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األمــم المتحـدة

األمانة العامة

Distr.: General
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Arabic
Original: English

لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شففففومة مةر ة  25تشفففرمل اليانيفنوفم ر  2020موجهة إلى األميل العام مل البعية

الدائمة لنيوزملندا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشرف البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى األمم المتحدة (فيينا) بأن تحيل في هذه الوثيقة ،وفقا للمادة الرابعة

من اتفاقية تس ـ ـ ـ ـ ــايل األةس ـ ـ ـ ـ ــاخ الم لقة في الف ـ ـ ـ ـ ــام ال ا ةي (مرف

معلومات عن أةسـ ـ ـ ـ ــاخ أزلقتدا فيوزيلندا في الف ـ ـ ـ ـ ــام ال ا ةي

( 2020افظر المرف ).

()1

ار الام ية العامة ( 3235د،))29-

الفترة من تموز/يوليه إلى أيلو /س ـ ـ ـ ـ ـ تم ر

__________
( )1أد لت بيافات األةساخ الف ائية المشا إليدا في المرف في سال األةساخ الم لقة في الف ام ال ا ةي في  7كافون األو /ديسم ر .2020
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معلومات عل األجسام الفضائية التي أطلقتها نيوزملندا*

NZ-2020-12
rocket body

Electron

RLFL14

و 5د ائ

 ،2020الساعة 16

 31آب/أغس س

و 5د ائ

 ،2020الساعة 16

 31آب/أغس س

NZ-2020-12

الساعة  16و 5د ائ

40,07

45,1

 31آب/أغس س ،2020

(بتو يت فيوزيلندا)

87,65

95,39

تا يخ اإلز ق وو ته

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

Electron rocket body

* بيافات التسايل مستنس ة بالشكل الذي و دت به.

__________

2020-060C

م التسايل الدولي

التسمية الوزنية

االسم

باء -األجسام التي لم تعد موجودة في المدار

2020-060C

2020-060A

NZ-2020-11

التسمية

م التسايل الدولي الوزنية
االسم

(بتو يت فيوزيلندا)

تا يخ اإلز ق وو ته

األ رى

الدو الم لقة

(دقيقة)

الفترة العقدية

(د ةة)

زاوية الميل

Rocket body

للتكنولوةيا

2020

ةسم الصا وخ

 19أيلو /س تم ر

(بالتو يت العالمي المنس )

136

528

عرض توضيحي

الوظيفة العامة للاسم

(كم)

فق ة الح يض

الف ائي

الوظيفة العامة للاسم

تا يخ العودة إلى األ ض
الف ائي

180

547

(كم)

فق ة األوج

البا امترات المدا ية األساسية

ألف -األجسام التي أطلقتها نيوزملندا في الفترة مل  1تموزفيوليه إلى  30أيلولفس تم ر 2020

أوال -األجسام التي سجلتها نيوزملندا

المرفق

USA, Inc

Rocket Lab

Limited

Rocket Lab

المشغل

المالك أو

مركبة

Electron

Electron

www.rocketlabusa.com

www.rocketlabusa.com

اإلز ق

المو ع الشبكي

معلومات إضافية زوعية
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الوزنية

االسم

(بالتو يت العالمي المنس )

الوزنية

االسم

(بالتو يت العالمي المنس )

للاسم الف ائي

الوزنية

االسم

(بالتو يت العالمي المنس )

المشغل الاديد

هوية المالك

أو المشغل الساب

أو المشغل الساب

هوية المالك

(د ةات شر ا)

بالنسبة لأل ض

المو ع المدا ي الثابت

للاسم الف ائي

ال توةد

الدولي

م التسايل
الوزنية

التسمية
االسم

(بالتو يت العالمي المنس )

تا يخ التغير في اإلشراف
المشغل الاديد

هوية المالك أو
أو المشغل الساب

هوية المالك

زاي -األجسام التي انتقل تسجيلها أو ملكيتها مل بلد إلى آ ر ،باستيناء نيوزملندا

ال توةد

الدولي

م التسايل

التسمية
الوزنية
االسم

تا يخ التغير في اإلشراف
(بالتو يت العالمي المنس )

المشغل الاديد

هوية المالك أو

واو -األجسام التي انتقل تسجيلها أو ملكيتها إلى نيوزملندا

ال توةد

الدولي

م التسايل

التسمية

تا يخ التغير في اإلشراف

هوية المالك أو

هاء -األجسام التي انتقل تسجيلها أو ملكيتها مل نيوزملندا إلى بلد آ ر

ال توةد

الدولي

م التسايل

التسمية

تا يخ اإلز ق

الوظيفة العامة

دال -األجسام المحددة في تقرمر سابق التي نقلت إلى مدار للتخلص

ال توةد

الدولي

م التسايل

التسمية

تا يخ اإلز ق

الوظيفة العامة

جيم -األجسام المحددة في تقرمر سابق التي ما زالت في المدار ولكنها لم تعد عاملة

المو ع المدا ي

المو ع المدا ي

المو ع المدا ي

المو ع المدا ي

تغير وظيفة الاسم

تغير وظيفة الاسم

تغير وظيفة الاسم

الساب

المو ع المدا ي

الساب

الساب

المو ع المدا ي

ت لص:

