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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 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧  مذكّرة شفوية مؤرخة  
  )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

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

، بيانات التسجيل )، املـرفق )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية العامـة      (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
، ٢٠٠٧ يونيه/مـايو وحزيران /أيـار قة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف           املـتعل 

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

 *٢٠٠٧مايو   /ار  أي  الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف                       باألجسام       التسجيل املتعلقة             بيانات     
  
 : التابع لالحتاد الروسيالتايل، أُطلق اجلسم الفضائي ٢٠٠٧مايو/ أياريف -١

  املدار األساسية خصائص

  العامة للجسم الفضائيالوظيفة
 الفترة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم  اجلسم الفضائياسم  اإلطالقتاريخ )كم(

ن وقود وماء وأُكسجني وهواء وأغذية إيصال ما يلزم م
ومواد أخرى قابلة لالستهالك إىل حمطة الفضاء الدولية 

 لتشغيلها خالل مرحلة حتليقها مبالّحني

بواسطة طلق أُ( Progress M-60 مايو/أيار ١٢ ٢٦٢ ١٨٣ ٥١,٦ ٨٨,٧
 Soyuzصارخ حامل من طراز 

 )من موقع اإلطالق بايكونور

3220 

  
 :ون أجنيب الفضائية التالية نيابة عن زباألجسام، أطلق االحتاد الروسي ٢٠٠٧ مايو/ أياريف -٢

 مدار إىلتابعة للواليات املتحدة  Globalstarأربعة سواتل لالتصاالت من طراز طلق أ، ٢٠٠٧ مايو/ أيار٣٠ يف 
 .نوربايكو من موقع اإلطالق Fregatمع معزِّز من طراز   Soyuz  من طراز حاملصاروخأرضي بواسطة 

مل يتبين أن أي جسم فضائي تابع لالحتاد ، ٢٠٠٧مايو / أيار٣١ بتوقيت موسكو، من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة  -٣
 .٢٠٠٧مايو /الروسي قد اندثر ومل يعد موجودا يف املدار األرضي يف أيار

                                                                 
 .نسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ااسُت * 
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 ثاين   ال املرفق 
 

 *٢٠٠٧يونيه     / حزيران    ي يف    الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروس                    باألجسام       التسجيل املتعلقة             بيانات     
  
 : لالحتاد الروسيان التابعانالتالي ان الفضائيان، أُطلق اجلسم٢٠٠٧يونيه /حزيران يف -١

  املدار األساسية خصائص

  العامة للجسم الفضائيالوظيفة
 الفترة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم  اجلسم الفضائياسم  اإلطالقتاريخ )مك(

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ مهام لوزارة 
 الدفاع يف االحتاد الروسي

أُطلق  (Cosmos-2427 يونيه/حزيران ٧ ٣٦٤,٥٥ ١٧٨,٠٥ ٦٧,١٦ ٨٩,٦
 من بواسطة صاروخ حامل

موقع من  Soyuzطراز 
 )اإلطالق بليسيتسك

3221 

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ مهام لوزارة 
 ع يف االحتاد الروسيالدفا

طلق أُ( Cosmos-2428 يونيه/ حزيران٢٩ ٨٧٨,٠٦ ٨٤٨,١٨ ٧٠,٩٩ ١٠٢,٠
بواسطة صارخ حامل من 

من موقع  Zenitطراز 
 )اإلطالق بايكونور

3222 

 
 :ونني أجنبيني نيابة عن زبالتاليني  اجلسمني الفضائيني، أطلق االحتاد الروسي٢٠٠٧يونيه /حزيران يف -٢

 مدار أرضي إىل التابع ألملانيا TerraSAR-X ساتل االستشعار عن بعد طلقأ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ يف 
 .بايكونورمن موقع اإلطالق   Dnepr  من طراز حاملصاروخبواسطة 

 مدار أرضي إىل التابع للواليات املتحدة  Genesis-2 الساتل التجرييب طلقأ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٨ يف 
 . ياسينمن موقع اإلطالق  Dnepr طراز من  حاملصاروخبواسطة 

مل يتبين أن أي جسم فضائي تابع ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة  -٣
 .٢٠٠٧يونيه /لالحتاد الروسي قد اندثر ومل يعد موجودا يف املدار األرضي يف حزيران
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
 .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا * 


