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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية

 قةلَمعلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ  
   يف الفضاء اخلارجي

 هة  موج٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٠خة رة شفوية مؤرمذكّ  
   )نافيي( لدى األمم املتحدة لالحتاد الروسيإىل األمني العام من البعثة الدائمة 

حتياا إىل األمني   ) فييـنا ( لـدى األمـم املـتحدة        لالحتـاد الروسـي   ـدي البعـثة الدائمـة        
، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام        تقدم إليه العام لألمم املتحدة، ويشرفها أن      

 عن  ، معلومات )، املرفق )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعية العامة     (قـة يف الفضـاء اخلـارجي        لَاملطْ
 وكذلك عن ٢٠٠٧أكتوبر /االحتاد الروسي يف تشرين األولالفضائية اليت أطلقها     األجسـام 

 .)انظر املرفق(األجسام الفضائية اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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 املرفق  

 *٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األوليف   املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسيالتسجيل بيانات  
 : الروسيلالحتاد ة التابعة التالية الفضائياألجسام ت، أُطلق٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول يف -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الفترة 
ساعات (

 )ودقائق

زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة احلضيض 

 )كم(
نقطة األوج 

 اسم اجلسم الفضائي اإلطالقتاريخ )كم(
رقم 
 جيلالتس

 املؤلف ١٦توصيل طاقم الرحلة 
. ويتسون وي. من ب

 ١٣مالينشينكو والطاقم الزائر 
املؤلف من الشيخ مظفر شكور 

، إىل احملطة الفضائية )ماليزيا(
 .الدولية

 تشرين ١٠ ٢٥٠,٠ ٢٠٠,٠ ٥١,٦  دقيقة٨٨,٧
 أكتوبر/األول

 Soyuz TMA-11) أُطلق
 صاروخ حامل من بواسطة
 من موقع Soyuz-FGطراز 

 )بايكونوراإلطالق 

٣٢٢٦ 

تنفيذ مهام لصاحل وزارة الدفاع 
 يف االحتاد الروسي

  ساعة١١
 دقيقة٤٤,٠و

٣٩ ١٥٤,٦ ٥٥٢,٣ ٦٢,٨  تشرين ٢٣
 أكتوبر/األول

 Cosmos-2430 )ُطلق أ
 صاروخ حامل من بواسطة
 من Molniya-M طراز

 )موقع اإلطالق بايكونور

٣٢٢٧ 

  ساعة ١١
 دقيقة١٤,٨و

١٩ ١٣٢,٢ ١٩ ٠٨٦,٥ ٦٤,٩  تشرين ٢٦
 أكتوبر/األول

Cosmos-2431)٣٢٢٨ )أ 

  ساعة ١١
 دقيقة١٤,٨و

١٩ ١٣٢,٢ ١٩ ٠٨٦,٥ ٦٤,٩  تشرين ٢٦
 أكتوبر/األول

Cosmos-2432)٣٢٢٩ )أ 

لشبكة القيام بأعمال مرتبطة با
 العاملية لسواتل املالحة

  ساعة ١١
 دقيقة١٤,٨و

١٩ ١٣٢,٢ ١٩ ٠٨٦,٥ ٦٤,٩ ين  تشر٢٦
 أكتوبر/األول

Cosmos-2433)٣٢٣٠ )أ 

 
مزود مبعزز  Proton-K من طراز  منفرد صاروخ حامل بواسطة Cosmos-2433 و Cosmos-2432 و Cosmos-2431أُطلقـت األجسـام الفضـائية        )أ(

 .بايكونورمن موقع اإلطالق ، 11C861من طراز 
أكــتوبر / تشــرين األول٢١يف : ئية التالـية نــيابة عــن زبـون أجــنيب   الفضــاجســاماأل، أطلــق االحتـاد الروســي  ٢٠٠٧ أكــتوبر/األول تشـرين  يف -٢ 

 مزود Soyuz-FG تابعـة للواليـات املـتحدة إىل مـدار أرضي بواسطة صاروخ حامل من طراز         Globalstar-2، أُطلقـت أربعـة سـواتل اتصـاالت          ٢٠٠٧
 .اإلطالق بايكونور من موقع Fregatمبعزز من طراز 

 بتوقيــت ٠٠/٢٤الســاعة ، ومل يعــد موجــودا يف مــدار أرضــي اعتــبارا مــن ٢٠٠٧أكــتوبر /الــتايل، اندثــر يف تشــرين األولاجلســم الفضــائي  -٣ 
 .008A (Soyuz TMA-10)-2007: ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣١ من يوم موسكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
                                                           

 .ل مستنسخة بالشكل الذي وردت بهبيانات التسجي * 
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