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  األمانـة العامـة
 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

يف الفضاء  معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    اخلارجي

من  ىل األمني العامإموّجهة ، ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥ مذكرة شفوية مؤرخة
   )فيينا (لدى األمم املتحدةلالحتاد الروسي البعثة الدائمة 

حتياهتا اىل األمني   ) فيينا(لالحتـاد الروسـي لـدى األمـم املـتحدة           هتـدي البعـثة الدائمـة        
ية تســجيل العــام لألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل الــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــ    

، بيانات ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي       
التســجيل اخلاصــة باألجســام الفضــائية الــيت أطلقهــا االحتــاد الروســي يف الفــترة مــن كــانون    

، وكذلــك األجســام الفضــائية الــيت مل تعــد موجــودة يف ٢٠٠٣مــارس /يــناير إىل آذار/الــثاين
 ).انظر املرفق(ناء تلك الفترة الفضاء أث
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   املرفق 2  
   ٢٠٠٣مارس /يناير إىل آذار/بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف الفترة من كانون الثاين 
  ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين 
 .اد الروسي، مل تطلَق أي أجسام فضائية تابعة لالحت٢٠٠٣يناير /يف كانون الثاين -١ 

 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٣يناير /ويف كانون الثاين -٢ 

، مل يتبني أن هناك أي أجسام فضائية اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار              ٢٠٠٣يناير  / كـانون الـثاين    ٣١ بتوقيـت موسـكو مـن يـوم          ٠٠/٢٤وحـىت السـاعة      -٣ 
 ٢٠٠٣يناير /ثاينحول األرض يف كانون ال

 
 ٢٠٠٣فرباير /شباط 

 
 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل٢٠٠٣فرباير /يف شباط -٤ 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
 احلضيض

 )كم(
 األوج

تاريخ االطالق )كم(  الرقم اسم اجلسم الفضائي
تزويد احملطة الفضائية الدولية مبواد 

 استهالكية وبضائع متنوعة
فرباير/ شباط٢ ٢٥٩ ١٩٣ ٥١,٧ ٨٨,٧ Progress M-47)  أطلق بواسطة

صاروخ حامل من نوع سويوز 
 )من موقع اإلطالق بايكونور

٣١٤٤ 

  
 .أجانب، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن   ٢٠٠٣فرباير /ويف شباط -٥ 

  ٢٨ بتوقيت موسكو من يوم  ٢٤../ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض منذ الساعة ٢٠٠٢سبتمرب /اندثر اجلسم الفضائي التايل يف أيلول -٦ 
 :٢٠٠٣فرباير /شباط

 2002-045A (Progress M1-9). 
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  ٢٠٠٣مارس /آذار 
 .د الروسي، مل تطلَق أي أجسام فضائية تابعة لالحتا ٢٠٠٣مارس  /يف آذار -٧ 

 .، مل يطلَق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب  ٢٠٠٣مارس  /ويف آذار -٨ 

 مل يتبني أن هناك أي أجسام فضائية اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار    ٢٠٠٣مارس   / آذار ٣١ بتوقيت موسكو من يوم  ٠٠/٢٤وحىت الساعة  -٩ 
 .٢٠٠٣مارس  /حول األرض يف آذار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


