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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
ِّ
مؤرخة  13تموز/يوليه  2021موجَّهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
مذكرة شفوية َّ
لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتش ـ ـ ــعثة الدائم الداحمم للتحسي الع ا ـ ـ ــت لد األمم المتحدة حيلل سفق ً ل تحلةق ياسع لممسية العاًام م
اتفسقيم تسـ ـ ـ ــالة األطسـ ـ ـ ــسل الم ا خمام يت الفقـ ـ ـ ــسم ال سلطت حمعي عال الام يم الاسمم  3235حي29-ففق بيسنست

اخمارس ا تحسي الع اـ ــت يت
التسـ ــالة ال سصـ ــم ًسألطسـ ــسل الفقـ ــسحيم التت ح ا
يقسحيم حُامات اسًاس اندثعت حث سم تمك الفتعة حانظع المعي ف.

ح1ف

عال ني 2021ق كذلك ً طسـ ــسل

__________
ح1ف حُيخمت البيسنست ع الاسمل الفقسحلل المشسل إللرمس يت المعي يت ااة األطسسل الم ا خمام يت الفقسم ال سلطت يت  19تم ز لي .2021
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-1

يت

-3

-2

م ًسلشكة الذي ليت ً .

لم ل ظ اندثسل حي حطسسل يقسحيم تسًام للتحسي الع ات يت مدال حلضت يت

يت

30

عال ني 2021

240,9

458,9

193,6

194,2

حكمف

51,7

67,1

حيلطمف

88,5

90,9

ازلة الديسع

عال ني .2021

لم س م التاسلب الامميم تشغلة المح م

غلع ذلك م الم اي ا اترلكيم اللزمم

األكسال

الر ام األغذيم المادات الامميم

ت د مح م الفقسم الد ليم ًسل ي المسم

ًس تحسي الع ات

صص أليام مرسل ًسل يسًم ع
م ث

ال ظيفم الاسمم لماسم الفقسحت

ل 30

حًسلد سح ف

الفتعة

عال ني  2021تى السسعم  24 00بت لت م اك م

حي حطسسل يقسحيم نيسًم ع زبسح حطسنب.
عال ني 2021ق لم ُي م ا تحسي الع ات ث

 Soyuz-2-1aم م ع اإلالق يت ًسيك ن ل

Progress MS-17ق حام ب اا م صسل خ سمة م اعاز

__________
* بيسنست التسالة مست س

3570-2021-007

3569-2021-006

 Soyuz 2-1bم م ع اإلالق يت بميستيسك

Cosmos-2550ق حُام ب اا م صسل خ سمة م اعاز

25

عال ني 2021

تسل خ اإلالق

حكمف

نا م األ ج

نا م الحقيض

از م الملة

الدسلامتعات المدال م األاسايم

عال ني 2021ق حُامِ الاسمسل الفقسحيسل التسليسل ال سضاسل ل يم ا تحسي الع ات اي عت :

بيانات تسجيل األجسام الفضائية التي أ ْطَلقها االتحاد الروسي في حزيران/يونيه *2021

ل م تسالة الاسم الفقسحت اام الاسم الفقسحت معكدم اإلالق مكسل اإلالق

المرفق
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