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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
     يف األغراض السلمية  

   معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة  
    يف الفضاء اخلارجي

  موّجهة إىل األمني العام٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧مذكّرة شفوية مؤّرخة   

    )ييناف(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 
حتّياهتا إىل األمني العام ) فيينا(هتدي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة  

لألمم املتحدة، ويشّرفها أن تقّدم إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة 
سجيل األجسام ، بيانات ت))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (يف الفضاء اخلارجي 

 وكذلك عن األجسام الفضائية ٢٠٠٨سبتمرب /الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف أيلول
  ).انظر املرفق(اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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    املرفق 2
  *٢٠٠٨سبتمرب /بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف أيلول  

  :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٨ مربسبت/يف أيلول - ١
  

رقم 
 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائيالتسجيل

نقطة األوج 
 )كم(

نقطة احلضيض
 )كم(

زاوية امليل 
 )درجة(

  الفترة 
 الوظيفة العامة للجسم الفضائي )ساعات ودقائق(

3246 Progress M-65)  أُطلق
بواسطة صاروخ حامل 

من طراز سويوز من موقع
 )اإلطالق ببايكونور

الوقود واملاء تزويد احملطة الفضائية الدولية ب  دقيقة٨٨ ٥١,٦ ١٩٤,٠ ٢٤٣,٠سبتمرب / أيلول١٠
واألوكسجني واهلواء والطعام وغري ذلك من 

املواد االستهالكية املطلوبة لتشغيل احملطة خالل 
 فترة حتليقها مبالحني

3247 Cosmos-2442
  دقيقة١٦ ساعة و١١ ٦٤,٨ ١٩ ١٩١٣٨,٦ ١٥٧,٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(

3248 Cosmos-2443
  دقيقة١٦ ساعة و١١ ٦٤,٨ ١٩ ١٩١٣٨,٦ ١٥٧,٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(

3249 Cosmos-2444
  دقيقة١٦ ساعة و١١ ٦٤,٨ ١٩ ١٩١٣٨,٦ ١٥٧,٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(

 مرتبطة بالنظام العاملي لسواتل املالحةأعمال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 مع  Proton-M بواسطة صاروخ حامل واحد من طرازCosmos-2444 وCosmos-2443 وCosmos-2442أُطلقت األجسام الفضائية  )أ(

 . من موقع اإلطالق ببايكونور11S861معّزز من طراز 
    
سبتمرب / أيلول٢٠يف  :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل نيابة عن زبون أجنيب٢٠٠٨بتمرب س/يف أيلول - ٢

 مع معزِّز Proton-M إىل مدار أرضي بواسطة صاروخ حامل من طراز Nimiq 4، أُطلق ساتل االتصاالت الكندي ٢٠٠٨
 . من موقع اإلطالق ببايكونورBreeze-Mمن طراز 

 بتوقيت موسكو ٠٠/٢٤ ومل يعد يف مدار األرض يف الساعة ٢٠٠٨سبتمرب /فضائي التايل يف أيلولاندثر اجلسم ال - ٣
  .023A (Progress M-64)-2008: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠من يوم 

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *


