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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    يف الفضاء اخلارجي
 األمني العام ىلإموّجهة ، ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ مذكرة شفوية مؤرخة

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

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        

يناير إىل  /ام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف الفـترة مـن كانون الثاين                 اخلاصـة باألجسـ   
، وكذلـك األجسـام الفضـائية الـيت مل تعـد موجـودة يف الفضـاء أثـناء تلك                    ٢٠٠٤مـارس   /آذار

 ).انظر املرفق(الفترة 
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50    املرفق 2
 بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي 
    *٢٠٠٤مارس /يناير إىل آذار/ الفترة من كانون الثاينيف 

  ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
  :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠٠٤يناير /يف كانون الثاين -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
ضيضاحل
 )كم(

 األوج
 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(

إيصال وقود وأغذية وأجهزة ومعدات علمية 
إىل احملطة الفضائية الدولية العادة جتهيز 

 .وصيانة النظم احملمولة عليها

/ كانون الثاين ٢٩ ٢٦٢ ١٩١ ٥١,٦ ٨٨,٧
 يناير

أُطلق بواسطة صاروخ ( ١١-١بروغريس م
ويوز من موقع االطالق حامل من نوع س

 )بايكونور

٣١٦٤ 

 
 .، مل ُيطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب                                       ٢٠٠٤يناير   /كانون الثاين      يف   -٢

 كانون     ٣١ بتوقيت موسكو من يوم                   ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض منذ الساعة                                       ٢٠٠٤يناير    /إندثر اجلسم الفضائي التايل يف كانون الثاين                         -٣
 :٢٠٠٤يناير    /الثاين  

 2003-039A )        ٤٨-بروغريس م.( 

 

 

 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به         * 
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  ٢٠٠٤فرباير   /شباط  
 :ي ، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروس                           ٢٠٠٤فرباير    /يف شباط      -٤
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الدورة
بالساعات (

 )والدقائق

 امليل
بالدرجات (

 )والدقائق
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
املقصود من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 .لصاحل وزارة الدفاع يف ا الحتاد الروسي

أطلق بواسطة صاروخ (ت ١-مولنييا  فرباير/ شباط١٨ ٤٠ ٦١٣,٩ ٦٣٧,٢ '٤٥ °٦٢ د١٥س ١٢
حامل من نوع مولنييا من موقع 

 )االطالق بليسيتسك

٣١٦٥ 

 
 . مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب                                     ٢٠٠٤فرباير    /يف شباط      -٥
، مل يتبني أن أي أجسام فضائية اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار حول األرض يف                                                        ٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٩ بتوقيت موسكو من يوم                  ٠٠/٢٤حىت الساعة         -٦

 .٢٠٠٤فرباير    /شباط  
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 :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي                            ٢٠٠٤ مارس   /يف آذار     -٧
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 ةالدور
بالساعات (

 )والدقائق

 امليل
بالدرجات (

 )والدفائق
 احلضيض

 )كم(
 األوج

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

 .لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي
أُطلق بواسطة  (١-غلوبوس  مارس/ آذار٢٧ ٣٥ ٩١٥,٩ ٣٥ ٨٨٧,٢ '١٩ °١ د١س ٢٤

اروخ حامل من نوع بلوتون من ص
 )موقع االطالق بايكونور

٣١٦٦ 

 
، ُوضع يف مدار حول األرض                     W3Aسائل االتصاالت الفرنسية                : ، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل لصاحل زبون أجنيب                                    ٢٠٠٤مارس     / آذار   ١٦يف    -٨

 .م من موقع االطالق بايكونور                    –بواسطة صاروخ حامل من نوع بلوتون                            
  ٣١ بتوقيت موسكو من يوم                  ٠٠/٢٤ ومل يعودا موجودين يف مدار حول األرض منذ الساعة                                     ٢٠٠٤مارس     /اندثر اجلسمان الفضائيان التاليان يف آذار                       -٩

 :٢٠٠٤مارس     /آذار 
 1970-037 A)     ١-متيور( 
 2001-057 A)       ٢٣٨٣-كوزموس.( 
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