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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
        يف األغراض السلمية  

   قةلَمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام  موّج٢٠٠٨يوليه / متوز٧ خةرة شفوية مؤّرمذكّ  
      )فيينا( لدى األمم املتحدة لالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة 

حتّياهتا إىل األمني العام ) فيينا( لدى األمم املتحدة لالحتاد الروسيهتدي البعثة الدائمة  
قة لَ، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْتقّدم إليهلألمم املتحدة، ويشّرفها أن 

 جساماأل، معلومات عن )، املرفق)٢٩- د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة (يف الفضاء اخلارجي 
 وكذلك عن األجسام الفضائية ٢٠٠٨أبريل /االحتاد الروسي يف نيسانالفضائية اليت أطلقها 

  ).انظر املرفق(اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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    املرفق 

    *٢٠٠٨ أبريل/ نيسان املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يفالتسجيل بيانات    
  : الروسيلالحتاد الفضائي التايل التابع اجلسم، أُطلق ٢٠٠٨ أبريل/ نيسانيف  - ١

  اخلصائص األساسية للمدار 

رقم 
 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي التسجيل

نقطة األوج 
 )كم(

نقطة 
احلضيض 

 )كم(
زاوية امليل 

 )درجة(
  الفترة 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي )دقائق(

٣٢٣٨   Soyuz TMA-12 ) أُطلق
 صاروخ حامل من بواسطة
من موقع  Soyuz-FGطراز 

 )ببايكونوراإلطالق 

   املؤلف من ١٧نقل طاقم البعثة  ٨٨,٧ ٥١,٦٣ ١٩٩,٥ ٢٤٦,٣أبريل / نيسان٢٨
كونونينكو، والطاقم الزائر . لكوف وأفو. س
مجهورية (يون يي -، املؤلف من سو١٤

 .إىل احملطة الفضائية الدولية) كوريا
  
  :اجلسمني الفضائيني التاليني نيابة عن زبائن أجانب االحتاد الروسي  أطلق،٢٠٠٨أبريل / نيسانيف  - ٢

 التابع لوكالة الفضاء األوروبية إىل مدار أرضي بواسطة GSTB-V2/B، أطلق ساتل املالحة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٧يف 
   من قاعدة اإلطالق ببايكونور؛Fregatمع معزز من طراز  Soyuz-FG صاروخ حامل من طراز 

-Zenit إىل مدار أرضي بواسطة صاروخ حامل من طراز Amos-3أبريل، أطلق قمر االتصاالت اإلسرائيلي / نيسان٢٧ يف

2SB  مع معزز من طراز DM-SLBمن قاعدة اإلطالق ببايكونور .  
 موسكويت  بتوق٠٠/٢٤الساعة  ومل يعودا يف مدار األرض يف ٢٠٠٨أبريل /التاليان يف نيسان اندثر اجلسمان الفضائيان  - ٣

  :٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٣٠ من يوم
      2008-004A (Progress M-63) 
   2007-045A (Soyuz TMA-11)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *  


