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لجنة استخدام الفضاء الخارجي

في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  17آذار/مارس  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتش ـ ـ ــعة الدائم الداحمم للتحسي الع ا ـ ـ ــت لد األمم المتحدة (فيينس) ،بأن تحيل ،فقس للمسية العابام من

اتفسقيم تسـ ـ ــجيل األلسـ ـ ــسف المفلقم فت الف(ـ ـ ــسا اللسملت (معفا ةعام الجم يم الاسمم ( 3235ي ،))29-البيسنست

اللسص ــم بسأللس ــسف الف( ــسحيم التت االلق س اوتحسي الع ا ــت فت ل ـ عي اسن ن الئسنترانساع ل ــدس رفبعااع ،2020
اذلك األلسسف الف(سحيم المفلقم اسبقس التت اندثعت اثنسا تلك الفتعة (انظع المعفقين األ ل الئسنت).
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__________
( )1ايخلت بيسنست األلسسف الف(سحيم المشسم إلي س فت المعفقين فت اجل األلسسف المفلقم فت الف(سا اللسملت فت  1حزيعانرا نيه .2020
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فت اسن ن الئسنترانساع  ،2020اندثع الجسم الف(سحت التسلت لم ياد م ل يا فت مدام ح ل األمض عند السسعم 00ر 24بت ةيت م اك من ا ف 31

فت اسن ن الئسنترانساع  ،2020لم يفلا اوتحسي الع ات اي السسف ف(سحيم نيسبم عن زبسحن السنب.

) ،1977-010A (Molniya 2-17الذي احتعق فت  6اسن ن الئسنترانساع .2020

كسن ن الئسنترانساع :2020

االلق س اوتحسي الع ات تل(ع ل واته الق(سحيم ايفعته.

-1

فت اسن ن الئسنترانساع  ،2020لم يفلا اوتحسي الع اـ ــت اي السـ ــسف ف(ـ ــسحيم مدملم ،فقس للممسماـ ــم المتدام ولتزامسته الد ليم ،فت اـ ــجل األلسـ ــسف الف(ـ ــسحيم التت

بيانات تسجيل األجسام الفضائية التي أطلقها االتحاد الروسي في كانون الثاني/يناير *2020

بيسنست التسجيل مستنسلم بسلشكل الذي ميت به.

__________

*
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بيسنست التسجيل مستنسلم بسلشكل الذي ميت به.

__________

*

فت لدس رفبعااع  ،2020اندثع الجسم الف(سحت التسلت لم ياد م ل يا فت مدام ح ل األمض عند السسعم  2400بت ةيت م اك من ا ف  29لدس رفبعااع .2020

صسم خ حسمل من العاز  Soyuz-2-1bمز ي بمعحلم عليس من العاز .Fregat-M

فت  7لدس رفبعااع  ،2020االلا  34استل من ا اتل ( OneWebالمملكم المتحدة لبعيفسنيس الاظمى ااعلندا الشمسليم) من م ةع اإلاللق فت بسيك ن م ب اافم

فت لدس رفبعااع  ،2020االلا اوتحسي الع ات األلسسف الف(سحيم التسليم نيسبم عن زب ن النبت:

من م ةع إاللق بليسيتسك

بسوتحسي الع ات

62,8

724,2

ملصص ألياا م سف بسلنيسبم

 Soyuz-2-1aمز ي بمعحلم عليس من العاز Fregat

39 691,4

999,5

(كم)

(يملم)

(بسلدةسحا)

ال ظيفم الاسمم للجسم الف(سحت

الفتعة

عن ازمة الدفسع

 ،Meridianااللا ب اافم صسم خ حسمل من العاز  20لدس رفبعااع 2020

اإلاللق

تسميخ اإلاللق

(كم)

نقفم األ ج

نقفم الح(يض

از يم الميل

الدسمامتعات المداميم األاسايم

) :2019-041А (Soyuz MS-13هدفت حدة النز ل فت  6لدس رفبعااع  2020فت م ةع محدي مسدقس ،حسملم اع(سا من بائم تسبام لمحفم الف(سا الد ليم.
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الف(سحت
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فت لدس رفبعااع  ،2020االلا الجسم الف(سحت التسلت اللسضع ل ويم اوتحسي الع ات ايفعته:

بيانات تسجيل األجسام الفضائية التي أطلقها االتحاد الروسي في شباط/فبراير *2020

مةم تسجيل الجسم اام الجسم الف(سحت معادم اإلاللق مكسن

المرفق الثاني
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