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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية  

   التفاقية تسجيل األجسام املطلقة مة وفقاًمعلومات مقدَّ  
     يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣خة مذكّرة شفوية مؤرَّ  
     )فيينا(إىل األمني العام من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

حتّياهتا إىل األمني العـام     ) فيينا(ُتهدي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة          
ف بــأن حتيــل إليــه، وفقــا للمــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تــسجيل األجــسام  لألمــم املتحــدة، وتتــشرَّ

لتـسجيل  ، بيانـات ا   ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة         (املطلقة يف الفضاء اخلارجي     
 وكــذلك ٢٠١١يوليــه /املتعلقــة باألجــسام الفــضائية الــيت أطلقهــا االحتــاد الروســي يف متــوز       

  .)انظر املرفق(األجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء تلك الفترة 
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   املرفق
     *٢٠١١يوليه /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف متوز  

  :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠١١يوليه / يف متوز -١
  

 البارامترات املدارية األساسية   

 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي الرقم
نقطة األوج 

 )كم(
نقطة احلضيض 

 )كم(
امليل 

 )بالدرجات(
بالساعات (الفترة 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي )والدقائق

3320- 

2011-011 

Spektr-R ) أُطلق من موقع اإلطالق يف
بواسطة صاروخ حامل من بايكونور 

خ حامل و وهو صارZenit-2SBطراز 
 ) Fregat-SBمزّود مبعّزز من طراز 

٣٣٥ ٦١٣ يوليه / متوز١٨    ساعة ٢٠١ ٥١.٥ ٥٧٩.٦ 
  دقيقة٢٧و

ديوي الرصد الفيزيائي الفلكي الرا
 ةلألجسام الواقعة خارج اجملرَّ

    
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية لصاحل زبائن أجانب٢٠١١يوليه /يف متوز -٢

بواســطة ) الواليــات املتحــدة (Globalstar-2، أُطلقــت ســتة ســواتل اتــصاالت  ٢٠١١يوليــه / متــوز١٣يف   
 ؛ونور من موقع اإلطالق يف بايكFregatز من طراز د مبعزِّ مزوSoyuz-2.1aَّصاروخ حامل من طراز 

 KazSat-2وسـاتل اتـصاالت   ) الواليـات املتحـدة   ( OS-2، أُطلق سـاتل اتـصاالت  ٢٠١١يوليه / متوز١٦ويف   
 مــن موقــع Breeze-Mمــن طــراز ز د مبعــزِّمــزوَّبواســطة صــاروخ حامــل مــن طــراز بروتــون   ) كازاخــستان(

 .اإلطالق يف بايكونور

، مل ُيالَحـظ انـدثار أجـسام فـضائية تابعـة            ٢٠١١ه  يوليـ / متـوز  ٣١ بتوقيـت موسـكو مـن يـوم          ٠٠/٢٤ويف الساعة    -٣
   .٢٠١١يوليه /لالحتاد الروسي يف متوز

__________  

                                                           
 .به وردت الذي بالشكل مستنسخة التسجيل بيانات *  


