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األمــم المتحـدة

األمانة العامة

Distr.: General
28 June 2021
Arabic
Original: English

لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  10أيار/مايو  2021موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لنيوزيلندا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ـ ـ ـ ـ ــدا ال لني الدادمي لى األممىدا لدد األمم المتحدة (ف ىا) بأن تح ل في هذه الاثيقي ،وفقا لممادة الدابلي

من اتفاقيي تســل ل األاســام الم مقي في الفاــار ال(اراي (مدف لدار اللمعيي اللامي ( 3235د ،))29-ملمامات
عن أاس ـ ـ ـ ـ ـ ــام أنمقتفا ا األممىدا في الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال(اراي

(ااظد المدف ).

()1

ل الفتدة من كااان النااي/يىايد إلى آذار/مارس 2021

__________
( )1أد مت البيااات عن األاسام الفااديي المشار إل فا في المدف في سلل األاسام الم مقي في الفاار ال(اراي في  14حزمدان/ياايه .2021

)V.21-04843 (A

280721

**2104843

280721

ST/SG/SER.E/993

معلومات عن األجسام الفضائية التي أطلقتها نيوزيلندا***،

ال شير.

التسميي الدوليي

باء-

اسم صاروخ من
نداأل Electron

اسم صاروخ من
نداأل Electron

الااليات المتحدة

 23آذار/مارس  ،2021الااليات المتحدة
الساعي  10و 30دقيقي

 20كااان النااي/يىايد
 ،2021الساعي 19
و 26دقيقي

اسم صاروخ من  20كااان النااي/يىايد
 ،2021الساعي 19
نداأل Electron
مزود بمدحمي محدك و 26دقيقي
الدفع

الااليات المتحدة
األمدمكيي

** ااظد .www.space-track.org

* بيااات التسل ل مستىس(ي بالشكل الذي وردت به.

التسميي الانىيي

االسم

(بتال ت ا األممىدا)

تارمخ اإلن ق وولته

األجسام التي لم تعد موجودة في المدار

NZ-2021-11

NZ-2021-03

NZ-2021-02

__________

2021-023F

2021-004C

2021-004B

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

(بتال ت ا األممىدا)

تارمخ اإلن ق وولته

األ دد

الدول الم ِْمقي

87,65

96,2

101,61

(دقيقي)

الفتدة اللقديي

533

939

1 213

(كم)

الاظيفي اللامي لملسم الفاادي

45

89,99

90

(دراي)

ألاومي الم ل

اق ي األوج

ال ارامتدات المدارمي األساسيي

(بالتال ت اللالمي المىس )

اسم صاروخ

اسم صاروخ

تارمخ اللادة إلى األرض

295

214

457

اسم صاروخ

لملسم الفاادي

اق ي الحايض

الاظيفي اللامي
(كم)

ألف -األجسام التي أطلقتها نيوزيلندا في الفترة من  1كانون الثاني/يناير إلى  31آذار/مارس 2021

أوال -األجسام التي سجلتها نيوزيلندا

المرفق

www.rocketlabusa.com Electron

www.rocketlabusa.com Electron

USA

Rocket Lab

Rocket Lab
USA

Rocket Lab
USA

www.rocketlabusa.com Electron

المالك أو المشغل مدك ي اإلن ق المالع الش كي

ملمامات إضافيي ناعيي
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المشغل اللديد

الساب

هامي المالك أو المشغل

الساب

ال شير.

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

تارمخ التغ د في اإلشداا

(بالتال ت اللالمي المىس )

المشغل اللديد

هامي المالك أو
الساب

هامي المالك أو المشغل

زاي -األجسام التي انتقل تسجيلها أو ملكيتها من بلد إلى آخر ،باستثناء نيوزيلندا

ال شير.

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

تارمخ التغ د في اإلشداا

(بالتال ت اللالمي المىس )

المشغل اللديد

هامي المالك أو

واو -األجسام التي انتقل تسجيلها أو ملكيتها إلى نيوزيلندا

ال شير.

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

(بالتال ت اللالمي المىس )

تارمخ التغ د في اإلشداا

هامي المالك أو

هامي المالك أو المشغل

لألرض (دراات شدلا)

المالع المداري النابت بالىس ي

هاء -األجسام التي انتقل تسجيلها أو ملكيتها من نيوزيلندا إلى بلد آخر

ال شير.

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

تارمخ اإلن ق

(بالتال ت اللالمي المىس )

الاظيفي اللامي

لملسم الفاادي

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

ال شير.

