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   الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
        األغراض السلميةيف  

   وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة مقّدمة معلومات    
       الفضاء اخلارجييف

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠ مؤّرخة شفوية مذكّرة    
    )ينافي( البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة من

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

، معلومات عن ))٢٩- د (٣٢٣٥ اجلمعية العامة قرارمرفق (املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/تشرين األول  الروسي يفاالحتاداألجسام الفضائية اليت أطلقها 

انظر ( موجودة أثناء تلك الفترة تعد، وكذلك معلومات عن أجسام فضائية مل ٢٠٠٨
  ).ني األول والثايناملرفق
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   األول املرفق 2 

أكتوبر /تشرين األولاالحتاد الروسي يف  املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها التسجيل بيانات    
٢٠٠٨*    

  :باالحتاد الروسي  اخلاصاجلسم الفضائي التايل، أُطلق ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول يف  - ١
  

  املدار األساسيةخصائص 

  اإلطالقتاريخ  اجلسم الفضائياسم  الرقم
  األوجنقطة
 )كم(

  احلضيضنقطة
 )كم(

  امليلزاوية
 )درجة(

  الفترة
  العامة للجسم الفضائيالوظيفة)ساعات ودقائق(

٣٢٥٠Soyuz TMA-13)  أُطلق بواسطة
   حامل من طراز روخصا

Soyuz-FG اإلطالق موقع من   
 )بايكونوريف 

   املؤلّف من ١٨إيصال طاقم البعثة  ٨٨,٨ ٥١,٧ ٢٠١ ٢٦٠ أكتوبر/ تشرين األول١٢
فينكي والطاقم . لونشاكوف وم. ي

غاريوت .  املؤلّف من ب١٥الزائر 
إىل حمطة ) الواليات املتحدة األمريكية(

       الفضاء الدولية
 تشرين ١ يف : التايل نيابة عن زبون أجنيبالفضائيأطلق االحتاد الروسي اجلسم ، ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ويف  - ٢

 من قاعدة RS-20راز إىل مدار األرض بواسطة صاروخ من ط، أُطلق الساتل التايلندي لرصد األرض ٢٠٠٨أكتوبر /األول
  .الصواريخ يف دومباروفكا

   ومل يعد موجودا يف مدار األرض عند الساعة ٢٠٠٨أكتوبر /وقد تالشى اجلسم الفضائي التايل يف تشرين األول  - ٣
  .015A (Soyuz TMA-12)-2008: ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤

                                                               
  . بهوردت التسجيل مستنسخة بالشكل الذي تبيانا * 
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   الثاين املرفق
نوفمرب /تشرين الثاينتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف  املالتسجيل بيانات    

٢٠٠٨*    
  : باالحتاد الروسية اخلاصاألجسام الفضائية التالية ت، أُطلق٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول يف  - ١
  

  املدار األساسيةخصائص 

  اإلطالقتاريخ  اجلسم الفضائياسم  الرقم
   األوجنقطة
 )كم(

  احلضيضنقطة
 )كم(

 يل املزاوية
 )درجة(

  الفترة
  العامة للجسم الفضائيالوظيفة)ساعات ودقائق(

٣٢٥١Cosmos-2445)  أُطلق بواسطة
 Soyuz حامل من طراز صاروخ

) اإلطالق يف بليسيتسكموقع من

الغرض من هذا اجلسم الفضائي  ٨٩,٥ ٦٧,٢ ١٨٢ ٣٤٠  نوفمرب / تشرين الثاين١٤
وزارة نيابة عن هو تنفيذ مهام 

 الدفاع يف االحتاد الروسي
٣٢٥٢ Progress M-01M)  أُطلق بواسطة

 Soyuz حامل من طراز صاروخ
 )بايكونور اإلطالق يف موقع من

تزويد حمطة الفضاء الدولية مبا   ٨٨,٧  ٥١,٦  ١٩١  ٢٥٣  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦
يلزم من وقود وماء وأُكسجني 

وهواء وأغذية ومواد استهالكية 
      أخرى لتشغيل احملطة

 تشرين ٥ يف : التايل نيابة عن زبون أجنيبالفضائيأطلق االحتاد الروسي اجلسم ، ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ويف  - ٢
   إىل مدار األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز Astra-1M، أُطلق ساتل لكسمربغ لالتصاالت ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

Proton-M مع معّزز من طراز Breeze-Mمن موقع اإلطالق يف بايكونور .  
، مل ُيالَحظ أن أجساما فضائية خاصة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ويف الساعة   - ٣

  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاينباالحتاد الروسي مل تعد موجودة يف مدار األرض يف 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               
  . بهوردت التسجيل مستنسخة بالشكل الذي بيانات * 


