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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
ِّ
مؤرخة  31آب/أغسطس  2021موجَّهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
مذكرة شفوية َّ
أللمانيا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائم اللماـي الـداامـي أللمـحدةـح لـدا األمم المتحـدة ا ألألكـح لـاد تحألـاب ة مـح أل ـح المـح ة الاالمـي م

اتفحقةي تسـ ــاألا األ سـ ــح الميلامي

ع

سم رحا أطامته ألمحدةح اادظا الما ي .

ا 1أُ خات بةحدحت الاسم الفرحا المشحا إلةه
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الفرـ ــحر القحا

181021

**2106785

181021

الما ي

ا1

اما ي ااا الام ةي المحمي  3235ا  29-ب مماومحت

ساا األ سح الميامي

الفرحر القحا

 3أياول/سبتمبا .2021
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته ألمانيا

*

TUBIN
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسمةي الدةلةي الممتمدة لدا لاكي ألححث الفرحر

2021-059X

اسم الاسم الفرحا

TUBIN

التسمةي الوطكةي/ا م التساألا

D-R090

ةلي الساا
الدةل الميِامي األخاا

ألمحدةح
األا كتأل ب إسلحدةحب أستاالةحب اإلمحاات المابةي المتحدةب إييحلةحب بااة حب باغحايحب تحياكدب
اةادداب سويسااب كاكداب الكويتب لكسمباغب الم سةكب المماكي المتحدة لباييحدةح
المظمى ةأيالكدا الشمحلةيب الواليحت المتحدة األماي ةي

تحايخ اإلطالق ةإ اةمه أة مو مه

 30زيااد/يودةه 2021ب السحعي  19ة 31قةمي ةصفا ثحدةي لحلتو ألت المحلم
المكسي؛ كألب كحدح ألاالب اوايداب الواليحت المتحدة
ئ

اللحاامتاات المداايي األسحسةي
الفتاة الممديي

 95,1قةمي

زاةيي المألا

 97,44ا ي

دميي األةج

 540كألاومت اا

دميي الحرةض

 526كألاومت اا

الوظةفي المحمي لااسم الفرحا

الغاض م السحتا هو عاض إيرح
لحستقدا األشمي تحت الحماار

لحمولي الستشمحا اااي الكلحتحت ع ُلمد

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
محلك الاسم الفرحا أة ِ
مشغاه
المو ع الشل

حممي بالأل التمكةي
www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de/menue/
forschung/aktuelle_projekte/tubin/parameter/en/

ماكلي اإلطالق

Falcon 9

مماومحت أخاا

م المتو ع أد يتو ف الاسم الفرحا ع المما

عح 2022

* ُ ِدمت هذه المماومحت لحستقدا دموذج االستمحاة الذي أُع ئد عمال لمااا الام ةي المحمي  101/62ةأعح ت األمحدي تصمةمه.
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