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

تارمخ اإلن ق

(بالتال ت اللالمي المىس )

الاظيفي اللامي

لملسم الفاادي

اللمل (بالتال ت اللالمي المىس )

تارمخ تالف اللسم الفاادي عن

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

المالع المداري الساب

المالع المداري اللديد

المالع المداري اللديد

تغ د وظيفي اللسم الفاادي

تغ د وظيفي اللسم الفاادي

المالع المداري الساب

المالع المداري الساب

المالع المداري اللديد

تغ د وظيفي اللسم الفاادي

التارمخ الذي اُقل فيه
اللسم إلى مدار ُّ
ت(مص

وغير ذلك من التدابير الموصى بها في المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي)

الظروف الفيزيائية عند نقل الجسم الفضائي إلى مدار للتخلص منه (التغير في المدار ،التخميل،

V.21-04843
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2021-023D

2021-023C

2021-023B

2021-023A

2021-004A

التسميي الدوليي

NZ-2021-07

NZ-2021-06

NZ-2021-05

NZ-2021-04

NZ-2021-01

التسميي الانىيي

األ دد

 23 Myriota 7آذار/مارس
 ،2021 (Tyvakالساعي 10) 0152و 30دقيقي

 23 M2-Aآذار/مارس
 ،2021الساعي 10
و 30دقيقي

 23 Centauri-3آذار/مارس
) ،2021 (Tyvak-0210الساعي 10
و 30دقيقي

أستداليا

أستداليا

أستداليا

الااليات
المتحدة

95,67

95,68

95,7

95,61

109,37

(دقيقي)

الدول الم ِْمقي الفتدة اللقديي

 20 GMS-Tكااان النااي/يىايد ألماايا
 ،2021الساعي 19
و 26دقيقي
 23 Veery-RL1آذار/مارس
 ،2021الساعي 10
و 30دقيقي

االسم

(بتال ت ا األممىدا)

تارمخ اإلن ق وولته

ألف -األجسام التي أطلقتها نيوزيلندا

األاسام الفااديي التاليي لم تسلمفا ا األممىدا.

45,01

45

45

45

90,01

(دراي)

ألاومي الم ل

557

558

557

557

1 201

(كم)

545

546

عدض تاضيحي لمتكىالاايا
واتصال إاتدات األشيار

عدض تاضيحي لمتكىالاايا

548

دمات تاص ل البيااات التلارمي

539

عدض تاضيحي لمتكىالاايا

مىح اإلذن باست(دام ال يف

OHB Cosmos

Ltd

Myriota Pty

ااملي ا ا ساوث
وممز

Ltd

Technologies

Fleet Space

Technologies

Care Weather

1 195

(كم)

الاظيفي اللامي لملسم الفاادي

المالك أو المشغل

اق ي األوج اق ي الحايض

ال ارامتدات المدارمي األساسيي

Electron

Electron

Electron

Electron

Electron

myriota.com

www.unsw.edu.au

fleetspace.com

careweather.com

www.ohb-cosmos.de

مدك ي اإلن ق المالع الش كي

ملمامات إضافيي ناعيي

ثالثا -التبليغ عن األجسام الفضائية التي أطلقتها نيوزيلندا في الفترة من  1كانون الثاني/يناير إلى  31آذار/مارس 2021

ال تااد تىقيحات.

ثانيا -تنقيحات للمعلومات التي سبق اإلبالغ عنها
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NZ-2021-08

 23 Photon-02آذار/مارس
 ،2021الساعي 10
و 30دقيقي

 23 Global-9آذار/مارس
 ،2021الساعي 10
و 30دقيقي

 23 Gunsmoke-J 1آذار/مارس
 ،2021الساعي 10
و 30دقيقي

الااليات
المتحدة

الااليات
المتحدة

الااليات
المتحدة

93,63

93,66

95,66

45

45

45

ال شير.

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

تارمخ اإلن ق وولته (بتال ت ا األممىدا)

األاسام الفااديي التاليي لم تسلمفا ا األممىدا.

(كم)

455

458

557

الدول الم ِْمقي األ دد

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

ممحاظي :ال ارامتدات المدارمي المست ااي في  3أيار/مايا ( 2021المصدر.)www.space-track.org :

NZ-2021-10 2021-023H

NZ-2021-09 2021-023G

2021-023E

التسميي الدوليي

التسميي الانىيي

االسم

(بتال ت ا األممىدا)

تارمخ اإلن ق وولته

األ دد

(دقيقي)

الدول الم ِْمقي الفتدة اللقديي

(دراي)

ألاومي الم ل

(كم)

449

450

545

عدض تاضيحي لمتكىالاايا
واللمميات الساتميي التلارمي

االستشلار عن بلد

عدض تاضيحي لمتكىالاايا

الاظيفي اللامي لملسم الفاادي

الاظيفي اللامي لملسم الفاادي

اق ي األوج اق ي الحايض

ال ارامتدات المدارمي األساسيي

(بالتال ت اللالمي المىس )

تارمخ اللادة إلى األرض

USA, Inc

Rocket Lab

Global

BlackSky

smoke J

TriSept – Gun-

المالك أو المشغل

Electron

Electron

Electron

www.rocketlabusa.com

www.blacksky.com

trisept.com

مدك ي اإلن ق المالع الش كي

ملمامات إضافيي ناعيي
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