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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

   معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة    
      يف الفضاء اخلارجي

    موّجهة إىل األمني العام٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٣مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

حتياهتا إىل األمني العام ) فيينا(دي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة هت  
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 ٢٠٠٩ مارس/فرباير وآذار/شباطالفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف األجسام 

  ).انظر املرفقني األول والثاين(معلومات عن أجسام فضائية مل تعد موجودة أثناء تلك الفترة 
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   األول ملرفقا 2 

    *٢٠٠٩اير فرب/شباط املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف التسجيل بيانات    
  :الحتاد الروسيل التابعة األجسام الفضائية التالية ت، أُطلق٢٠٠٩فرباير /شباط يف  - ١
  

   املدار األساسيةخصائص   

 الرقم
   اجلسماسم

 الفضائي
   تاريخ
 اإلطالق

  األوجنقطة
 )كم(

 نقطة
  احلضيض

 )كم(
  امليلزاوية

 )درجة(

  الفترة
ساعات (

  العامة للجسم الفضائيالوظيفة )ودقائق

٣٢٥٨ Progress M-66 
أُطلق بواسطة (

 حامل من صاروخ
 من Soyuzطراز 
 اإلطالق يف موقع

 )بايكونور

تزويد حمطة الفضاء الدولية مبا يلزم   دقيقة٨٨,٦ ٥١,٦ ١٩٣ ٢٥٠ فرباير/ شباط١٠
من وقود وماء وأُكسجني وهواء 
وأغذية ومواد استهالكية أخرى 

 الزمة لتشغيل احملطة

               
٣٢٥٩  Ekspress AM-44

   ساعة ٢٣  ٠,٤  ٣٥ ٥٢٤ ٣٥ ٥٢٤ فرباير/ شباط١١ )أ(
   دقيقة٤٣و

 البث التلفزيوين واإلذاعي
 والتحاور االتصاالت اهلاتفيةو

                  املتنقلةالرئاسية االتصاالتبالفيديو و
٣٢٦٠  Ekspress MD-1

   ساعة ٢٣  ٠,٤  ٣٥ ٥٣٨ ٣٥ ٥٣٨ فرباير/ شباط١١  )أ(
   دقيقة٤٣و

 البث التلفزيوين واإلذاعي
االتصاالت العاملية املتنقلة الرئاسية و

                االتصاالت اهلاتفية الثابتة وواحلكومية
٣٢٦١ Raduga-1)  أُطلق

 صاروخبواسطة 
ز حامل من طرا

Proton-M مزّود 
 DMمبعزز من طراز 

 اإلطالق موقع من
 )بايكونوريف 

  ساعة٢٣ ١,٥ ٣٥ ٨١٧ ٣٥ ٩٠٩ فرباير/ شباط٢٨
  دقيقة٥٩و

  وزارة الدفاع باسملغرض تنفيذ مهام 
 يف االحتاد الروسي

_________________________________  
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورBreeze-Mعّزز من طراز  مزّود مبProton-Mحامل من طراز وحيد  صاروخأُطلق بواسطة   )أ  (

                                                           
  .ه بوردت التسجيل مستنسخة بالشكل الذي بيانات  *  

 



 

ST
/S

G
/S

E
R

.E
/5

67
 

3 

  : التايل نيابة عن زبون أجنيبالفضائيسي اجلسم أطلق االحتاد الرو، ٢٠٠٩فرباير /شباط ويف  - ٢
 التابع للواليات املتحدة Telstar 11N، أُطلق ساتل االتصاالت ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦يف     

 مزّود مبعزز من طراز Zenit-2SB60إىل مدار األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز 
DM-SLB بايكونور اإلطالق يف موقع من.  

 ومل تعد موجودة يف مدار األرض عند ٢٠٠٩فرباير /م الفضائية التالية يف شباطوقد تالشت األجسا  - ٣
  الساعة
  :٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤

    1993-036A (Cosmos-2251)051-1994؛ وA (Molniya-3)058-2008؛ وA (Cosmos-2445)؛ 
  .060A (Progress M-01M)-2008و

  :ائية التالية ومل تعد موجودة يف مدار األرضوتالشت سابقا األجسام الفض  - ٤
    1987-036B (Cosmos-1839)036-1987؛ وC (Cosmos-1840)039-1990؛ وA (Molniya-1) ؛

  .011A (Molniya-1)-1992؛ و071A (Molniya-1)-1990؛ و052A (Molniya-3)-1990و
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   الثاين املرفق 4 

    *٢٠٠٩مارس /آذار أطلقها االحتاد الروسي يف  املتعلقة باألجسام الفضائية اليتالتسجيل بيانات    
  :الحتاد الروسيل التابع اجلسم الفضائي التايل، أُطلق ٢٠٠٩مارس /آذار يف  - ١
    

   املدار األساسيةخصائص   

  اجلسم الفضائيسما  الرقم
  تاريخ
 اإلطالق

 نقطة
  األوج

 )كم(

 نقطة
 احلضيض

 )كم(
  امليلزاوية

 )درجة(
  الفترة

  العامة للجسم الفضائيالوظيفة )دقائق(
٣٢٦٢ Soyuz TMA-14  

أُطلق بواسطة (
 حامل من صاروخ

 موقع من Soyuzطراز 
)بايكونوراإلطالق يف 

 املؤلّف من ١٩إيصال طاقم البعثة  ٨٨,٦ ٥١,٧ ١٩٩ ٢٥٠ مارس/ آذار٢٦
والطاقم  بارات .ومبادالكا . ج

سيمونيي .  ك املؤلّف من١٦الزائر 
إىل ) الواليات املتحدة األمريكية(

     حمطة الفضاء الدولية
  : التايل نيابة عن زبون أجنيبالفضائيأطلق االحتاد الروسي اجلسم ، ٢٠٠٩مارس /آذار ويف  - ٢

وبثبات حالة حقل جاذبية األرض بدراسة لبعثة املعنية ، أُطلق يف إطار ا٢٠٠٩مارس / آذار١٧يف   
ىل مدار األرض بواسطة صاروخ حامل من إلوكالة الفضاء األوروبية  ساتل حبوث تابع دوران احمليطات

  . من موقع اإلطالق يف بليسيتسكBreeze-KM مزّود مبعّزز من طراز Rokotطراز 
ئية ، مل ُيالَحظ أن أجساما فضا٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ويف الساعة   - ٣

  .٢٠٠٩مارس /آذارحتاد الروسي مل تعد موجودة يف مدار األرض يف تابعة لال
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
  . بهوردت التسجيل مستنسخة بالشكل الذي بيانات  *  


