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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 ٢٠٠٥مارس / آذار٣٠مذكّرة شفوية مؤرخة   

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

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

 ٢٠٠٤ديسمرب /نوفمرب إىل كانون األول/الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف الفـترة مـن تشرين الثاين        
 ).انظر املرفق(وكذلك األجسام الفضائية اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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70  املرفق
 نوفمرب/من تشرين الثاين بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف الفترة 

   *٢٠٠٤ديسمرب /إىل كانون األول
  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين 
 .مل تطلَق أي أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي، ٢٠٠٤نوفمرب /يف تشرين الثاين -١ 
 .مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب، ٢٠٠٤نوفمرب /يف تشرين الثاين -٢ 
، مل يتبني أن أجساما فضائية تابعة لالحتاد الروسي قد اندثرت ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة  -٣ 
 .٢٠٠٤نوفمرب /ومل تعد موجودة يف مدار حول األرض يف تشرين الثاين  

 
 ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 :الية التابعة لالحتاد الروسي، أُطلقت األجسام الفضائية الت٢٠٠٤ديسمرب /يف كانون 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

 مواد مستهلكة أخرىوأغذية و إيصال وقود
من أجل تشغيل الدولية إىل احملطة الفضائية 

 .احملطة خالل الطريان املأهول

 / كانون األول٢٤ ٢٥٥,٠ ١٩٣,٠ ٥١,٧  دقائق٨٨,٧
 ديسمرب 

Progress M-51 ) أطلق بواسطة
صاروخ حامل من طراز سويوز من 

 )موقع االطالق بايكونور

٣١٧٩ 

أعمال تتعلّق بالنظام العاملي لسواتل املالحة 
 )غلوناس(

 ١٥ ساعة ١١
 دقيقة

 / كانون األول٢٦ ١٩ ١٤٦,٩ ١٩ ١٠٣,٥ ٦٤,٨
 ديسمرب 

Cosmos-2411
أطلق بواسطة (  )أ(

صاروخ حامل من طراز بروتون من 
 )موقع االطالق بايكونور

٣١٨٠ 

أعمال تتعلّق بالنظام العاملي لسواتل املالحة 
 )غلوناس(

 ١٥ ساعة ١١
 دقيقة

 / كانون األول٢٦ ١٩ ١٤٦,٩ ١٩ ١٠٣,٥ ٦٤,٨
 ديسمرب 

Cosmos-2412 )أ(   ٣١٨١ 

أعمال تتعلّق بالنظام العاملي لسواتل املالحة 
 )غلوناس(

  ساعة١١
  دقيقة١٥

 / كانون األول٢٦ ١٩ ١٤٦,٩ ١٩ ١٠٣,٥ ٦٤,٨
 ديسمرب 

Cosmos-2413 )أ(   ٣١٨٢ 

 .بايكونوراإلطالق از بروتون من موقع واحد من طرحامل بواسطة صاروخ  أُطلقت Cosmos-2413  و Cosmos-2412   وCosmos-2411  ألجسام الفضائيةا )أ( 
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 ٣-، قام االحتاد الروسي يف إطار التعاون الروسي األوكراين بإطالق  صاروخ حامل من نوع تسيكلون٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٤يف  -٢ 
كالمها ساتل  (KS5MF-2 وساتل صغري من نوع Sich-1Mمن موقع االطالق بليسيتسك، حامال على متنه مركبة فضائية أوكرانية من طراز 

 ).لالستشعار عن بعد

 بتوقيت ٠٠/٢٤، ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض اعتبارا من الساعة ٢٠٠٤ديسمرب /اجلسم الفضائي التايل اندثر يف كانون األول -٣
 :٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١موسكو يوم 

.2004-032A (Progress M-50) 
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 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *


