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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  
   يف الفضاء اخلارجي

 األمني العام ىلإموجهة ، ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ خةرة شفوية مؤرمذكّ
   )فيينا (لدى األمم املتحدةلالحتاد الروسي من البعثة الدائمة 

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

، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
، وكذلك  ٢٠٠٦يونـيه   /باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف حزيـران              اخلاصـة   

 ).انظر املرفق(األجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء تلك الفترة 
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97  املرفق
  *٢٠٠٦يونيه /بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف حزيران

   :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٦يونيه /يف حزيران -١
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
الفترة 

)بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
يونيه/زيران ح١٥ ٣٦٧ ٢٠٢ ٧٠ ٨٩,٩ استشعار األرض عن بعد Resurs-DK)  أُطلق بواسطة صاروخ حامل من 

 ) من موقع اإلطالق بايكونورSoyuzطراز 
3207 

تزويد احملطة الفضائية الدولية بالوقود واملاء 
واألوكسيجني واهلواء والغذاء وغري ذلك من 
املواد االستهالكية الالزمة لتشغيل احملطة أثناء

 رحلتها املأهولة

يونيه/ حزيران٢٤ ٢٤٠ ١٩٣ ٥١,٦ ٨٨,٦ Progress M-57 ) أُطلق بواسطة صاروخ حامل 
 ) من موقع اإلطالق بايكونورSoyuzمن طراز 

3208 

 من هذا اجلسم الفضائي هو أداء الغرض
مهام لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

يونيه/ حزيران٢٥ ٤٢٩ ٤٠٨ ٦٥,٠ ٩٢,٨ Cosmos-2421  ) أُطلق بواسطة صاروخ حامل 
 ) من موقع اإلطالق بايكونورTsiklon-2من طراز 

3209 

 
  :أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل لصاحل زبون أجنيب، ٢٠٠٦يونيه /حزيرانيف  -٢

الـتابع لكازاخسـتان يف مـدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز    KazSat ، وضـع سـاتل االتصـاالت    ٢٠٠٦يونـيه  / حزيـران ١٨يف  
  .من موقع االطالق بايكونور Proton) ونبروت(

 بتوقيت موسكو ٠٠/٢٤، ومل يعودا موجودين يف مدار حول األرض يف الساعة       ٢٠٠٦يونيه  /اجلسمان الفضائيان التاليان اندثرا يف حزيران      -٣
  :٢٠٠٦يونيه / حزيران ٣٠من يوم 
 2004-020A (Cosmos-2405) 
 2005-047A (Progress M-55) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به      *


