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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  17شباط/فبراير  2022موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ـ ـ ـ ـ ال المة ل الدا مل لستحلد ال ممـ ـ ـ ـ ــف لدا األمم المتحدة قاًًللم دة تحًبع مانل ل ملدة ال ادةل م

لرنل اف الفق ـ ـ ـ ــلة العلمْف قم ا
اتفلقيل تس ـ ـ ـ ــمًب األْس ـ ـ ـ ــلض الم خ

ام المم يل الةلمل  3235قد29-ممع بيلنلت

قرنالل ادتحلد ال ممــف اف النا ال لنف لل
متة نل دلألْســلض الفقــل يل التف َ خ
َق نت ملدنل ماندث ت َثللة ت ك الفت ة قانظ الم ا مق1م.

2022ع ماألْســلض الفقــل يل التف

ق1م َُدخ ت البيلنلت ع األْسلض الفقل يل المشلم إلًالل اف الم ا اف ممب األْسلض الم خلرنل اف الفقلة العلمْف اف  21شملط اب ا .2022
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 2021-133Aقنماذج دللحمم اللبيةفم :انت ق اف  6النا ال لنف لل

) :1983-003A (Cosmos-1437انت ق اف  4النا ال لنف لل

:2022

ماف النا ال لنف لل

ادتحلد ال ممف َس َْسلض اقل يل نيلدل ع زبل

َْلنب.

2022ع اندث ت األْس ـ ــلض الفق ـ ــل يل التلليل ملم تةد ماْادة اف مدام نا األمع علد الس ـ ــلعل  2400بتا ًت مامـ ـ ـ ا م

* بيلنلت التسمًب مستلسعل دللش ب الذس ممدت دل.

ال لنف لل

-3

-2

ماف النا ال لنف لل

2022ع لم ُيل

َق نالل متعقع لاد تل النقل يل مميل تل.

-1

اف النا ال لنف لل

2022ع لم يل

اض  31النا

ادتحلد ال ممـ ــف َس َْسـ ــلض اقـ ــل يل مدمْلع مانل ل مملممـ ــل المتمةل مدلتفاملتل الدمليلع اف مـ ــمب األْسـ ــلض الفقـ ــل يل التف

بيانات تسجيل األجسام الفضائية التي أطلقها االتحاد الروسي في كانون الثاني/يناير *2022
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