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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  18حزيران/يونيه  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لالتحاد الروسي لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتش ـ ـ ــثة الدائم الداحمم للتحسي الث ا ـ ـ ــت لد األمم المتحدة حيلل سفق لل تحل ق يبس لممسية ال اث ام م

اتفسقيم تسـ ـ ـ ــال األطسـ ـ ـ ــسض الملمبم يت الفقـ ـ ـ ــسم ال سلطت حمثي

ثال الام يم الاسمم  3235حي29-ففق بيسنست

متامبم سألطسـ ــسض الفقـ ــسحيم التت التمبدس ارتحسي الث اـ ــت يت وـ ــدث ال سل مس  2020كذلك األطسـ ــسض الفقـ ــسحيم

الملمبم اس بس التت اندثثت الث سم تمك الفتثة حانظث المثي ف.

ح1ف

__________
ح1ف اليخمت البيسنست ع الاسم الفقسحت المشسل إليه يت المثي يت اا األطسسض الملمبم يت الفقسم ال سلطت يت  24حزيثال نيه .2020
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المرفق

حتى السسعم  24 00بت لت م اك م

* بيسنست التسال مست س م سلشك الذي ليت ه.

__________
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-2

اإلتلق بميسلتسك

مثحمم عميس م تثاز  Fregatم م ع

حسم م تثاز  Soyuz-2-1bمز ي

2020

Cosmos-2546ق التم ب االم صسل خ  22ال سل مس

اام الاسم الفقسحت مثكدم اإلتلق
مكسل اإلتلق

تسليخ اإلتلق

270,0

نبلم
األ ج
حكمف

71,3

نبلم
الحقيض
حكمف

713,9

الفتثة
الابد م
ح سلد سح ف

م صص أليام مدسض سل يس م ع

ال ظيفم الاسمم لماسم الفقسحت

ازلة الديسع سرتحسي الث ات

ض  31ال سل مس 2020ق لم لحظ اندثسل الي الطسسض يقسحيم تس ام للتحسي الث ات يت مدال اللضت يت ال سل مس .2020

63,5

از يم
المل
حيلطمف

الدسلامتثات المداليم األاسايم

يت ال سل مس 2020ق لم لم ارتحسي الث ات الي طسم يقسحت نيس م ع زبسح الطسنب.

3543-2020-005

ل م تسال الاسم
الفقسحت

-1

يت ال سل مس 2020ق التم الاسم الفقسحت التسلت ال سضع ل ر م ارتحسي الث ات ايلثته:

بيانات تسجيل األجسام الفضائية التي أطلقها االتحاد الروسي في أيار/مايو *2020
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