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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 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )نافيي(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  

ل ، بيانات التسجي  ))٢٩-د (٣٢٣٥ العامةمـرفق قـرار اجلمعـية       (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
/ أغسطس إىل أيلول  /الفترة من آب   الروسي يف    االحتاداخلاصـة باألجسـام الفضائية اليت أطلقها        

ني انظــر املــرفق( الفــترة تلــك، وكذلــك األجســام الفضــائية الــيت اندثــرت أثــناء  ٢٠٠٦ ســبتمرب
 ).األول والثاين
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   *٢٠٠٦ أغسطس/آبد الروسي يف  باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتااخلاصة التسجيل بيانات

 . أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسيمل تطلق ،٢٠٠٦أغسطس /آب يف -١

 :يبأجن  زبون نيابة عن التايلي الفضائاجلسم االحتاد الروسي أطلق، ٢٠٠٦أغسطس /آب يف -٢

 مع Proton-Mطة صاروخ حامل  إىل مدار أرضي بواس٨، أُطلق ساتل االتصاالت األورويب هوت بريد ٢٠٠٦أغسطس  / آب٥يف  
 .  من موقع اإلطالق بايكونورBriz-Mمعزز من طراز  

، مل يالحظ اندثار أي جسم فضائي تابع لالحتاد الروسي  ٢٠٠٦أغسطس  / آب٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة  -٣
 .٢٠٠٦أغسطس  /يف مدار أرضي يف آب

                                                               
 .ستنسخة بالشكل الذي وردت به التسجيل مبيانات *
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   الثايناملرفق
   *٢٠٠٦ سبتمرب/أيلولسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف  باألجاخلاصة التسجيل بيانات

   : لالحتاد الروسيان التابعان التاليان الفضائياجلسمان أُطلق ،٢٠٠٦سبتمرب /أيلول يف -١
     للمداراألساسية اخلصائص 

  للجسم الفضائيالعامة الوظيفة
 الفترة

)بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 وجاأل
 الرقم  الفضائياجلسم اسم اإلطالق تاريخ )كم(

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ مهام
 نيابة عن وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

سبتمرب/ أيلول١٤ ٣٣٩ ١٧٩ ٦٤,٩ ٨٩,٥ Cosmos-2423)  أُطلق بواسطة صاروخ حامل
 )بايكونورطالق اإل موقع من سويوز

٣٢١١ 

تيورين ومالّح . الروسي مإيصال رائد الفضاء 
أليغريا -لوبيز. فضاء الواليات املتحدة م

ورائدة الفضاء املولودة إيرانية وذات جنسية 
أنصاري، وهي غري . الواليات املتحدة ع

العضو (مهنية مشاركة يف الرحلة الفضائية 
 .، إىل حمطة الفضاء الدولية)الزائر يف الطاقم

مربسبت/ أيلول١٨ ٢٤٧ ١٩٩,٥ ٥١,٧ ٨٨,٧ Soyuz TMA-9)  بواسطة صاروخ حامل أطلق
Soyuz-FG بايكونورطالق اإل موقع من( 

٣٢١٢ 

  
  .أجانب زبائن نيابة عن ئي فضاأي جسم االحتاد الروسي مل يطلق، ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول يف -٢
 بتوقيت ٠٠/٢٤الساعة ارا من اعتب أرضيمدار تعد موجودة يف ، ومل  ٢٠٠٦سبتمرب /اندثرت األجسام الفضائية التالية يف أيلول  -٣

  :٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول٣٠يف  موسكو
 1998-067J (Radioskaf) 
 2006-013A (Progress M-56) 
 2006-009A (Soyuz TMA-8)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               
 . الذي وردت بهستنسخة بالشكل التسجيل مبيانات   *


