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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  3حزيران/يونيه  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة (فيينا)
تتشـ ـ ـ ـ

البعثة الدائمة لالتحاد ال وس ـ ـ ــأل لدا األمم المتحدة  ،ببناتح ل ،تحب ح و دا للمادة ال العة م

اتفاقية تس ـ ـ ــسب األمس ـ ـ ــال الم لدة أل الفر ـ ـ ــاا العاةمأل ،م

اة السم ية العامة ، 3235د29-تتح بيانات

متعلدة لاألمسـ ــال الفرـ ــائية التأل التلددا ارتحاد ال وسـ ــأل أل رـ ــد نيسـ ــا الب

التل سالدا واندث الثناا تلك الفت ة ،انظ الم

ت.

1،ت

 2020وكذلك لسسـ ــم رـ ــائأل

__________
1،ت الدخلت بيانات األمسال الفرائية المشاة إلبدا أل الم
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أل سس األمسال الم لدة أل الفراا العاةمأل أل  17حز ا يونيه .2020
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المرفق

240,5

243,0

193,0

199,8

51,7

51,7

* بيانات التسسب مستنسعة لالشك الذي وةدت له.

88,6

88,6

الفت ة العددية
،لالد ائ ت

2020ح أل موضع محدد مسبداح حاملة العراا عائدي م لعثة تالعة لمح ة الفراا الدولية.

:2020

لل ا م والتساةب العلمية وتشغب المح ة

واألغذية والمعدات العلمية وغب ذلك م المواد ارستدالكية الالزمة

تزو د مح ة الفراا الدولية لالو ود والماا واألكسسب والدواا

ال وسألت وك ستو مو كاسبدي ،الوريات المتحدة األم كيةت

الم،هولةح ومدندسأل ال ب ا إيفا

كتوةو بتش اغن ،ارتحاد

الناتولأل اللكسـيفبتش إيفانيشأل ،ارتحاد ال وسألتح ائد م كبة الند

إيصال تا م البعثة  63إلى مح ة الفراا الدولية .و ت،لف ال ا م م

الوظيفة العامة للسسم الفرائأل

 2020ولم يعد أل مداة األةض عند الساعة  24 00بتو بت موسكو أل  30نيسا الب

Soyuz MS-15، 2019-064Аت :هب ت وحدة النزول أل  17نيسا الب

واندث السسم الفرائأل التالأل أل نيسا الب

__________

-3

-2

2020

 25نيسا الب

2020

 9نيسا الب

تاة خ اإلتالق

ند ة األوج
،كمت

ند ة الحريض
،كمت

زاو ة المب
،دةمةت

الباةامت ات المداة ة األساسية

2020ح لم ي ل ارتحاد ال وسأل الي مسم رائأل نيالة ع زبائ المانب.

أل لايكونوة

 2-1aم مو ع اإلتالق

حام م ت از Soyuz-

التل بواس ة صاةوخ

Progress MS-14ح

لايكونوة

م مو ع اإلتالق أل

م ت از Soyuz-2-1a

بواس ة صاةوخ حام

Soyuz MS-16ح التل

اسم السسم الفرائأل وم كبة
اإلتالق ومكا اإلتالق

و أل نيسا الب

3542-2020-004

3541-2020-003

ة م تسسب السسم
الفرائأل

-1

أل نيسا الب

2020ح التلدت األمسال الفرائية التالية العاضعة لورية ارتحاد ال وسأل وسي ته:

بيانات تسجيل األجسام الفضائية التي أطلقها االتحاد الروسي في نيسان/أبريل *2020
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