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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

 إىل األمني العام حتياا) فيينا( البعـثة الدائمـة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة     ـدي  
 مــن اتفاقــية تســجيل األجســام الــرابعةلألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل إلــيه، وفقــا لــلمادة  

، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥ العامةمـرفق قـرار اجلمعـية       (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
ــا    اخلا ــيت أطلقه ــوز الروســي يف االحتــادصــة باألجســام الفضــائية ال ــيه/مت ــك ٢٠٠٦ يول ، وكذل

 ).انظر املرفق( الفترة تلكاألجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء 
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01  املرفق2
  *٢٠٠٦ يوليه/متوز باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف اخلاصة التسجيل بيانات

   :طلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي أُ،٢٠٠٦يوليه /متوز يف -١
     للمداراألساسية اخلصائص 

  للجسم الفضائيالعامة الوظيفة

 الفترة
الساعات ب(
 )الدقائقو

 امليل
)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم  الفضائياجلسم اسم اإلطالق تاريخ )كم(
الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ 

مهام نيابة عن وزارة الدفاع يف االحتاد 
 الروسي

ق٤٥س ١١ ٣٩ ٢١٠ ٥٣٨ ٦٢,٨ أُطلق بواسطة صاروخ حامل  (Cosmos-2422 يوليه/ متوز٢١
Molniya بليستسكطالق اإل موقع من( 

3210 

 
 :يني أجنبني زبوننيابة عن يني التاليني الفضائنياجلسم االحتاد الروسي أطلق، ٢٠٠٦يوليه /متوز يف -٢  

 من RS-20امل احل الصاروخ األرض بواسـطة  إىل مـدار حـول  Genesis-1  الواليـات املـتحدة التجريـبـي   سـاتل  أُطلـق  ، ٢٠٠٦يولـيه  / متـوز ١٢يف    
 منطقة اإلطالق اخلاصة بالقوات الصاروخية االستراتيجية؛

الصاروخ ة كوريـا إىل مدار حول األرض بواسطة   الـتابع جلمهوريـ  Kompsat-2 أُطلـق سـاتل االستشـعار عـن بعـد      ٢٠٠٦يولـيه  / متـوز  ٢٨يف     
 . من موقع اإلطالق بليستسكRokotاحلامل 

 
يف  موسكو بتوقيت ٠٠/٢٤الساعة   اعتبارا من   مدار حول األرض    تعد موجودة يف  ، ومل ٢٠٠٦يوليه /اندثرت األجسام الفضائية التالية يف متوز      -٣  

 :٢٠٠٦يوليه / متوز٣١

   2006-017A (Cosmos-2420). 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت بهبيانات      *


