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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

   
 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة   

   يف الفضاء اخلارجي
  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين١٤مذكّرة شفوية مؤرخة   

  )ينافي(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 
حتـياا إىل األمني العام     ) فييـنا (ـدي البعـثة الدائمـة لالحتـاد الروسـي لـدى األمـم املـتحدة                  

لألمـم املـتحدة، ويشـرفها أن حتـيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                  
األجسام الفضائية  ، بيانات تسجيل    ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة     (الفضـاء اخلارجي    

 وكذلك األجسام الفضائية اليت     ٢٠٠٤أكتوبر  /الـيت أطلقهـا االحتاد الروسي يف شهر تشرين األول         
 ).انظر املرفق(اندثرت خالل تلك الفترة 
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  *٢٠٠٤أكتوبر /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف تشرين األول 
  ٢٠٠٤ أكتوبر/تشرين األول 
 :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٤أكتوبر /يف تشرين األول -١ 

 اخلصائص األساسية للمدار

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الفترة
 ساعة،(

 )دقيقة

 زاوية
 امليل

 )درجة(

نقطة 
احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(
 تاريخ
 الرقم اسم اجلسم الفضائي االطالق

 إىل احملطة الفضائية ١٠ايصال طاقم للرحلة 
الدولية يتألف من رائد الفضاء الطيار ساليزان 

، ورائد الفضاء )االحتاد الروسي(شاريبوف 
، )الواليات املتحدة األمريكية(لريوي تشايو 

، )االحتاد الروسي(ورائد الفضاء يوري شارغني 
 ٧الطاقم الزائر 

/ شرين األول ت١٤ ٢٣٨ ٢٠٠ ٥١,٧ ٨٨,٦
 ٢٠٠٤أكتوبر 

Soyuz TMA-5 أطلق بواسطة ،
صاروخ حامل من طراز سويوز 

 من موقع االطالق بايكونور

٣١٧٧ 

نقل برامج االذاعة والتلفزيون الوطنية واالقليمية 
 إىل املنطقة الوسطى من االحتاد الروسي

 ساعة٢٤
  دقيقة١

٣٥ ٧٩٠ صفر ٣٥ ٨٦٩ /  تشرين األول٣٠
 ٢٠٠٤أكتوبر 

Ekspress-AM1 أطلق بواسطة ،
صاروخ حامل من طراز بروتون 

 من موقع االطالق بايكونور

٣١٧٨ 

  
 AMC-15ساتل االتصاالت التابع للواليات املتحدة : ، أطلـق االحتـاد الروسـي األجسـام الفضائية التالية لصاحل زبون أجنيب    ٢٠٠٤أكـتوبر  /يف تشـرين األول   -٢

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥ من موقع االطالق بايكونور يوم Proton-M حامل الذي وضع يف مدار األرض بواسطة صاروخ

 بتوقيت موسكو ٠٠/٢٤، ومل تعـد موجـودة يف مـدار حول األرض اعتبارا من الساعة           ٢٠٠٤أكـتوبر   /األجسـام الفضـائية التالـية اندثـرت يف تشـرين األول            -٣
 :٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٣١يوم 

 1990-006A (Molniya-3) 
 1993-025A (Molniya-3) 
 2004-013A (Soyuz TMA-4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 


