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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  14أيلول/سبتمبر  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لبلجيكا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتش ـ ـ ـ ـ ــلد الة لب الدا مب لاألمم ا لدح األمم المتحدة تححلا فقا تححام اتما أل ار المامة اللاف ب م

اتفاقمب تس ـ ــمحا األاس ـ ــار المفألمب تل الفي ـ ــا الرااال ملتا علاا المم مب ال امب  3235م 29-م اعلاا

المم مب ال امب  101/62المؤاخ  17كانوا األال/ميسـ ـ ـ ــمال 2007م م ألومات ع عومة المسـ ـ ـ ــم الفيـ ـ ـ ــا ل

 2017-B-SC-009إلى الغالد الموي انظل الملتا . 1

__________
 1أمخألت بمانات المسم الفيا ل المشاا إلمه تل الملتا تل سما األاسار المفألمب تل الفيا الرااال تل  15أيألول/ساتمال .2020
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المرفق
معلومات إضافية عن جسم فضائي سجلته بلجيكا*
nSIGHT-1
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
اسم المسم الفيا ل:

nSIGHT-1

التسممب الوطلمب/اعم التسمحا:

2017-B-SC-009

مالب السما:
اثممب التسمحا:
الدال المفألمب األخلح:

بألمم ا
ST/SG/SER.E/808

الواليات المتحدة األملي مب

تاايخ اإلطالق اإعألممه أا موع ه
تاايخ اإلطالق:

 18نمساا/أبليا 2017م الساعب  15ا 11مقممب فالتوعحت ال المل الملسا؛

تاايخ اللشل:

 25أياا/مايو 2017م الساعب  8ا 45مقممب فالتوعحت ال المل الملسا؛

الواليات المتحدة

محفب الفيا الدالمب

الةااامتلات المداايب األساسمب
الفتلة ال مديب:

 92,79مقممب

زاايب المحا:

 51,66مااب

نمفب األاج:

 418كحألومت ال

نمفب الحيمض:

 403كحألومتلات

الوظمفب ال امب لألمسم الفيا ل:
تاايخ االضمحالل/ال ومة إلى الغالد

الموي/الرلاج م المداا:

القماس ال ألمل لملاطا مرتألفب م الغالد الحلااي م خالل شة ب م سواتا

كحوبسات التل تحما أاهزة متلوعب
 25نمساا/أبليا 2020

__________

*

2/2

عدمت هذه الم ألومات فاستردار االستمااة التل أعدت عمال فملاا المم مب ال امب  101 /62م اهل م لاضب فالش ا الذي
صممته األمانب.
V.20-05443

