
ST/SG/SER.E/448   م املتحـدةاألمـ 

Distr.: General 
28 April 2004 
Arabic 
Original: Russian 

 األمانة العامة 

 

 
080604    V.04-53050 (A) 
*0453050* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    يف الفضاء اخلارجي
 ىلاألمني العامإموّجهة  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣ 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، وتتشــّرف بــأن حتــيل الــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام  
، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        

أكتوبر إىل /سـام الفضـائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف الفترة من تشرين األول          اخلاصـة باألج  
، وكذلــك األجســام الفضــائية الــيت مل تعــد موجــودة يف الفضــاء ٢٠٠٣ديســمرب /كــانون األول

 ).انظر املرفق(أثناء تلك الفترة 
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   املرفق 2
 الروسيبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد  
    *٢٠٠٣ديسمرب /أكتوبر إىل كانون األول/يف الفترة من تشرين األول 

  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
  :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠٠٣أكتوبر /يف تشرين األول -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 ةالدور

 )بالدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
ايصال طاقم إىل احملطة الفضائية الدولية 
يتألف من رائد الفضاء الطيار ألكسندر 

، ورائد الفضاء )االحتاد الروسي(كالريي 
، )الواليات املتحدة األمريكية(مايكل فول 
ء التابع لوكالة الفضاء األوروبية ورائد الفضا

 ).اسبانيا(بيدرو دوكوي 

/  تشرين األول١٨ ٢٤٤,٩ ١٩٦,١ ٥١,٧ ٨٨,٧
 أكتوبر 

أُطلق بواسطة صاروخ  (TMA-3سويوز 
 )حامل سويوز من موقع إطالق بايكونور

٣١٥٧ 

 
الساتل التجريبـي الياباين النظام املتكامل للتحقق من                                       :  زبون أجنيب        ، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل لصاحل                                 ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول         ٣٠يف    -٢

 .، الذي وضع يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز روكوت من موقع إطالق بليسيتسك                                                                     (SERVIS-1)املوثوقية فيما يتعلق بالبيئة الفضائية                      
 بتوقيت موسكو              ٠٠/٢٤ ومل تعد موجودة يف مدار حول األرض اعتبارا من الساعة                                        ٢٠٠٣أكتوبر      /األجسام الفضائية التالية مل يعد هلا وجود يف تشرين األول                                  -٣

 :٢٠٠٣أكتوبر      / تشرين األول         ٣١يف   
 1984-055A)       1569-كوزموس( 
 1985-105A)       1701-كوزموس( 
 1983-090A)    3-مولنيا( 
 2003-025A)        بروغريسM1-10( 
 2003-016A)       سويوزTMA-2( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا            * 



 

  
 

ST
/S

G
/S

E
R

.E
/4

48
 

3

 ٢٠٠٣  نوفمرب /تشرين الثاين    
 
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية                          ٢٠٠٣نوفمرب     /يف تشرين الثاين         -٤

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

الدورة 
 بالساعات

 )والدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
 احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
روابط اتصاالت حديثة مع توفري 

مؤسسات يف قطاع صناعة الغاز 
الروسية وخدمات االتصاالت 

 ملستعملني حمليني وأجانب

٣٤ ٩٨٧,٩ ٠,٠٥ ق٥٩ س ٢٣ ٣٦ ٧٢١,٨ /  تشرين الثاين٢٤
 نوفمرب 

1-200 -يامال
أُطلق بواسطة صاروخ  ()أ(

حامل بروتون من موقع إطالق 
 )بايكونور

٣١٥٨ 

ديثة مع توفري روابط اتصاالت ح
مؤسسات يف قطاع صناعة الغاز 

الروسية وخدمات االتصاالت 
 ملستعملني حمليني وأجانب

٣٤ ٩٨٧,٩ ٠,٠٥ ق٥٩ س ٢٣ ٣٦ ٧٢١,٨ /  تشرين الثاين٢٤
 نوفمرب 

2-200 -يامال
 ٣١٥٧ )أ(

 .تون من موقع بايكونور لالطالق        أُطلقا بواسطة صاروخ حامل واحد من طراز برو         2-200- و يامال  1-200-اجلسمان الفضائيان يامال     )أ   (
  
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب                                      ٢٠٠٣نوفمرب     /يف تشرين الثاين         -٥
كو يف       بتوقيت موس        ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض اعتبارا من الساعة                                     ٢٠٠٣نوفمرب      /اجلسم الفضائي التايل مل يعد له وجود يف تشرين الثاين                              -٦

  .٢٠٠٣نوفمرب      / تشرين الثاين       ٣٠
 1970-113A)       389-كوزموس.(   
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 ٢٠٠٣ديسمرب    /كانون األول       4
 
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية                          ٢٠٠٣ديسمرب      /يف كانون األول           -٧

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

الدورة 
 بالساعات

 )والدقائق(
 امليل

 )بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
العمل متعلق بالنظام العاملي لسواتل 

 (GLONASS)املالحة 
 ١٩ ٠٤٧,٠ ٦٥,٠٦ ق١٢ س ١١

)٠,٠٠٢٧االحنراف املركزي (
/  كانون األول١٠

 ديسمرب  
2402-كوزموس

أُطلق بواسطة  ()أ(
ع صاروخ حامل بروتون من موق

 )لالطالق بايكونور

٣١٦٠ 

العمل متعلق بالنظام العاملي لسواتل 
 (GLONASS)املالحة 

 ١٩ ٠٤٧,٠ ٦٥,٠٦ ق١٢ س ١١
)٠,٠٠٢٧االحنراف املركزي (

/  كانون األول١٠
 ديسمرب  

2403-كوزموس
 ٣١٦١ )أ(

العمل متعلق بالنظام العاملي لسواتل 
 (GLONASS)املالحة 

 ١٩ ٠٤٧,٠ ٦٥,٠٦ ق١٢ س ١١
)٠,٠٠٢٧الحنراف املركزي ا(

/  كانون األول١٠
 ديسمرب  

2404-كوزموس
 ٣١٦٢ )أ(

ترحيل برامج االذاعة والتلفزيون 
الوطنية واالقليمية إىل املنطقة الوسطى 

 من االحتاد الروسي

 كانون ٢٩ ٣٥ ٨٦٧,٨٢ ٠,٠ ق٥٩ س ٢٣
 ديسمرب /األول

أطلق بواسطة  (AM22-إكسربيس
صاروخ حامل بروتون من موقع 

 )لالطالق بايكونور

٣١٦٣ 

 . أُطلقت بواسطة صاروخ واحد من طراز بروتون من موقع بايكونور لالطالق                  2404 - وكوزموس  2403 - وكوزموس 2402 -األجسام الفضائية كوزموس   )أ   (
  
، الذي وضع مدار حول                  2-الت االسرائيلي آموس              ساتل االتصا       : ديسمرب، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل لصاحل زبون أجنيب                                            / كانون األول         ٢٨يف    -٨

 . من موقع بايكونور لالطالق                  FG-األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز سويوز                                

 بتوقيت موسكو             ٠٠/٢٤، ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض اعتبارا من الساعة                                        ٢٠٠٣ديسمرب      /اجلسم الفضائي التايل مل يعد له وجود يف كانون األول                                    -٩
 :٢٠٠٣ديسمرب      / األول     كانون    ٣١يف   

 2003-035A )      2399-كوزموس.( 
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