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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا لقرار الجمعية العامة  1721باء (د )16-من الدول التي
تطلق أجساما إلى المدار أو ما بعده
مذكرة شفوية مؤرخة  9تشرين الثاني/نوفمبر  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة
الدائمة لموناكو لدى األمم المتحدة (فيينا)

تحر ـ

تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئم المونــو الــداممــو لمدةــفيد لــدأ األمم المتحــدة فقرر ــف ـ

ق ــف ل ئة  1من قئار

الجمعيـو الوـفمـو  1721ـف ف  16-المؤرخ  20كـفةد األ /د سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ئ  1961مو دمـف
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عن الجمم ال ضفمي المشفر إليه قي المئق قي سج األجمفم المط و قي ال ضف الخفرجي قي  10تشئين النفةيد
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قي  3أي د/دس تم ئ  2020فاةظئ المئق .
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بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته موناكو

*

OSM-1 Cicero

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
اسم الجمم ال ضفمي
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التمميو الد ليو الموتمدة لدأ لج و أ حفث ال ضف
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الئقم ال هئسي لدأ قيف ة الدقفع الجدي ألمئيكف الشمفليو
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التمميو الدط يودرقم التمجر
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قئةمف فغيفةف ال ئةميو ؛

تفريخ اإلطالق إق يمه أ مدقوه

 3أي د/دس تم ئ  2020المفعو  51 1قي و  10ثدا

إسطفليف

فلتدقرت الوفلمي الم م ؛ مئكز غيفةف ال ضفمي

غيفةف ال ئةميو
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جمع بيفةف م فخيو ل تط ي ف ال رئيو

الدظي و الوفمو ل جمم ال ضفمي

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
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مفلك الجمم ال ضفمي أ مشغ ه

Orbital Solutions Monaco

المدقع الشمكي

www.orbitalsolutions.mc

مئكمو اإلطالق

VV 16

قدمت هذه المو دمف

فستخدام ةمدذج االستمفرة الذي أعد عمال ئار الجمعيو الوفمو 62د 101أعف

األمفةو تصميمه.
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