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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 َّ
إلسبانيا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائم السبان الداىمن ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

فءلقن فا الف( ـ ـ ـ ال
تسـ ـ ــجيا األلس ـ ـ ـ م الم ض

لد األمم المتحدة (فيين ) بأن تقدم ،وفق للم دة الااببن من اتف ق ن

لا (مافق ق اا الجمع ن الب من ( 3235د ،))29-وق اا الجمع ن

الب من  1721ب (د ،)14-مبلوم ت عن الجسـم الف(ـ ىا  NEPTUNO-1المسـجا فا مـجا بمـس
ب أللس م الف( ى ن المفلقن فا الف( ال

لا (ا ظا المافق).

()1

ال

__________
( )1أُدخلت ب ت الجسم الف( ىا المش

)V.21-07677 (A

241121

**2107677

241121

بل ه فا المافق فا مجا األلس م المفلقن فا الف( ال

لا فا  3أيلول/مبتمبا .2021
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته إسبانيا*
NEPTUNO-1
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسم ن الدول ن المبتمدة
لد لجنن أبح ث الف( :

2021-059CR

امم الجسم الف( ىا:

NEPTUNO-1

التسم ن الوطن ن /قم التسجيا:

ROLEU.ESP.28

دولن السجا:

بمس

ت يخ التسجيا فا السجا الوطنا:

 25آب/أغسفس 2021

ت يخ امطالق وإقل مه أو موقبه:

 30حزياان/يو ه  ،2021الس عن  19و 31دق قن
المنسق؛ كيب ك فياال ،فلو يدا،
ب لتوقيت الب لما
ئ
الوالي ت المتحدة األمايك ن

الس امتاات المدا ين األم م ن
الفتاة البقدين:

 96دق قن

زاوين الميا:

 97,8د لن

قفن األوج:

 550كيلومت اا

قفن الح( ض:

 550كيلومت اا

الوظ فن الب من للجسم الف( ىا:

التصدي لتحدي ت األمن السحاي و صد حاكن المالحن السحاين
يتماا الهدم الب م لمشاوع  NEPTUNOفا التصدي
لتحدي ت األمن السحاي الح ل ن والمستقبل ن من خالل تج ب
بتشكيلن من السواتا
تهدم بلى تفويا التصم م ال
الن وين فا المدا و موذج أولا (كيوبس ت) فا المدا
األ ضا المن فض (على ا تف ع يتااوح بين  200كيلومتا
و 2 000كيلومتا) لاصد حاكن المالحن السحاين من خالل
التق ط النظ م اآللا لتحديد الهوين و ظ م مبلوم ت متفو
ق د على تحليا ماليين القفع من الب ت التا لمبته
المحف ت األ ض ن ب مت دام الذك االصفن عا

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
م لك الجسم الف( ىا أو ِّ
مشغله:

Deimos Castilla La Mancha SLU

ماكسن امطالق:

Falcon 9 Space X

__________

* ُق ِّدمت هذه المبلوم ت ب مت دام موذج االمتم ة الذي أُع ئد عمال بق اا الجمع ن الب من  101/62وأع دت األم ن تصم مه.
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