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   الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
        األغراض السلميةيف  

   وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة مقّدمة معلومات    
       الفضاء اخلارجييف

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩فرباير / شباط٣ مؤّرخة شفوية مذكّرة    
    )فيينا( البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة من

حتياهتا إىل األمني العام ) فيينا (املتحدة البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم ديهت  
 املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام ألحكاملألمم املتحدة، ويشّرفها أن تقّدم، وفقا 

، معلومات عن ))٢٩- د (٣٢٣٥ اجلمعية العامة قرارمرفق (املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
، وكذلك ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول  الروسي يفاالحتادالفضائية اليت أطلقها األجسام 

  ).انظر املرفق( موجودة أثناء تلك الفترة تعدمعلومات عن أجسام فضائية مل 
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    املرفق 2 

ديسمرب /كانون األول املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف التسجيل بيانات    
٢٠٠٨*    

  : باالحتاد الروسية اخلاصاألجسام الفضائية التالية ت، أُطلق٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول يف  - ١
  

  املدار األساسيةخصائص 

  اإلطالقتاريخ  اجلسم الفضائياسم  الرقم
   األوجنقطة
 )كم(

  احلضيضنقطة
 )كم(

  امليلزاوية
 )درجة(

  الفترة
  العامة للجسم الفضائيالوظيفة)ساعات ودقائق(

٣٢٥٣Cosmos-2446)  أُطلق بواسطة
 Molniya حامل من طراز صاروخ

) اإلطالق يف بليسيتسكموقع من

   ساعة ١١ ٦٢,٨ ٥٣٩,٠ ٣٩ ٢٠٨,٠ ديسمرب / كانون األول٢
  دقيقة٤٥و

ض من هذا اجلسم الفضائي الغر
وزارة نيابة عن هو تنفيذ مهام 

 الدفاع يف االحتاد الروسي
٣٢٥٤Cosmos-2447

   ساعة ١١  ٦٤,٥ ١٩ ١٢٧,٠ ١٩ ١٥٠,٨  ديسمرب / كانون األول٢٥ )أ(
   دقيقة١٥و

عمل مرتبط بالنظام العاملي 
  )غلوناس(تل املالحة لسوا

٣٢٥٥Cosmos-2448
   ساعة ١١  ٦٤,٥ ١٩ ١٢٧,٠ ١٩ ١٥٠,٨  ديسمرب/ كانون األول٢٥ )أ(

   دقيقة١٥و
عمل مرتبط بالنظام العاملي 

  )غلوناس(لسواتل املالحة 
٣٢٥٦Cosmos-2449

   ساعة ١١  ٦٤,٥ ١٩ ١٢٧,٠ ١٩ ١٥٠,٨  ديسمرب/ كانون األول٢٥ )أ(
   دقيقة١٥و

ام العاملي عمل مرتبط بالنظ
    )غلوناس(لسواتل املالحة 

    .من موقع اإلطالق يف بايكونور 11S861مزّود مبعّزز من طراز  Proton-Mأُطلق بواسطة صاروخ حامل منفرد من طراز   )أ(
 كانون ١٠ يف : التايل نيابة عن زبون أجنيبالفضائيأطلق االحتاد الروسي اجلسم ، ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ويف  - ٢

 Proton-M إىل مدار األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز Ciel-2، أُطلق ساتل االتصاالت الكندي ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورBreeze-Mمع معّزز من طراز 

   ومل يعد موجودا يف مدار األرض عند الساعة ٢٠٠٨ديسمرب /م الفضائي التايل يف كانون األولوقد تالشى اجلس  - ٣
  .043A (Progress M-65)-2008: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤

                                                           
  . بهوردت التسجيل مستنسخة بالشكل الذي بيانات * 



 

 3 
 

ST/SG/SER.E/561  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


