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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية  

  قةلَمعلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ  
   يف الفضاء اخلارجي

 هة إىل األمني العام  موج٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٠خة رة شفوية مؤرمذكّ  
   )فيينا( لدى األمم املتحدة لالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة 

حتياا إىل األمني العام ) فيينا( لدى األمم املتحدة  لالحتاد الروسي ـدي البعـثة الدائمـة        
قة لَ، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْتقدم إليهلألمـم املـتحدة، ويشرفها أن     

 األجسام، معلومات عن    )، املرفق )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية العامـة       (يف الفضـاء اخلـارجي      
 وكذلك عن   ٢٠٠٨فرباير  /يناير وشباط /االحتاد الروسي يف كانون الثاين    الفضـائية اليت أطلقها     

 ).ني األول والثاينانظر املرفق(األجسام الفضائية اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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  املرفق األول2
  *٢٠٠٨ يناير/كانون الثاين  املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يفالتسجيل بيانات  

 : الروسيلالحتاد  الفضائي التايل التابع اجلسم ، أُطلق  ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاين  يف -١

  اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الفترة 
ساعات (

 )ودقائق
زاوية امليل 

 )درجة(

نقطة 
احلضيض 

 )كم(
نقطة األوج 

 م اجلسم الفضائياس تاريخ اإلطالق )كم(
رقم 

 التسجيل

البث التلفزيوين واإلذاعي واملهاتفة وعقد 
مؤمترات بواسطة الفيديو وإرسال 

 .البيانات والوصول إىل خدمة اإلنترنت

  ساعة ٢٣
  دقيقة٤٢و

/  كانون الثاين٢٨ ٣٥ ٥٢١ ٣٥ ٥٢١ ٠
 يناير

 Ekspress-AM33) أُطلق
 صاروخ حامل من بواسطة
ز مع معزProton-M طراز 

من  Breeze-Mمن طراز 
 )ببايكونورموقع اإلطالق 

٣٢٣٦ 

 
 .ئية نيابة عن زبائن أجانب    فضاأي أجسام  االحتاد الروسي مل يطلق  ، ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاين  يف -٢

 موسكو  بتوقيت  ٠٠/٢٤الساعة  ومل يعد يف مدار األرض يف   ٢٠٠٨يناير /التايل يف كانون الثاين اندثر اجلسم الفضائي -٣
 .033A (Progress M-61)-2007: ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاين  ٣١ يوم من

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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  املرفق الثاين
  *٢٠٠٨ فرباير/شباط املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف التسجيل بيانات  

 : الروسيلالحتاد   الفضائي التايل التابع اجلسم ، أُطلق  ٢٠٠٨ فرباير/شباط  يف -١

  اسية للمداراخلصائص األس 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الفترة 
ساعات (

 )ودقائق
زاوية امليل 

 )درجة(

نقطة 
احلضيض 

 )كم(
نقطة األوج 

 اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )كم(
رقم 

 التسجيل

تزويد حمطة الفضاء الدولية مبا يلزم من 
وقود وماء وأوكسجني وهواء وأغذية 

تاج إليها ومواد استهالكية أخرى حي
املالحون أثناء وجودهم على متنها من 

 .أجل تشغيلها

أُطلق (Progress M-63  فرباير/ شباط٥ ٢٦٤ ١٩١ ٥١,٦ ٨٨,٨
 صاروخ حامل من بواسطة
 من موقع Soyuzطراز 

 )يبايكونوراإلطالق 

٣٢٣٧ 

 
 :أجنيب ئي التايل نيابة عن زبون    فضااجلسم الاالحتاد الروسي  أطلق  ، ٢٠٠٨ فرباير/شباط  يف -٢

 إىل مدار أرضي بواسطة صاروخ حامل من طراز     Tor-2R، أُطلق ساتل االتصاالت النروجيي      ٢٠٠٨فرباير / شباط ١١يف  
Proton-M ز من طرازمع معز Breeze-M  من موقع اإلطالق ببايكونور . 

 من  موسكو بتوقيت  ٠٠/٢٤الساعة  ومل يعد يف مدار األرض يف    ٢٠٠٨فرباير /التايل يف شباط اندثر اجلسم الفضائي -٣
 .064A (Progress M-62)-2007: ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩يوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *  


