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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

   
 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقّد 

    يف الفضاء اخلارجي
  ىلإموّجهة ، ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥ خةرة شفوية مؤّرمذكّ

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

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        

ــران       ــن حزي ــترة م ــا االحتــاد الروســي يف الف ــيت أطلقه ــيه إىل /اخلاصــة باألجســام الفضــائية ال يون
 ).انظر املرفق(، وكذلك األجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء تلك الفترة ٢٠٠٤يوليه /متوز
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  املرفق 2 

 بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي 
  *٢٠٠٤يوليه  /يونيه إىل متوز/من حزيرانيف الفترة  
  ٢٠٠٤يونيه /حزيران 
 :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠٠٤يونيه /يف حزيران -١ 

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الدورة
بالساعات (

 )والدقائق
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
الغرض من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

أُطلق بواسطة صاروخ  (Cosmos-2406 يونيه/ حزيران١٠ ٨٩١ ٨٥٣ ٧١,٠ ١٠٢,١
من ) زينيت (Zenithحامل من طراز 

 )موقع اإلطالق بايكونور

3171 

 
 :أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية لصاحل زبائن أجانب، ٢٠٠٤يونيه /انحزيريف  -٢ 
  الـتابع للواليات املتحدة وُوضع يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ     INTELSAT-10، أُطلـق سـاتل االتصـاالت        ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ١٧يف     
 .يكونورمن موقع االطالق با) م–بروتون  (Proton-Mحامل من نوع    
  مــن موقــع "RS-20"، أُطلقــت مثانــية ســواتل وُوضــعت يف مــدار حــول األرض بواســطة صــاروخ وحــيد مــن طــراز  ٢٠٠٤يونــيه / حزيــران٢٩يف    
 :اإلطالق بايكونور   
 ، املخّصص للبحوث العلمية؛Demeterالساتل الفرنسي     
 ليمية؛، املخّصص لألغراض العلمية والتعUNISAT-3الساتل اإليطايل     
  التابعة للملكة العربية السعودية؛SAUDICOMSAT-2 وSAUDICOMSAT-1 وSAUDISAT-2سواتل االتصاالت     
 . التابعة للواليات املتحدةAMSAT-ECHO وLATINSAT-D وLATINSAT-Cسواتل االتصاالت     
  بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ر حول األرض يف الساعة    ، ومل يعد موجودا يف مدا ٢٠٠٤يونيه  /اجلسم الفضائي التايل اندثر يف حزيران   -٣ 
 :٢٠٠٤يونيه   / حزيران٣٠ 
  (Progress M1-11) 2004-002A 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به       * 
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  ٢٠٠٤يوليه   /متوز 
 :التايل التابع لالحتاد الروسي  أُطلق اجلسم الفضائي  ، ٢٠٠٤يوليه /يف متوز -١ 

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(

 امليل
بالدرجات (

 )والدقائق
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
الغرض من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 

 حتاد الروسيلصاحل وزارة الدفاع يف اال
أُطلق بواسطة  (Cosmos-2407 يوليه/ متوز٢٢ ١ ٠١٣ ٩٧٥ ٨٣,٠ ١٠٤,٧

 Cosmosصاروخ حامل من طراز 
من موقع اإلطالق ) كومسوس(

 )بايكونور

3172 

 
 . مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب   ٢٠٠٤يوليه /يف متوز -٢ 

 يوليه / متوز٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض يف الساعة  ٢٠٠٤يوليه /متوز اجلسم الفضائي التايل اندثر يف   -٣ 
 ٢٠٠٤: 

  (Progress M-49) 2004-019A     
______________ 

 

 


