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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
            يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة    
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام٢٠٠٨أغسطس / آب٧مذكّرة 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، وتتشّرف بأن حتيل إليه، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام 

، بيانات التسجيل ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
 ٢٠٠٨يونيه /مايو وحزيران/االحتاد الروسي يف أيارالفضائية اليت أطلقها  اخلاصة باألجسام

  ).ني األول والثاينانظر املرفق(وكذلك عن األجسام الفضائية اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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      املرفق األول 2
    *٢٠٠٨مايو /أياريف  املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي التسجيل بيانات    

  : الروسيلالحتاد الفضائي التايل التابع اجلسم، أُطلق ٢٠٠٨مايو /أيار يف  - ١
  اخلصائص األساسية للمدار 

قم ر
 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي التسجيل

نقطة األوج 
 )كم(

نقطة احلضيض 
 )كم(

زاوية امليل 
 )درجة(

  الفترة 
 الوظيفة العامة للجسم الفضائي)ساعات ودقائق(

٣٢٣٩  Progress M-64) أُطلق
 صاروخ حامل بواسطة

من  Soyuz-FGمن طراز 
موقع اإلطالق 

 )بايكونور

تزويد حمطة الفضاء الدولية مبا   د٨٨,٧ ٥١,٧ ١٩٤,٠ ٢٤٦,٠  مايو/ أيار١٥
يلزم من وقود وماء وأوكسجني 
وهواء وأغذية ومواد استهالكية 
أخرى حيتاج إليها املالحون أثناء 

وجودهم على متنها من أجل 
 .تشغيلها

٣٢٤٠  Cosmos-2437
   د٥٦ س ١  ٨٢,٥  ١ ٤٨٥,٩ ١ ٥٢٠,٢  مايو/ أيار٢٣  )أ(

٣٢٤١  Cosmos-2438
           )أ(

٣٢٤٢  Cosmos-2439
           )أ(

القيام مبهام لصاحل وزارة الدفاع 
  يف االحتاد الروسي

٣٢٤٣  Jubilee
  لألغراض العلمية والتعليمية           أ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Rokot بواسطة صاروخ حامل وحيد من طراز Jubilee وCosmos-2439 وCosmos-2438 وCosmos-2437أُطلقت األجسام الفضائية   )أ(
  .  من موقع اإلطالق بليستسكBreeze-Mمزود مبعّزز من طراز 

  .الروسي أي أجسام فضائية بالنيابة عن زبائن أجانب، مل يطلق االحتاد ٢٠٠٨مايو /يف أيار  - ٢
، مل تكن هناك أي أجسام فضائية تابعة ٢٠٠٨مايو / أيار٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة   - ٣

  . ٢٠٠٨مايو /لالحتاد الروسي قد اندثرت من مدار األرض يف أيار
  

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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      املرفق الثاين
    *٢٠٠٨يونيه /حزيرانائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف  املتعلقة باألجسام الفضالتسجيل بيانات    

  : الروسيلالحتاد ة التابعة التالية الفضائياألجسام ت، أُطلق٢٠٠٨يونيه /حزيران يف  - ١
  اخلصائص األساسية للمدار 

رقم 
 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي التسجيل

األوج نقطة 
 )كم(

نقطة احلضيض 
 )كم(

زاوية امليل 
 )درجة(

  الفترة 
 الوظيفة العامة للجسم الفضائي)ساعات ودقائق(

٣٢٤٤  Cosmos-2440) أُطلق
 صاروخ حامل بواسطة

 Proton-Kمن طراز 
مزود مبعّزز من طراز 

11S861  من موقع
 )وربايكوناإلطالق 

القيام مبهام لصاحل وزارة الدفاع   د٥٨ س ٢٣ ٢,٣ ٣٥٩٠٦,٠٣٥٦٧١,٠يونيه / حزيران٢٧
 يف االحتاد الروسي

    
  :ئي التايل نيابة عن زبون أجنيب الفضااجلسم، أطلق االحتاد الروسي ٢٠٠٨يونيه /حزيران يف  - ٢

 إىل مدار األرض Orbcomm، أُطلقت ستة سواتل اتصاالت أملانية من طراز ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩يف   
  . يار كابوستنيمن موقع اإلطالق  Cosmos-3Mبواسطة صاروخ حامل من طراز 

، مل تكن هناك أي أجسام فضائية تابعة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة   - ٣
  .٢٠٠٨يونيه /لالحتاد الروسي قد اندثرت من مدار األرض يف حزيران

  
 

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *


