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*0388051* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    يف الفضاء اخلارجي
 ىل األمني العامإموّجهة ، ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١ مذكرة شفوية مؤرخة

   )فيينا (لدى األمم املتحدةلالحتاد الروسي من البعثة الدائمة 
حتياهتا اىل األمني العام ) فيينا(لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة      البعـثة الدائمـة      هتـدي  

لألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل الــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام  
، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        

ــترة مــن نيســان       اخلاصــة باأل ــاد الروســي يف الف ــيت أطلقهــا االحت ــام الفضــائية ال أبــريل إىل /جس
، وكذلـك األجسـام الفضـائية اليت مل تعد موجودة يف الفضاء أثناء تلك               ٢٠٠٣يونـيه   /حزيـران 
 ).انظر املرفق(الفترة 
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36    املرفق 2
 بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي 
   ٢٠٠٣يونيه /أبريل إىل حزيران/لفترة من نيسانيف ا 
   ٢٠٠٣أبريل /نيسان

 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية٢٠٠٣أبريل /يف نيسان -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي االطالقتاريخ  )كم(
استكمال الكوكبة املدارية يف منظومة 

 االتصاالت الساتلية املوحدة التابعة لروسيا
د١٦س و١٢ ٤٠ ٦٣٩ ٦٥٨ ٦٢,٩ أبريل / نيسان٢ أُطلق بواسطة صاروخ ( ت ١-مولنييا

حامل من نوع مولنييا من موقع االطالق 
 )بليسيتسك

٣١٤٥ 

يام مبهام لصاحل اجلسم الفضائي خمصص للق
 وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

د٥٨س و٢٣ بريل /  نيسان٢٤ ٣٥ ٨٩٧ ٢,٣ أُطلق بواسطة صاروخ  (٢٣٩٧-كوزموس
حامل من نوع بروتون من موقع االطالق 

 )بايكونور

٣١٤٦ 

ايصال طاقم إىل حمطة الفضاء الدولية، 
يتكّون من رائد الفضاء الطيار الروسي 

ائد الفضاء إدوارد لو يوري مالينشينكو ور
 )الواليات املتحدة األمريكية(

أبريل / نيسان٢٦ ٢٥٠ ٢٠٠ ٥١,٧ ٨٨,٧ أُطلق بواسطة صاروخ  (٢-سويوز يت ام آ
حامل من نوع سويوز من موقع االطالق 

 )بايكونور

٣١٤٧ 

  
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب                                     ٢٠٠٣أبريل     /يف نيسان      -٢

 مل يتبني أن هناك أي أجسام فضائية اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار                                               ٢٠٠٣أبريل      / نيسان     ٣٠ بتوقيت موسكو من يوم              ٠٠/٢٤حىت الساعة          -٣
 .٢٠٠٣أبريل      /حول األرض يف نيسان             
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 ٢٠٠٣مايو /بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف أيار
 
 .، مل ُتطلق أي أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٣مايو /يف أيار -١

 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٣مايو /يف أيار -٢

مايو /ر أيا٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض منذ الساعة ٢٠٠٣مايو /اندثـر اجلسـم الفضـائي التايل يف أيار         -٣
٢٠٠٣: 

 050A (Soyuz TMA-1)-2002 ١-سويوز يت ام آ 
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36    ٢٠٠٣يونيه /حزيران 4
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية٢٠٠٣ يونيه/حزيرانيف  -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
اجلسم الفضائي خمصص للقيام مبهام 

لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد 
 الروسي

ونيه /  حزيران٤ ١ ٠٢٨ ٩٩٢ ٨٣,٠ د٤٥س و١ أُطلق بواسطة صاروخ  (٢٣٩٨-كوزموس
حامل من نوع كوزموس من موقع االطالق 

 )بليسيتسك

٣١٤٨ 

ة الدولية مبواد تزويد احملطة الفضائي
 استهالكية ومحوالت خمتلفة

يونيه / حزيران٨ ٢٥٨ ١٩٤ ٥١,٧ ٨٨,٧ أُطلق بواسطة صاروخ  (١٠-١بروغرس إم
حامل من نوع سويوز من موقع االطالق 

 )بايكونور

٣١٤٩ 

استكمال الكوكبة املدارية يف 
منظومة االتصاالت الساتلية املوحدة 

 التابعة لروسيا

يونيه / حزيران٢٠ ٤٠ ٦٤٦ ٦٥٣ ٦٢,٩ د١٦س و١٢ أُطلق بواسطة صاروخ حامل  (٣-مولنييا
من نوع مولنييا من موقع االطالق 

 )بليسيتسك

٣١٥٠ 
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 ٢٠٠٣يونيه /بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف حزيران
 
 : زبائن أجانب، أُطلقت األجسام الفضائية التالية لصاحل٢٠٠٣يونيه /يف حزيران -٢

 اف دجي من –، ُوضـع سـاتل األحبـاث مـارس إكسـربس يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع سويوز      ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ٢يف   
 ).الستقصاء الغالف اجلوي احمليط مبارس وسطحه، وكالة الفضاء األوروبية(موقع االطالق بايكونور، 

 يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع بروتون من موقع             ٩- االتصاالت األمريكي آ ام اس     ، ُوضع ساتل  ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ٧يف   
 .االطالق بايكونور

: ، ُوضـعت مثانية سواتل يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع روكوت من موقع االطالق بليسيتسك                  ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ٣٠يف   
؛ سي )لألحباث الفلكية ورصد األرض والنجوم، كندا   (١-؛ موست وكان إكس   )ف اجلـوي، اجلمهوريـة التشيكية     للقـيام بأحبـاث عـن الغـال       (مـيموزا   
؛ آ آ يــو كــيوب ســات ودي يت يوســات )لــلمهام التعليمــية اخلاصــة مبعهــد طوكــيو للتكنولوجــيا وجامعــة طوكــيو،  الــيابان (١- ا و إكــس-يــويت اي

 ).لربامج التنبؤ باهلزات األرضية، الواليات املتحدة األمريكية(؛ كويك سات )لكواكب، الدامنركلرصد سطح األرض يف الدامنرك ورصد األرض وا(

يونيه / حزيران ٣٠ بتوقيت موسكو من يوم      ٠٠/٢٤ ومل يعد موجود حول األرض منذ الساعة         ٢٠٠٣يونيه  /اندثـر اجلسـم الفضـائي التايل يف حزيران         -٣
٢٠٠٣: 

 085A (Molniya-1)-1984 ١-مولنييا 
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