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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية

  قةلَمعلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ  
   يف الفضاء اخلارجي

 هة إىل األمني العام  موج٢٠٠٨مارس /آذار ١٠خة رة شفوية مؤرمذكّ  
   )فيينا( لدى األمم املتحدة لالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة 

حتياا إىل األمني العام ) فيينا( لدى األمم املتحدة  لالحتاد الروسي دي البعـثة الدائمـة      ـ  
قة لَ، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْتقدم إليهلألمـم املـتحدة، ويشرفها أن     

 ساماألج، معلومات عن    )، املرفق )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية العامـة       (يف الفضـاء اخلـارجي      
 وكذلك عن األجسام ٢٠٠٧ديسمرب /االحتـاد الروسي يف كانون األول    الفضـائية الـيت أطلقهـا       

 ).انظر املرفق(الفضائية اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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  املرفق 2
  *٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف التسجيل بيانات  

 : الروسيلالحتاد  ة التابعة التالية الفضائياألجسام ت ، أُطلق٢٠٠٧ ديسمرب /ن األول  كانو يف -١

  اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الفترة 

)ساعات ودقائق(
زاوية امليل 

 )درجة(
نقطة احلضيض 

 )كم(
نقطة األوج 

 اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )كم(
رقم 

 التسجيل

زم أن يقوم مبهام لصاحل وزارة الدفاع يعت
 يف االحتاد الروسي

  ساعة ٢٣
  دقيقة٤٣و

٣٥ ٣٣٣,٦٠ ٠,٠٥ ٣٥ ٧٤١,٦٠ /  كانون األول٩
 ديسمرب

 Raduga-1M) بواسطةأُطلق 
 Proton-Mصاروخ حامل من طراز 

 )بايكونورمن موقع اإلطالق 

٣٢٣١ 

تزويد احملطة الفضائية الدولية بالوقود 
جني واهلواء والطعام وغري واملاء واألوكس

ذلك من املواد االستهالكية املطلوبة 
 لتشغيل احملطة خالل فترة حتليقها مبالحني

/  كانون األول٢٣ ٢٥١ ١٩٤ ٥١,٧٠  دقيقة٨٨,٧
 ديسمرب

 Progress M-62 )ُبواسطةطلق أ 
  Soyuz طرازصاروخ حامل من 

 )من موقع اإلطالق بايكونور

٣٢٣٢ 

املي لسواتل عمل مرتبط بالنظام الع
 املالحة

  ساعة ١١
  دقيقة١٤,٥و

١٩ ٠٨٣,٢٣ ٦٤,٧٠ ١٩ ١٢٦,٥٥ /  كانون األول٢٥
 ديسمرب

Cosmos-2434
 ٣٢٣٣ )أ(

  ساعة ١١ 
  دقيقة١٤,٥و

١٩ ٠٨٣,٢٣ ٦٤,٧٠ ١٩ ١٢٦,٥٥ /  كانون األول٢٥
 ديسمرب

Cosmos-2435
 ٣٢٣٤ )أ(

  ساعة ١١ 
  دقيقة١٤,٥و

١٩ ٠٨٣,٢٣ ٦٤,٧٠ ١٩ ١٢٦,٥٥ / نون األول كا٢٥
 ديسمرب

Cosmos-2436
 ٣٢٣٥ )أ(

 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *  
من موقع ، 11S861مزود مبعزز من طراز  Proton-M من طراز  منفرد صاروخ حاملبواسطة Cosmos-2436 وCosmos-2435 وCosmos-2434أُطلقت األجسام الفضائية  )أ( 

 .بايكونوراإلطالق 
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 :ئي التايل نيابة عن زبون أجنيب الفضااجلسم، أطلق االحتاد الروسي ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول يف -٢ 

 إىل مدار أرضي بواسطة صاروخ حامل من Radarsat-2 Earth، أُطلق الساتل الكندي لالستشعار عن بعد ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤يف   
 .بايكونورموقع اإلطالق  من Fregat مزود مبعزز من طراز Soyuz-FGراز ط

 موسكو بتوقيت ٠٠/٢٤الساعة  حىت ٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول ييف مدار أرضتابعة لالحتاد الروسي  يالحظ اندثار أي أجسام فضائيةمل  -٣ 
 .٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ٣١من يوم 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


