لدم األمم المتحدة

ال

د شلجأ]

ثمإد التسل)ل

-

ألد اللسم

[اي مدا ثأبت تأللس د الم األ ض]

ظم،د اللسم ال ،ألي

[سأتل اتصأالت]

مالامأت أفلم

)V.20-06653 (A

141220

**2006653

[الملألمد]New Skies Satellites :

141220
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تتالا المالامأت اإلضـ ـ ـ ــأ مد تحصـ ـ ـ ــال تل))ل اي اا ىد م)ل اللسـ ـ ـ ــم ال ،ـ ـ ـ ــألي ال أ امتلات المدا ىد

األسأسمد اللديدة اي:

ال أ امتلات المدا ىد األسأسمد
ال،تلة الاإديد

[ 23سأعد  56قمإد]

اا ىد الم)ل

[0,05

د]

إ د األ ا

[ 35 820ك)لامتلا]

إ د الح مض

[ 35 752ك)لامتلا]

ىماع االطالع علم المالامأت اللسممد المتالإد بدذا اللسم ال ،ألي علم الماجع اإلل تل ي التألي:
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2019/10/31/registerruimtevoorwerpen

جد أ ا اللســم ال ،ــألي المشــأ الم أعالل اي اللز الاطلي مع الســلل الداللد لل ســأى الم لإد

اي ال ،ــأ الاأ ي نRegister ruimtevoorwerpenن جد س ـ ا تإديم مالامأت عع ا شــأ الســلل الداللد
سلالت ال،لعمد اي الاثمإد ST/SG/SER.E/INF/24
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