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جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية 

 

 

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
 

 
 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، موجهة اىل األمني العام 
من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة (فيينا) 

 
 

 

دي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحـدة (فيينـا) حتياـا اىل األمـني العـام 
لألمم املتحدة، وتتشرف بأن حتيل اليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسـام املطلقـة 
ـــجيل اخلاصــة  يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة ٣٢٣٥ (د-٢٩)) بيانـات التس
باألجســام الفضائيــة الــيت أطلقــها االحتــاد الروســي يف الفــترة مــن أيلــول/ســبتمرب اىل تشـــرين 
األول/أكتوبـر ٢٠٠١، وكذلـك األجسـام الفضائيـة الـيت مل تعـد موجـودة يف الفضـاء يف الفـــترة 

الزمنية نفسها (انظر املرفق). 
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املرفق 
بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف أيلول/سبتمرب 

وتشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١* 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 

يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل:  -١

اخلصائص األساسية للمدار      

الغرض العام للجسم الفضائي 

الدورة 
(بالدقائق

 (
امليل 

(بالدرجات) 
احلضيض 
(كم) 

األوج 
(كم)  تاريخ االطالق  اسم اجلسم الفضائي  الرقم 

إيصال منيطة االلتحام الروسية Pirs اليت 
تزّود اجلزء الروسي من حمطة الفضاء الدولية 

بتسهيالت التحام اضافية 

٨ر٨٨  ٦٥ر٥١   ١٩٢  ٢٣٣ ١٥ أيلول/ سبتمرب   Progress M-SO1

(أطلق بواسطة صاروخ حامل 
من نوع سويوز من موقع 

االطالق بايكونور) 

 ٣١٠٧

واندثر اجلسمان الفضائيان التاليان يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ ومل يعودا موجودين يف مدار حول األرض يف الساعة ٢٤/٠٠ بتوقيت موسكو يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١:  -٢

 1978-004 A (Cosmos-975)

 2001-041 A (Progress M1-SO1)

                                                           
بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به.  *
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تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١ 
يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية:  -٣

اخلصائص األساسية للمدار      

الغرض العام للجسم الفضائي 
الدورة 

(بالدقائق)  امليل (بالدرجات) 
احلضيض 
(كم)  األوج (كم)  تاريخ االطالق  اسم اجلسم الفضائي  الرقم 

ساتل اتصاالت   ٤٤٠ ١ ٣٥ر١   ٩٢٢ ٣٥ ٦ تشرين األول/ 
أكتوبر 

 Raduga-1

(أطلــق بواســطة صــاروخ حـــامل 

مـــن نـــوع بروتـــون مـــن موقــــع 

االطالق بايكونور) 

 ٣١٠٨

توصيل طاقم مكون من فيكتور أفاناسييف 
وقسطنطني كوزيف ورائدة الفضاء 

الفرنسية كلوديت هاينريي اىل احملطة 
الفضائية الدولية 

٥ر٨٨  ٦ر٥١   ١٩٣  ٢٣٥ ٢١ تشرين 
األول/أكتوبر 

 Soyuz TM-33

(أطلق بواسطة صاروخ حامل 
من نوع سويوز من موقع 

االطالق بايكونور) 

 ٣١٠٩

تشغيل شبكة اتصاالت هاتفية وبرقية بعيدة 
املدى، وبث برامج تلفزيونية اىل نقاط على 

شبكة أوربيتا لصاحل التعاون الدويل 

 ٧٣٦ ٩ر٦٢   ٦٤٦  ٦٥٨ ٤٠ ٢٥ تشرين 
األول/أكتوبر 

 Molniya-3

(أطلق بواسطة صاروخ حامل 
من نوع مولنيا من موقع 

االطالق بايكونور) 

 ٣١١٠

واندثــر اجلســمان الفضائيــان التاليــان يف تشــــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠١ ومل يعـــودا موجوديـــن يف مـــدار حـــول األرض يف الســـاعة ٢٤/٠٠ بتوقيـــت موســـكو يف ٣١ تشـــرين  -٤

األول/أكتوبر ٢٠٠١: 

 2001-022 A (Cosmos-2377)

 2001-017 A (Soyuz TM-32)

ـــــــــــ  
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