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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
        يف األغراض السلمية  

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢مذكّرة شفوية مؤّرخة     
    )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

حتياهتا إىل األمني العام ) فيينا( لدى األمم املتحدة لالحتاد الروسيهتدي البعثة الدائمة   
لألمم املتحدة، ويشّرفها أن تقّدم، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام 

معلومات عن ، ))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
، وكذلك ٢٠٠٨أغسطس /يوليه وآب/ها االحتاد الروسي يف متوزم الفضائية اليت أطلقاألجسا

  ).انظر املرفقني األول والثاين(عن أجسام فضائية مل تعد موجودة أثناء تلك الفترة معلومات 
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    املرفق األول 2
    *٢٠٠٨ليه يو/بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف متوز    

  :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل اخلاص باالحتاد الروسي٢٠٠٨يوليه /يف متوز  - ١
  

 خصائص املدار األساسية 

 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي الرقم 
 نقطة األوج

 )كم(
 نقطة احلضيض

 )كم(
  زاوية امليل

 )درجة(
  الفترة

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي)ساعات ودقائق(

٣٢٤٥Cosmos-2441)  أُطلق بواسطة صاروخ
من موقع  Soyuz-2.1bحامل من طراز 

 )اإلطالق يف بليسيتسك

لقيام مبهام نيابة عن وزارة الدفاع ا ٩٤ ٩٨,٣ ٢١٣ ٧٧٤ يوليه/ متوز٢٦
 يف االحتاد الروسي

    
  :نيب، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل نيابة عن زبون أج٢٠٠٨يوليه /ويف متوز  - ٢

الستشعار األرض عن بعد إىل مدار األرض بواسطة  SAR-Lupe، أُطلق الساتل األملاين ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٢يف   
  .من موقع اإلطالق يف بليسيتسك Cosmos-3Mصاروح حامل من طراز 

االحتاد ، مل ُيالَحظ أن أجساما فضائية خاصة ب٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ويف الساعة   - ٣
  .٢٠٠٨يوليه /الروسي مل تعد موجودة يف مدار األرض يف متوز

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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    املرفق الثاين
    *٢٠٠٨أغسطس /بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف آب    

  .، مل ُتطلق أجسام فضائية خاصة باالحتاد الروسي٢٠٠٨أغسطس /يف آب  - ١
  :طلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية نيابة عن زبائن أجانب، أ٢٠٠٨أغسطس /يف آب  - ٢

 إىل مدار األرض بواسطة صاروخ Inmarsat-4F3، أُطلق ساتل االتصاالت الربيطاين ٢٠٠٨أغسطس / آب١٩يف   
   من موقع اإلطالق يف بايكونور؛Breeze-M  مع معّزز من طراز Proton-Mحامل من طراز 

 الستشعار األرض عن بعد إىل مدار RapidEye، أُطلقت مخسة سواتل أملانية من طراز ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩يف   
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورRS-20األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز 

 ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار األرض عند الساعة ٢٠٠٨أغسطس /وقد تالشى اجلسم الفضائي التايل يف آب  - ٣
  .026A (Cosmos-2421)-2006: ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ بتوقيت موسكو يف

  
_________  

 

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 


