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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    يف الفضاء اخلارجي
 ىلإموّجهة ، ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨ مذكرة شفوية مؤرخة

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

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        

/ يوليه إىل أيلول  /صـة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف الفـترة مـن متـوز                    اخلا
، وكذلـك األجسـام الفضـائية الـيت مل تعد موجودة يف الفضاء أثناء تلك الفترة                 ٢٠٠٣سـبتمرب   

 ).انظر املرفق(
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42    املرفق 2
 يبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروس 
    ٢٠٠٣سبتمرب /يوليه إىل أيلول/يف الفترة من متوز 
 ٢٠٠٣يوليه /متوز
 .، مل ُتطلق أي أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٣يوليه /يف متوز -١
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٣يوليه /يف متوز -٢
، مل يتــبني أن أي أجســام فضــائية اندثــرت ومل تعــد موجــودة يف مــدار حــول األرض يف  ٢٠٠٣يولــيه / متــوز٣١وم  بتوقيــت موســكو مــن يــ٠٠/٢٤حــىت الســاعة  -٣

 .٢٠٠٣يوليه /متوز
  

 ٢٠٠٣أغسطس /آب
  :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٣أغسطس /يف آب -٤

    اخلصائص األساسية للمدار 

 لفضائيالوظيفة العامة للجسم ا
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
املقصود من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 

 .لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي
أطلق بواسطة صاروخ  (٢٣٩٩-كوزموس أغسطس/  آب١٢ ٣٣٤ ١٧٨ ٦٤,٩ ٨٩,٤

يوز من موقع االطالق حامل من نوع سو
 )بايكونور

٣١٥١ 

املقصود من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 .لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

 ٣١٥٢ )أ(٢٤٠٠-كوزموس أغسطس/  آب١٩ ١ ٥١٦ ١ ٤٧٨ ٨٢,٤ ١١٣

املقصود من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 .لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

 ٣١٥٣ )أ(٢٤٠١-كوزموس أغسطس/  آب١٩ ١ ٥١٦ ١ ٤٧٨ ٨٢,٤ ١١,٣

إيصال مواد استهالكية وبضائع خمتلفة إىل 
 .احملطة الفضائية الدولية

أطلق بواسطة صاروخ  (٤٨-إم-بروغريس أغسطس/  آب٢٩ ٢٤٣ ١٩٣ ٥١,٧ ٨٨,٦
حامل من نوع سويوز من موقع االطالق 

 )بايكونور(

٣١٥٤ 

 . بواسطة صاروخ حامل واحد من نوع كوزموس من موقع االطالق بليسيتسك                    ٢٤٠١- وكوزموس   ٢٤٠٠-زموس  أُطلق اجلسمان الفضائيان كو      )أ    (
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 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب                                      ٢٠٠٣أغسطس     /يف آب     -٥
  ٣١ بتوقيت موسكو من يوم                  ٠٠/٢٤ذ الساعة      ومل يعودا موجودين يف مدار حول األرض من                             ٢٠٠٣أغسطس       /اندثر اجلسمان الفضائيان التاليان يف آب                  -٦

 :٢٠٠٣أغسطس       /آب  
 1993-067 A)       ٢٢٦٥-كوزموس( 
 2003-006 A)         ٤٧-بروغريس إم.( 

  
 ٢٠٠٣سبتمرب      /أيلول

 :، أُطلق اجلسمان الفضائيان التاليان التابعان لالحتاد الروسي                                ٢٠٠٣سبتمرب     /يف أيلول       -٧
    اخلصائص األساسية للمدار 

 لجسم الفضائيالوظيفة العامة ل
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
ملعاجلة القياسات اجليوديسية والتدريب 
 .على السيطرة على املركبات الفضائية

 ٣١٥٥ )أ(٤-موزهايتس سبتمرب/  أيلول٢٧ ٧١٠ ٦٨٢ ٩٩ ٩٨,٩

ة لألجسام الفضائية لقياس اخلصائص املداري
 .باستخدام تكنولوجيا الليـزر

 ٣١٥٦ )أ(الريتـز سبتمرب/  أيلول٢٧ ٧١٠ ٦٨٢ ٩٩ ٩٨,٩

 . والريتـز بواسطة صاروخ حامل واحد من نوع كوزموس من موقع االطالق بليسيتسك                ٤-أُطلق اجلسمان الفضائيان موزهايتس        )أ   (
  
ل يف مدار حول األرض لصاحل زبائن أجانب بواسطة صاروخ حامل من نوع كوزموس من موقع االطالق                                                                      ، وضعت أربعة سوات              ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول     ٢٧يف    -٨

 : والريتـز     ٤-بليسيتسك، بالتزامن مع اجلسمني الفضائيني موزهايتس                                   
 )ساتل لتصوير األرض، نيجرييا                  (١-نيجريياسات       
 )ساتل لتصوير األرض، تركيا                (١-بيلسات     
 )ساتل لتصوير األرض، اململكة املتحدة                         (  (UK-DMC)دي إم سي        -يو كيه     
 )ملهام فلكية، مجهورية كوريا                    (٤-كايستسات      

، مل يتبني أن أي أجسام فضائية اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار حول األرض يف                                                        ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول     ٣٠ بتوقيت موسكو من يوم                   ٠٠/٢٤حىت الساعة          -٩
 .٢٠٠٣سبتمرب      /أيلول   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


