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 األمانة العامة 

 

 
270807    V.07-86075 (A) 
*0786075* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
    يف األغراض السلمية   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة   
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥مذكّرة شفوية مؤرخة   
  )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

حتياا إىل األمني العام ) فيينا(ـدي البعـثة الدائمـة لالحتـاد الروسـي لـدى األمم املتحدة              
ــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام       ــيه، وفقــا لــلمادة ال لألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل إل

، بــيانات التســجيل ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 
، ٢٠٠٧أبريل  /مارس ونيسان /تعلقة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسي يف آذار             املـ 

 ).انظر املرفقني األول والثاين(وكذلك األجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء تلك الفترة 
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  األول  املرفق 2
  

 *٢٠٠٧مارس     / آذار    الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف                       باألجسام       التسجيل املتعلقة             بيانات     
  
 . لالحتاد الروسيتابعة، مل تطلق أجسام فضائية ٢٠٠٧مارس / آذاريف -١

 . فضائية نيابة عن زبائن أجانبأجسام، مل يطلق االحتاد الروسي أي ٢٠٠٧مارس / آذاريف -٢

 ٠٠/٢٤ الساعة يفأرضي  ، ومل يعـودا موجوديـن يف مـدار          ٢٠٠٧مـارس   / الفضـائيان التالـيان اندثـرا يف آذار        اجلسـمان  -٣
 :٢٠٠٧مارس / آذار٣١بتوقيت موسكو من يوم 

  1978-067A (Cosmos-1025) 

  2006-045A (Progress M-58) 

                                                                 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا * 
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  الثاين   املرفق 
  

 *٢٠٠٧أبريل / الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف نيسانباألجسام التسجيل املتعلقة بيانات  
  
 : التابع لالحتاد الروسيالتايللفضائي ، أُطلق اجلسم ا٢٠٠٧أبريل / نيسانيف -١

  املدار األساسية خصائص

  العامة للجسم الفضائيالوظيفة
 الفترة

)بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

الرقم  اجلسم الفضائياسم اإلطالقتاريخ )كم(
 يوركيخني .  املؤلف من ف١٥ طاقم البعثة إيصال
  الذي يضم ١٢لزائر  اوالطاقمكوتوف . و أُ
 حمطة إىل) الواليات املتحدة األمريكية(سيموين . س

 .الفضاء الدولية

طلق من أُ (Soyuz TMA-10 أبريل/ نيسان٧ ٢٦٠ ١٩٩ ٥١,٧ ٨٨,٨
 )موقع اإلطالق بايكونور

3219 

  
 :نب الفضائية التالية نيابة عن زبائن أجااألجسام، أطلق االحتاد الروسي ٢٠٠٧أبريل / نيسانيف -٢

  حاملصاروخ مدار أرضي بواسطة إىل  Anik-F3الكندي، أُطلـق سـاتل االتصـاالت    ٢٠٠٧أبـريل  / نيسـان ١٠ يف 
 .بايكونور من موقع اإلطالق Breeze-M مع معزِّز من طراز Proton-M من طراز

  Dnepr مـدار أرضي بواسطة صاروخ حامل من طراز إىلطلقـت السـواتل التالـية    ، أ٢٠٠٧ُأبـريل  /نيسـان  ١٧ ويف 
 : موقع اإلطالق بايكونورمن

 ؛Egyptsat-1 املصري لالستشعار عن بعد الساتل  

 ؛Saudisat-3 عن بعد لالستشعار السعودي  الساتل  
  ،Saudicomsat-6 و،Saudicomsat-5 و،Saudicomsat-4و ،Saudicomsat-3: الســعودية االتصــاالت ســواتل   

 ؛Saudicomsat-7و

                                                                 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا * 
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 ؛MAST-1بع للواليات املتحدة ي التاـ التجريبالساتل  

ية م لألغراض العلصـان واملخص للواليـات املـتحدة   الـتابعان  Polysat-4 (CP4) و، Polysat-3 (CP3)السـاتالن   
 والتعليمية؛

  لألغراض العلمية والتعليمية؛صواملخص للواليات املتحدة التابع  CAPE-1الساتل  

 غراض العلمية والتعليمية ولتصوير سطح األرض؛ لألصاملخصLibertad-1   الكولوميبالساتل  

  للواليات املتحدة؛التابع Aerocube التكنولوجي الساتل  

 . للواليات املتحدةالتابع CSTB-1 التكنولوجي الساتل  

ــر يف نيســان  اجلســم -٣ ــتايل اندث ــريل / الفضــائي ال  ٠٠/٢٤يف الســاعة أرضــي  يعــد موجــودا يف مــدار  ومل، ٢٠٠٧أب
 .040A (Soyuz TMA-9)-2006 :٢٠٠٧أبريل /نيسان ٣٠ من يوم بتوقيت موسكو
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