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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

   
 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقدَّ 

    يف الفضاء اخلارجي
  ىلإموّجهة ، ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦ خةرة شفوية مؤّرمذكّ

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

لألمـم املـتحدة، ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة                
يل اخلاصة ، بيانات التسج ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة         (يف الفضـاء اخلـارجي      

سبتمرب /أغسطس إىل أيلول  /باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتاد الروسي يف الفترة من آب             
 ).انظر املرفق(، وكذلك األجسام الفضائية اليت اندثرت أثناء تلك الفترة ٢٠٠٤
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  املرفق 2 

 بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي 
   *٢٠٠٤سبتمرب /أغسطس إىل أيلول/ من آبيف الفترة 

  ٢٠٠٤أغسطس /آب
 :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠٠٤أغسطس /يف آب -١

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الدورة
بالساعات (

 )والدقائق
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي االطالقتاريخ  )كم(
إيصال وقود وأغذية وأجهزة ومعدات علمية 

إىل احملطة الفضائية الدولية العادة جتهيز 
 .وصيانة النظم احملمولة عليها

أُطلق بواسطة صاروخ (Progress M-50  أغسطس  / آب١١ ٢٥١ ١٩٣ ٥١,٧ ٨٨,٧
حامل من طراز سيوز من موقع اإلطالق 

 )بايكونور

3173 

 
 التابع إلسبانيا، Amazonasساتل االتصاالت : أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل لصاحل زبون أجنيب، ٢٠٠٤أغسطس / آب٥يف  -٢

 .م من موقع االطالق بايكونور-الذي ُوضع يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع بروتون 

، مل يتبني أنّ أجساما فضائية قد اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار ٢٠٠٤سطس أغ/ آب٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة  -٣
 .٢٠٠٤أغسطس /حول األرض يف آب

   
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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  ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول  
 :أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي، ٢٠٠٤سبتمرب /يف أيلول -١ 

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

)بالدقائق(  

 امليل
بالدرجات (

)والدقائق  
احلضيض

)كم(  
 األوج

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

 لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي
أُطلق بواسطة  (*Cosmos-2408 سبتمرب / أيلول٢٣ ١ ٥١٨ ١ ٤٧٣ ٨٢,٥ ١١٥,٧

صاروخ حامل من طراز كومسوس 
 )موقع االطالق بليسيتسكمن 

3174 

الغرض من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

 Cosmos-2409* 3175 سبتمرب / أيلول٢٣ ١ ٥١٩ ١ ٤٧٥ ٨٢,٥ ١١٦

الغرض من اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

أُطلق بواسطة  (Cosmos-2410 سبتمرب / أيلول٢٤ ٣٨٣ ١٧٦ ٦٧,٢ ٨٩,٨
صاروخ حامل من طراز كومسوس 

 )موقع االطالق بليسيتسكمن 

3176 

 
 . بواسطة صاروخ حامل وحيد من نوع كومسوس من موقع االطالق بليسيتسك Cosmos-2409 و Cosmos-2408ائيان أُطلق اجلسمان الفض*   

   
 . مل يطلق االحتاد الروسي أي أجسام فضائية لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٤سبتمرب /يف أيلول -٢ 

  أجساما فضائية قد اندثرت ومل تعد موجودة يف مدار ، مل يتبني أن٢٠٠٤ّسبتمرب / أيلول٣٠ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤حىت الساعة  -٣ 
 .٢٠٠٤سبتمرب /حول األرض يف أيلول 

 _______________    
 


