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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

   
 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  

    يف الفضاء اخلارجي
  األمني العام ىلإموجهة ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠ خةرة شفوية مؤرمذكّ

   )فيينا (لدى األمم املتحدةلالحتاد الروسي من البعثة الدائمة 
حتياا إىل األمني العام ) فيينا(لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة  ـدي البعـثة الدائمـة         

لألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل إلــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام  
، بيانات التسجيل ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة      (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        

يناير إىل  /اصـة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف الفـترة مـن كانون الثاين                    اخل
انظــر املــرفق (، وكذلــك األجســام الفضــائية الــيت اندثــرت أثــناء تلــك الفــترة ٢٠٠٦مــايو /أيــار

 ).األول إىل املرفق اخلامس
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94   املرفق األول 2
  أطلقها االحتاد الروسي بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت  
  *٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين  

 .مل يطلَق أي جسم فضائي تابع لالحتاد الروسي، ٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين -١ 

 .طِلق االحتاد الروسي أي جسم فضائي لصاحل زبائن أجانبمل ي، ٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين -٢ 

  ، مل يالحظ اندثار أي جسم فضائي                       ٢٠٠٦يناير      /كانون الثاين        ٣١ يوم      بتوقيت موسكو من           ٠٠/٢٤حىت الساعة          -٣ 
 .٢٠٠٦يناير      /كانون الثاين       ابع لالحتاد الروسي يف املدار األرضي يف                       ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به    *
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  املرفق الثاين
  *٢٠٠٦فرباير /بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف شباط  

 :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠٠٦فرباير /يف شباط -١ 
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الدورة
بالساعات (

 )والدقائق
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
ات اتصاالت راديوية للهواة وقياس اختالف

 spacesuitدرجات احلرارة يف 
أُطلق من على منت  (SuitSat/RadioSkaf فرباير / شباط٤ ٣٥٩ ٣٤٣ ٥١,٦ ٩١,٣

 )احملطة الفضائية الدولية
3202 

 
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٦فرباير /يف شباط -٢ 

 التابع للمملكة العربية السعودية إىل مدار حول األرض بواسطة  Arabsat-4A االتصاالت ، أُطلق ساتل ٢٠٠٦فرباير  / شباط٢٨يف   
. من موقع االطالق بايكونور ) Breeze-M(آم  -ذي جهاز معزز من نوع بريز   ) م-بروتون  (Proton-Mصاروخ حامل من نوع   
 .وقد أُطلق الساتل إىل مدار غري مقرر  

 ، ومل يعـد موجـودا يف مدار حول األرض اعتبارا من الساعة             ٢٠٠٦فـرباير   /يف شـباط  اجلسـم الفضـائي الـتايل اندثـر          -٣ 
 .067H (TNS-0)-1998: ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨  بتوقيت موسكو من يوم٠٠/٢٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به    *
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94   املرفق الثالث 4
  *٢٠٠٦مارس /يف آذار بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي   

 :أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي، ٢٠٠٦مارس /ريف آذا -١ 
  

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(

 امليل
بالدرجات (

 )والدقائق
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
طة  إىل احمل١٣إيصال طاقم للرحلة 

الفضائية الدولية يتألف من رائد الفضاء 
االحتاد (الطيار بافال فينوغرادوف 

، ورائد الفضاء جيفري ويليمز )الروسي
واملواطن ) الواليات املتحدة األمريكية(

 .الربازيلي ماركوس بونتس

أُطلق بواسطة (  Soyuz TMA-8 مارس / آذار٣٠ ٢٥٩ ٢٠٢ ٥١,٧ ٨٨,٨
 من Soyuzصاروخ حامل من طراز 
 )موقع اإلطالق بايكونور

3203 

 
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٦مارس /يف آذار -٢ 

  ومل يعــد موجــودا يف مــدار حــول األرض اعتــبارا مــن الســاعة ٢٠٠٦مــارس /اجلســم الفضــائي الــتايل اندثــر يف آذار -٣ 
 .035A (Progress M-54)-2005: ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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  املرفق الرابع
 *٢٠٠٦أبريل /يف نيسان بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي   

 
 :أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي، ٢٠٠٦أبريل /يف نيسان -١ 

  
    اخلصائص األساسية للمدار 

 العامة للجسم الفضائيالوظيفة 
 الدورة

 )بالدقائق(

 امليل
بالدرجات (

 )والدقائق
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
تزويد احملطة الفضائية الدولية بالوقود 

والغذاء وغري ذلك من املواد االستهالكية 
الالزمة لتشغيل احملطة أثناء رحلتها 

 املأهولة

أبريل / نيسان٢٤ ٢٣٨ ١٩٤ ٥١,٦ ٨٨,٥ Progress M-56)  أُطلق بواسطة
 من Soyuzصاروخ حامل من طراز 
 )موقع اإلطالق بايكونور

3204 

 
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٦أبريل /يف نيسان -٢ 

   الــتابع إلســرائيل إىل مــدار حــول EROS-Bعــد ، أُطلــق ســاتل استشــعار األرض عــن ب٢٠٠٦أبــريل / نيســان٢٥يف   
 ).Svobodny(من موقع االطالق سفوبودين ) ١-ستارت (Start-1األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع   

  ومل تعــد موجــودة يف مــدار حــول األرض اعتــبارا مــن  ٢٠٠٦أبــريل /األجســام الفضــائية التالــية اندثــرت يف نيســان  -٣ 
 : ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ من يوم  بتوقيت موسكو٠٠/٢٤الساعة  
  1987-048A (Cosmos-1849) 
  1991-053A (Molniya-1) 
  1990-101A (Molniya-1) 
  1988-076A (Cosmos-1966) 
  1986-103A (Molniya-1) 
  2005-039A (Soyuz TMA-7) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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94   املرفق اخلامس 6
  *٢٠٠٦مايو /يف أيار د الروسي بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتا  

 :، أُطلق اجلسمان الفضائيان التاليان التابعان لالحتاد الروسي٢٠٠٦مايو /يف أيار -١ 
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الدورة
بالساعات (

 )والدقائق
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم جلسم الفضائياسم ا تاريخ االطالق )كم(
 من هذا اجلسم الفضائي هو أداء مهامالغرض

 لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي
أُطلق بواسطة صاروخ (  Cosmos-2420 مايو / أيار٣ ٣٦٣ ١٧٩ ٦٧,٢ ٨٩,٤

قع اإلطالق  من موSoyuzحامل من طراز 
 )بليسيتسك

3205 

دراسة العمليات يف الغالف اجلوي لألرض 
ث الزالزل ووضع نظام فضائي قبل حدو

لرصد الكوارث الطبيعة والكوارث من صنع 
 اإلنسان

أُطلق بواسطة صاروخ حامل (Compass-2 مايو / أيار٢٦ ٤٨٧ ٤٠١ ٧٨,٩ ٩٣,٥
 من غواصة يف مياه حبر Shtilمن طراز 
 )بارنتس

3206 

 
  .ائن أجانب مل يطِلق االحتاد الروسي أي جسم فضائي لصاحل زب،٢٠٠٦مايو /يف أيار -٢ 

 ، مل يالحـظ اندثـار أي جسـم فضائي تابع    ٢٠٠٦مـايو  /أيـار  ٣١ بتوقيـت موسـكو مـن يـوم      ٠٠/٢٤حـىت السـاعة      -٣ 
 .٢٠٠٦مايو /أياراألرضي يف  لالحتاد الروسي يف املدار 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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