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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات َّ
مقدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام الم ْطَلقة في الفضاء الخارجي
ِّ
مؤرخة  10آذار/مارس  2020موجَّهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
مذكرة شفوية َّ
للمكسيك لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ـ ـ ـ ـال المة ل الداكمل ل مألمـ ـ ـ ـ ــ(ف لدا األمم المتحدة قاًًللم دة تحًبع انلا ل مل ة ال ادةل م ات لق(ل
تمـ ـ ـ ــاًب األطمـ ـ ـ ــلل الم ا خنل ا ال قـ ـ ـ ــلم ال للط قم ا ال الام (ل الةلمل  3235ق 29-ممع مة وملت ع

إطالق المألم(ف ل ملتب الللنوي  AztechSat1قانظ الم ا م.

__________

ق1م

ق1م الب(لنلت ع األطملل ال قلك(ل المشلل إلًهل ا الم ا أُ خ ت ا ساب األطملل الم ا خنل ا ال قلم ال للط
ا  12آذال/مللس .2020
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المرفق
*

بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته المكسيك
AztechSat1
اسم الامم ال قلك :

AztechSat1

تلليخ اإلطالق:

 5كلنو األ ل /يممب 2019

مو ع اإلطالق:

كًب كلنلاً الع ا وليداع الواليلت المتحدة األم يأل(ل

مألل اإلطالق قم كز ال قلمم:

مح ل كًب كلنلاً ال ل نوات الاويل التلدةل ل نوات الاويل

م كمل اإلطالق:

Falcon 9

ا الواليلت المتحدة

المألم(ف

لل الماب:
ِّ
مشغ ه:
مللف الامم ال قلك أ

كللل ال قلم المألم(أل(ل

دللامت ات المدال األسلس(ل:
ال ت ة الةنديل:

 92,79ق(نل

از يل المًب:

 51,60لطل

نن ل األ ج:

 341,8كً ومت ا

نن ل الحق(ض:

 339,3كً ومت ا

الوظ( ل الةلمل ل امم ال قلك :

إعل ة بث الحزل إلى كوكمل المواتب Globalstar

أمد التشغًب المن ل:

م ثالثل إلى خممل أشه قم  19شملط/اب اي 2020ع

هو التلليخ الذي نش ف(ه الامم ال قلك AztechSat1

م مح ل ال قلم الد ل(لم

__________

* ب(لنلت التماًب ممتلم ل دللص(غل الت
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