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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
 
 

   يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة
  األمني العام موّجهة اىل،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٦مذكرة شفوية مؤرخة 
   )فيينا ( لدى األمم املتحدةالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة ل

حتياهتا اىل األمني العام ) فيينا(لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة     لبعـثة الدائمـة     هتـدي ا   
لألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل الــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام  

 بيانات التسجيل   )).٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
ــترة مــن نيســان      اخلاصــة باألجســ  ــاد الروســي يف الف ــيت أطلقهــا االحت أبــريل إىل /ام الفضــائية ال

، وكذلـك األجسـام الفضـائية الـيت مل تعد موجودة يف الفضاء يف الفترة                ٢٠٠٢يونـيه   /حزيـران 
 ).انظر املرفق(الزمنية نفسها 
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 املرفق 2 

 
يونيه /أبريل إىل حزيران/ يف الفترة من نيسانبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي 
 ٢٠٠٢   
 ٢٠٠٢أبريل /نيسان 

  
 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني٢٠٠٢أبريل /يف نيسان -١
  

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

 )بالدقائق(
امليل 

 )بالدرجات(
احلضيض 

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

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو 
تنفيذ مهام بالنيابة عن وزارة الدفاع 

 يف االحتاد الروسي

 Cosmos-2388 أبريل / نيسان٢ ٣٩ ٢١٧ ٥٤٩ ٦٣,٩ ٧٠٥
أطلق بواسطة صاروخ (

حامل من نوع مولنيا من 
 )موقع االطالق بليسيتسك

٣١٢٨ 

 املالح الفضائي ايصال طاقم يضم
الروسي يوري غيدزنكو ومالح 
وكالة الفضاء األوروبية روبرتو 

واملالح مارك ) ايطاليا(فيتوري 
إىل حمطة ) جنوب افريقيا(شتلويرث 

 الفضاء الدولية

 Soyuz TM-34 أبريل /  نيسان٢٥ ٢٤٧ ١٩٣ ٥١,٦ ٨٨,٦
أطلق بواسطة صاروخ (

حامل من موقع االطالق 
 )بايكونور

٣١٢٩ 

أبريل / نيسان ٣٠ بتوقيت موسكو يف     ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار األرض يف الساعة          ٢٠٠٢أبـريل   /اندثـر اجلسـم الفضـائي الـتايل يف نيسـان          و -٢
٢٠٠٢: 

 1980-044 A (Cosmos-1184)   
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 ٢٠٠٢مايو /أيار 
 
 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل٢٠٠٢مايو /يف أيار -٣
  

    ة للمداراخلصائص األساسي 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

 )بالدقائق(
امليل 

 )بالدرجات(
احلضيض 

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

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو 
تنفيذ مهام بالنيابة عن وزارة الدفاع 

 يف االحتاد الروسي

 Cosmos-2389 مايو/ أيار٢٨ ١ ٠٢٤ ٩٨٠ ٨٣ ٩٢
أطلق بواسطة صاروخ (

حامل من نوع كوزموس 
من موقع االطالق 

 )بليسيتسك

٣١٣٠ 

، املصــمم ألغــراض البــث االذاعــي والــتلفزيوين لالقلــيم القــاري للواليــات املــتحدة  DIRECTV، ُوضــع الســاتل األمــريكي ٢٠٠٢مــايو / أيــار٧ويف  -٤
  .بواسطة صاروخ حامل من نوع بروتون أطلق من موقع االطالق بايكونوراألمريكية، مبا يف ذلك أالسكا وهاواي، يف مدار حول األرض 

مايو / أيار٣١ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤ ومل تعـد موجـودة يف مـدار األرض يف الساعة            ٢٠٠٢مـايو   /واندثـرت األجسـام الفضـائية التالـية يف أيـار           -٥
٢٠٠٢: 

 2001-O51C (Colibri-2000) 
 2001-048A (Soyuz TM-33) 

1971-052A Cosmos-426)  
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 ٢٠٠٢يونيه /حزيران 4 

 
 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني٢٠٠٢يونيه /يف حزيران -٦

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

 )بالدقائق(
امليل 

 )بالدرجات(
احلضيض 

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

بث الربامج التلفزيونية واالذاعية 
واجراء االتصاالت اهلاتفية والربقية 
ونقل البيانات واملعلومات األخرى 

بالوسائل الرقمية إىل اقليم اجلزء 
األورويب من االحتاد الروسي، وبلدان 
كومنولث الدول املستقلة، وأوروبا، 

 والشرق األدىن، ومشال افريقيا

 Express-A3 يونيه /  حزيران١٠ ٣٥ ٥٥٧ ٠,٢٤ ١ ٤٥٤

أطلق بواسطة صاروخ        (
حامل من نوع بروتون من          

 )موقع االطالق بايكونور   

٣١٣١ 

ايصال مواد استهالكية وشحنات 
 خمتلفة إىل حمطة الفضاء الدولية

  Progress M-46 يونيه/  حزيران٢٦ ٢٤٢ ١٩٣ ٥١,٦ ٨٨,٦
أطلق بواسطة صاروخ (

حامل من نوع سويوز من 
 )طالق بايكونورموقع اال

٣١٣٢ 

، ُوضـع سـاتالن أمريكـيان لالتصاالت من نوع ايريديوم يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل واحد من نوع روكوت أطلق من    ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢٠ويف   -٧
 .موقع االطالق بليسيتسك

 :٢٠٠٢يونيه / حزيران٣٠ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤ساعة واندثر اجلسمان الفضائيان التاليان ومل يعودا موجودين يف مدار األرض يف ال -٨
 2002-013A (Progress M1-8) 
  2002-008A (Cosmos-2387) 

 :واندثرت األجسام الفضائية التالية يف وقت سابق ومل تعد موجودة يف مدار األرض -٩
 1982-083A (Molnya-3) ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٣، يف 
 1986-078A (Cosmos-1785) ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٨، يف 
 1983-114A (Molnya-1) ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣٠، يف 
 1988-090A (Molnya-3) ٢٠٠٢فرباير / شباط٤، يف 
 1989-043A (Molnya-3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٤، يف 


