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  األمانـة العامـة
 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

يف الفضاء  معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    اخلارجي

موّجهة اىل األمني ، ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٤ ةمذكرة شفوية مؤرخ
   )فيينا (لدى األمم املتحدةلالحتاد الروسي من البعثة الدائمة  العام

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

، بيانات ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي       
سبتمرب /التسـجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف الفترة من أيلول            

ــد موجــود    ٢٠٠٢أكــتوبر /إىل تشــرين األول ــيت مل تع ة يف ، وكذلــك األجســام الفضــائية ال
 ).انظر املرفق(الفضاء يف تلك الفترة 
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   املرفق 2  
  ٢٠٠٢أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف أيلول 
  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول 

 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني٢٠٠٢سبتمرب /يف أيلول -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

)بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

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

 ومحوالت خمتلفة
/  أيلول٢٥ ٢٣٥ ١٩٢ ٥١,٧ ٨٨,٥

 سبتمرب 
Progress M1-9)  أطلق بواسطة

صاروخ حامل من نوع سويوز 
 )من موقع اإلطالق بايكونور

٣١٣٦

املقصود من هذا اجلسم الفضائي هو تعقب سفن 
االحتاد الروسي يف كل النقاط يف احمليط اهلادئ 

وأداء مهام كجزء من النظام الساتلي الدويل 
 سارسات-للبحث واإلنقاذ كوسباس

١ ٠١٨ ٩٨٢ ٨٢,٩ ١٠٤,٩ /  أيلول٢٦
 سبتمرب

Nadezhda)  أطلق بواسطة
صاروخ إطالق من نوع كومسوس 

 )من موقع اإلطالق بليسيتسك

٣١٣٧

  
سبتمرب / أيلول٣٠ بتوقيت موسكو يف  ٢٤../ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض منذ الساعة ٢٠٠٢سبتمرب /اندثر اجلسم الفضائي التايل يف أيلول -٢

٢٠٠٢ :1979-020A (Intercosmos-19). 
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    ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول  

 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل ٢٠٠٢أكتوبر  /يف تشرين األول  -٣
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

)بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم لفضائياسم اجلسم ا تاريخ االطالق )كم(
االستعاضة وفقا للجدول الزمين املخطط من قبل 

 باملركبة Soyuz TM-34عن مركبة اإلنقاذ 
Soyuz TMA-1 . إيفاد بعثة زائرة إىل احملطة

الفضائية الدولية تتألف من رائدي الفضاء 
الروسيني سريجي زاليتني ويوري لونتشاكوف 

ة ورائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبي
 ).بلجيكا(فرانك دي ويين 

 تشرين ٣٠ ٢٦٠ ٢٠٢ ٥١,٦ ٨٨,٨
 أكتوبر/األول

Soyuz TMA-1)  أطلق بواسطة
صاروخ حامل من نوع سويوز 

 )من موقع االطالق بايكونور

٣١٣٨

  
ادر الفضائية لألشعة السينية وأشعة غاما،   ، وضع الساتل العلمي األورويب انتيغرال، الذي يقصد منه مواصلة رصد ودراسة املص         ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول ١٧يف  -٤

 .يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع بروتون من موقع اإلطالق بايكونور   

ر  أكتوب/ بتوقيت موسكو يف تشرين األول ٢٤../ ومل يعد موجودا يف مدار حول األرض منذ الساعة      ٢٠٠٢أكتوبر  /اندثر اجلسم الفضائي التايل يف تشرين األول      -٥
٢٠٠٢) :Progress  M-46 (2002-033A. 
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