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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

   
 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقّد 

    يف الفضاء اخلارجي
 األمني العام ىلإموّجهة ، ٢٠٠٤أغسطس / آب٣ خةرة شفوية مؤّرمذكّ

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

لألمــم املــتحدة، وتتشــّرف بــأن حتــيل إلــيه، 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
 ).انظر املرفق(، وكذلك األجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء تلك الفترة ٢٠٠٤مايو /أيار
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  املرفق 2 

 بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي 
  *٢٠٠٤مايو / إىل أيارأبريل/يف الفترة من نيسان 
  ٢٠٠٤أبريل /نيسان

 :، أُطلق اجلسمان الفضائيان التاليان التابعان لالحتاد الروسي٢٠٠٤أبريل /يف نيسان -١
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الدورة
بالساعات (

 )والدقائق
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي طالقتاريخ اال )كم(
ايصال طاقم إىل احملطة الفضائية الدولية 
يتألف من رائد الفضاء الطيار غينادي 

، ورائد الفضاء )االحتاد الروسي(بادالكا 
الواليات املتحدة (مايكل فينكه 

، ورائد الفضاء التابع لوكالة )األمريكية
)هولندا(الفضاء األوروبية آندريه كويربس 

أُطلق بواسطة صاروخ ( Soyus TMA-4 أبريل / نيسان١٩ ٢٥٢ ٢٠٠ ٥١,٧ ٨٨,٧
حامل من طراز سويوز من موقع اإلطالق 

 )بايكونور

3167 

توصيل برامج االذاعة والتلفزيون الوطنية 
واالقليمية إىل املنطقة الوسطى من االحتاد 

 .الروسي

د٥٠ س ٢٣ ٣٥ ٧٢٩ ٣٥ ٦٣٠ صفر أُطلق بواسطة صاروخ  (Express-AM11 أبريل/ نيسان٢٧
حامل من طراز بروتون من موقع اإلطالق 

 )بايكونور

3168 

 
 .، مل ُيطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب   ٢٠٠٤أبريل   /نيسانيف  -٢

 ٣٠ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ساعة  ، ومل يعودا موجودين يف مدار حول األرض يف ال   ٢٠٠٤ أبريل  /نيساناجلسمان الفضائيان التاليان اندثرا يف      -٣
 :٢٠٠٤ أبريل /نيسان

  (Cosmos-41) 1964-049D 
  (Soyuz TMA-3) 2003-047A 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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  ٢٠٠٤مايو  /أيار
 :سمان الفضائيان التاليان التابعان لالحتاد الروسي  أُطلق اجل، ٢٠٠٤مايو  /يف أيار -٤

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

)بالدقائق(  

 امليل
بالدرجات (

)والدقائق  
احلضيض

)كم(  
 األوج

)كم(  الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق 
إيصال وقود وأغذية وأجهزة ومعدات 

 احملطة الفضائية الدولية العادة علمية إىل
 .جتهيز وصيانة النظم احملمولة عليها

 

٨٨,٧ 
 
 

٥١,٧ 
 
 

١٩٣,٠ 
 
 

٢٥٢,٠ 
 
 

 مايو / أيار٢٥
 
 

Progress M-49 ) أُطلق بواسطة
صاروخ حامل من طراز سويوز من 

 )موقع االطالق بايكونور
 

3169 
 
 

املقصود من اجلسم الفضائي هو أداء 
اع يف االحتاد مهام لصاحل وزارة الدف

 الروسي

أُطلق بواسطة  (Cosmos-2405 مايو/ أيار٢٨ ٤٢٩,٠ ٤١٢,٠ ٦٥,٠ ٩٢,٨
 ٢-صاروخ حامل من طراز تسيكلون

 )من موقع اإلطالق بايكونور

3170 

 
 . مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب    ٢٠٠٤مايو /يف أيار -٥
  :٢٠٠٤مايو / أيار٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض يف الساعة     ٢٠٠٤مايو /أيار اجلسم الفضائي التايل اندثر يف     -٦

  (Raduga) 1996-010A     
__________________ 

 

 