التوةيدية لت فيف الح اخ الف ائي)

الاسم إلى مدا

التا يخ الذي فقل فيه

الاديد

الاديد

الاديد

الف ائي

الف ائي

الف ائي

(التغير في المدا  ،الت ميل ،وغير ذلك من التدابير الموصى بدا في المبادئ

الظروف الفيزيائية عند فقل الاسم الف ائي إلى مدا للت لص منه

(بالتو يت العالمي المنس )

تا يخ تو ف الاسم الف ائي عن العمل

V.20-07499

3/5

ST/SG/SER.E/959

الدولي
NZ-2020-13

Capella-2

و 5د ائ

 ،2020الساعة 16

 31آب/أغس س

الواليات المتحدة

األ رى

الدو الم لقة

95,39

(دقيقة)

الفترة العقدية

45,1

(د ةة)

زاوية الميل

547

(كم)

فق ة األوج

البا امترات المدا ية األساسية

1

528

(كم)

فق ة الح يض

تموزفيوليه إلى

التاا ية

بعد لألغراض

االستشعا عن

الوظيفة العامة

للاسم الف ائي

30

Capella Space
Corporation

المالك أو المشغل

أيلولفس تم ر

2020

مركبة

Electron

اإلز ق

-

المو ع الشبكي

معلومات إضافية زوعية

 Electronإلى المدا .

وفتياة لحدوث ع ل تقني متعل بالصا وخ  Electronالم ل من مامع اإلز ق ،وعنوافه ( ،)Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealandلم تصل الحموالت الموةودة على متن الصا وخ

( SuperDove SD-5الواليات المتحدة).

( SuperDove SD-2الواليات المتحدة)( SuperDove SD-4 ،الواليات المتحدة)( Faraday-1 ،المملكة المتحدة)( SERC ،أستراليا)( LacunaSat-2 ،المملكة المتحدة)( SuperDove SD-1 ،الواليات المتحدة)( SuperDove SD-3 ،الواليات المتحدة)،

ملحوظة :في  5تموز/يوليه  ،2020أزلقت فيوزيلندا األةساخ الف ائية التالية لصالح زبائن أةافب( CE-SAT-1B :اليابان)( NISA-19 ،كندا)( Prometheus-1 ،المملكة المتحدة ل ري افيا العظمى وأيرلندا الشمالية)( Jukebox ،المملكة المتحدة)،

2020-060B

م التسايل

التسمية
الوزنية

االسم

(بتو يت فيوزيلندا)

تا يخ اإلز ق وو ته

ألف -األجسام التي أطلقتها نيوزملندا

الاسم الف ائي التالي لم تساله فيوزيلندا.

ثاليا -الت ليغ عل األجسام الفضائية التي أطلقتها نيوزملندا الل الفترة مل

ال توةد تنقيحات.

ثانيا -تنقيحات للمعلومات التي س ق اإلبالغ عنها
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(أ)

NZ-2019-34

NZ-2019-33

-

NZ-2019-31

NZ-2019-23

التسمية الوزنية

SMOG-P

ATL-1

Object H

(أ)

FossaSat-1

Electron rocket body

االسم

 6كافون األو /ديسم ر

2019

عرض توضيحي

عرض توضيحي

للتكنولوةيا/االتصاالت

 28أيلو /س تم ر 2020

 9تشرين األو /أكتوبر 2020

2019

 6كافون األو /ديسم ر

2019

 6كافون األو /ديسم ر

2019-084H

الدولي

م التسايل

NZ-2019-32

التسمية الوزنية
TRSI

االسم

2019

 6كافون األو /ديسم ر

(بتو يت فيوزيلندا)

تا يخ اإلز ق وو ته

الدو الم لقة األ رى

ألمافيا

للتكنولوةيا/االتصاالت

للتكنولوةيا/االتصاالت

عرض توضيحي

الوظيفة العامة للاسم الف ائي

2020

 11تشرين األو /أكتوبر

(بالتو يت العالمي المنس )

تا يخ العودة إلى األ ض

على الاسم الف ائي  ،)084H-2019( Object Hوإن كان هذا لم يتأكد.

هنغا يا

هنغا يا

-

-

 11تشرين األو /أكتوبر 2020

2019

 6كافون األو /ديسم ر

للتكنولوةيا/االتصاالت

إسبافيا

عرض توضيحي

 28تشرين األو /أكتوبر 2020

2019

 20آب/أغس س

الواليات المتحدة

ةسم صا وخ

األ رى

الف ائي

(بالتو يت العالمي المنس )

 5تشرين الثافي/فوفم ر 2020

(بتو يت فيوزيلندا)

تا يخ اإلز ق وو ته

الدو الم لقة

الوظيفة العامة للاسم

تا يخ العودة إلى األ ض

بنام على تا يخ اإلز ق والحموالت ذات الصلة ،من المعتقد أن المعلومات الوا دة أدفاه تن

2019-084J

2019-084G

2019-084H

2019-084F

2019-054F

الدولي

م التسايل

األةساخ الف ائية التالية لم تسالدا فيوزيلندا.

رابعا -األجسام التي أطلقتها نيوزملندا والتي لم تعد موجودة في المدار
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