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120110    V.09-88728 (A) 

االستعمال الرجاء إعادة   *0988728*
hgv 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢مذكّرة شفوية مؤّرخة   
 )ييناف(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

  
 إىل األمني العام حتياهتا) فيينا(هتدي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة  

لألمم املتحدة، ويشّرفها أن تقّدم إليه، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام 
انات تسجيل ، بي))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي 

 ٢٠٠٩يونيه /مايو وحزيران/األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف شهري أيار
  ).انظر املرفقني األول والثاين( الفترة وكذلك عن األجسام الفضائية اليت اندثرت خالل تلك



 

 

ST
/S

G
/S

E
R

.E
/5

82
 املرفق األول 2 

 
   *٢٠٠٩مايو /الروسي يف أياربيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد   

  :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٩مايو /يف أيار  - ١
  
 خصائص املدار األساسية  

 الرقم
  اسم اجلسم
 الفضائي

  تاريخ
 اإلطالق 

 نقطة 
 األوج 

 )كم(

نقطة 
احلضيض 

 )كم(

 زاوية 
امليل 

 )درجة(
الفترة 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي )دقيقة(

٣٢٦٤ Progress M-02M ) أُطلق
بواسطة صاروخ حامل من 

 إطالقويوز من موقع طراز س
 )بايكونور

تزويد احملطة الفضائية الدولية بالوقود واملاء  ٨٨,٧ ٥١,٦ ١٩٣ ٢٥٢ مايو/ أيار٧
واألوكسجني واهلواء والطعام وغري ذلك من 

املواد االستهالكية املطلوبة لتشغيل احملطة خالل 
 فترة حتليقها مبالحني

٣٢٦٥ Meridian)  أُطلق من موقع
 بليسيتسك بواسطة إطالق

 صاروخ حامل من طراز 
Soyuz 2-1a وهو صارخ حامل 

 )Fregatز من طراز د مبعّزمزّو

 ٤٩٠ مايو/ أيار٢٢
٣٦ 

االحتاد بص للقيام مبهام لصاحل وزارة الدفاع خمّص ٦٤٦,٥ ٦٢,١ ٣٠١
 الروسي

٣٢٦٦ Soyuz TMA-15)  أُطلق بواسطة
صاروخ حامل من طراز سويوز 

 ) بايكونورإطالقمن موقع 

 إىل احملطة الفضائية ٢٠طاقم البعثة إيصال  ٨٨,٦ ٥١,٧ ١٩٩ ٢٤٠ مايو/ أيار٢٧
روماننكو . ف الطاقم من رالدولية، ويتألّ

وكالة الفضاء (دو فني . ، ف)االحتاد الروسي(
 )كندا(ثريسك . ، ر)األوروبية

  
طلق ساتل ، أ٢٠٠٩ُمايو / أيار١٦يف  :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل نيابة عن زبون أجنيب٢٠٠٩مايو /ويف أيار  - ٢
 من موقع Breeze-Mز من طراز د مبعّز مزّوProton-M بواسطة صاروخ حامل من طراز أرضي إىل مدار ProtoStar IIندونيسي اإلتصاالت اال

 .إطالق بايكونور
   بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤ عند الساعةأرضي يف مدار اًعد موجودي ومل ٢٠٠٩مايو / يف أيار الفضائي التايلاجلسموقد اندثر   - ٣
  .006A (Progress M-66)-2009: ٢٠٠٩مايو / أيار٣١

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *



 

 

ST
/S

G
/S

E
R

.E
/5

82
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 املرفق الثاين
 

  *٢٠٠٩يونيه /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف حزيران  
 

 .، مل ُيطلَق أي جسم فضائي تابع لالحتاد الروسي٢٠٠٩يونيه /يف حزيران  - ١

 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٩يونيه /ويف حزيران  - ٢

 بواسطة أرضيمدار إىل ) MEASAT-1Rامسه السابق  (MEASAT-3a، أُطلق ساتل االتصاالت املاليزي ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢يف  
  من موقع إطالق بايكونور؛DM-SLB مزّود مبعزز من طراز Zenit-2SBصاروخ حامل من طراز 

 بواسطة صاروخ أرضي التابع للواليات املتحدة إىل مدار Sirius FM-5طلق ساتل االتصاالت أُ، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ويف  
 . من موقع إطالق بايكونورBreeze-Mز من طراز د مبعّز مزّوProton-Mحامل من طراز 

 بتوقيت ٠٠/٢٤ عند الساعة املدار، مل يعد اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي موجوداً يف ٢٠٠٩يونيه /ويف حزيران  - ٣
  .095A (Cosmos-1409)-1982 :٢٠٠٩ هيوني/ حزيران٣٠موسكو يف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *


