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األمانـة العامـة 

 
 

 

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية 

 

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
 

مذكرتان شفويتان مؤرختان ١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١ وموجهتان اىل األمني العام 
من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة (فيينا) 

 

دي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة (فيينا) حتياا اىل األمني العام لألمم املتحـدة، وتتشـرف بـأن حتيـل اليـه، وفقـا للمـادة الرابعـة 
من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (مرفق قرار اجلمعية العامة ٣٢٣٥ (د-٢٩))، بيانـات التسـجيل اخلاصـة باألجسـام الفضائيـة الـيت أطلقـها 
االحتاد الروسي أثناء الفترة من متـوز/يوليـه إىل آب/أغسـطس ٢٠٠١، وكذلـك األجسـام الفضائيـة الـيت انتـهى وجودهـا يف الفضـاء يف الفـترة الزمنيـة ذاـا (انظـر 

املرفق). 
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املرفق 
بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي*  

متوز/يوليه ٢٠٠١  ألف-

يف متوز/يوليه ٢٠٠١، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني:  -١

اخلصائص األساسية للمدار      

الغرض العام لألجسام الفضائية 
الدورة 

(بالدقائق) 
امليل 

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

ــــل لالتصـــاالت اهلاتفيـــة  تشــغيل نظــام طويــل األج
والتلغرافية وارسال الربامج التلفزيونية إىل نقاط علـى 

شبكة أوربت ولتعزيز التعاون الدويل 

 ٧٣٦  ٦٢,٧  ٤٥٥  ٨١١ ٤٠ ٢٠ متوز/يوليه  Molniya-3K أطلــق بواسطة 

صاروخ حامل من طراز مولنيا من 
موقع االطالق بلستيسك 

 ٣١٠٣

دراسة الشمس والعالقات بني الشمس واألرض   ٩٤,٩  ٨٢,٥  ٥٠٥  ٥٤٤ ٣١ متوز/يوليه  Koronas-F أطلـــق بواســــطة 

صاروخ حامل من نوع تسـيكلون 
من موقع االطالق بلستيسك 

 ٣١٠٤

حىت الساعة ٢٤/٠٠ بتوقيت موسكو من يوم ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١، مل يتبني أن أي أجسام فضائية قد انتهى وجودها يف مدار أرضي يف متوز/يوليه ٢٠٠١.  -٢

                                                           
بيانات التسجيل مدرجة بالشكل الذي وردت به.  * 
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آب/أغسطس ٢٠٠١  باء-

يف آب/أغسطس ٢٠٠١، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني:  -٣

اخلصائص األساسية للمدار      

الغرض العام لألجسام الفضائية 
الدورة 

(بالدقائق) 
امليل 

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

توصيـل مـواد اسـتهالكية وبضـائع متنوعـة إىل احملطـــة 
الفضائية الدولية 

 ٨٨,٦  ٥١,٦  ١٩٤  ٢٤٧ ٢١ آب/أغسطس   Progress M-45 أطلـــق 

ــــن  بواســطة صــاروخ حــامل م
طــــراز سويــــــوز مـــــن موقــــع 

االطـالق بايكونور 

 ٣١٠٥

الغرض من اجلسـم الفضـائي هـو تنفيـذ مـهام بالنيابـة 
عن وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي 

 ٤٣٧ ١  ٢,٣  ٥٠٥  ٨١٥ ٣٥ ٢٥ آب/أغسطس   ــــــــق  Cosmos-2379 أطل

ــــن  بواســطة صــاروخ حــامل م
نوع بروتون من موقع االطالق 

بايكونور 

 ٣١٠٦

ـــن يف مــدار حــول األرض يف الســاعة ٢٤/٠٠ بتوقيــت موســكو مــن يــوم ٣١  اجلسـمان الفضائيـان التاليـان مل يعـد هلمـا وجـود يف آب/أغسـطس ٢٠٠١ ومل يعـودا موجودي -٤
آب/أغسطس ٢٠٠١: 

 1979-011A (Cosmos-1076)

 2001-021A (Progress M1-6)

ــــــــ 
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