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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،٢٠٠٢مارس / آذار٢٧مذكرة شفوية مؤرخة 
   )فيينا ( لدى األمم املتحدةالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة ل

 
حتياهتا اىل األمني العام  ) فيينا (لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة بعثة الدائمة هتدي ال 

لألمم املتحدة، وتتشرف بأن حتيل اليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
 بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي  *يف الفضاء اخلارجي،

، وكذلك األجسام الفضائية   ٢٠٠١ديسمرب  /نوفمرب اىل كانون األول/يف الفترة من تشرين الثاين
 ).انظر املرفق (اليت مل تعد موجودة يف الفضاء يف الفترة الزمنية نفسها   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة  * 
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 املرفق
/ بـيانات التسـجيل اخلاصـة باألجسـام الفضـائية الــيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف تشـرين الــثاين         

 *٢٠٠١ديسمرب /انون األولنوفمرب وك

 ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل٢٠٠١نوفمرب /يف تشرين الثاين -١ 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

)بالدقائق(
امليل 

 )بالدرجات(
احلضيض 

 )كم(
األوج 

 الرقم جلسم الفضائياسم ا تاريخ االطالق )كم(

إيصال وقود، ومنتجات، 
ومواد استهالكية أخرى، إىل 

 حمطة الفضاء الدولية

 تشرين ٢٦ ٢٥٣ ١٩٣ ٥١ر٧ ٨٨ر٧
 نوفمرب /الثاين

Progress M1-7 
أطلق بواسطة (

صاروخ حامل من 
نوع سويوز من موقع 

 )االطالق بايكونور

٣١١١ 

 ومل تعد موجودة يف مدار حول األرض يف الساعة ٢٠٠١نوفمرب / الثاينواندثـرت األجسـام الفضـائية التالية يف تشرين      -٢
 :٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤

 2001-036A (Progress M-45) 

 1998-022A (Molniya-1) 

 1978-117A (Cosmos-1063) 

 1986-057A (Molnyia-1) 

 1986-079A (Molnyia-3) 

 1986-049A (Molnyia-3) 

 1986-031A (Molnyia-3) 

 1985-074A (Molnyia-1) 

 1985-099A (Molnyia-1) 

 1987-036A (Cosmos-1838) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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 ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية٢٠٠١ديسمرب /يف كانون األول -٣ 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

)بالدقائق(
امليل 

)بالدرجات(
احلضيض 

 )كم(
األوج 

تاريخ االطالق )كم(  الرقم اسم اجلسم الفضائي

العمـــــل يف الشـــــبكة العاملـــــية 
 )غلوناس(لسواتل املالحة 

 كانون ١ ١٩ ١٢٨ ٦٤ر٩ ٦٧٥
 ديسمرب/األول

Cosmos-2380 
أطلق بواسطة صاروخ (

حامل من نوع بروتون 
من موقع االطالق 

 )أ()وربايكون

٣١١٢ 

 كانون ١ ١٩ ١٢٨ ٦٤ر٩ ٦٧٥ العمل يف شبكة غلوناس
ديسمرب /األول

Cosmos-2381
 ٣١١٣ )أ(

 كانون ١ ١٩ ١٢٨ ٦٤ر٩ ٦٧٥ العمل يف شبكة غلوناس
ديسمرب /األول

Cosmos-2382
 ٣١١٤ )أ(

األرصاد اجلوية املائية 
والفيزياء اجليولوجية 

الشمسية؛ دراسة املوارد 
 رصد بيئتهاالطبيعية لألرض و

 كانون ١٠ ١ ٠١٨ ٩٩ر٦ ١٠٥ر٣
ديسمرب /األول

Meteor-3M )  أطلق
بواسطة صاروخ حامل 

من نوع زينيت من 
موقع االطالق 

 )ب()بايكونور

٣١١٥ 

جهاز فضائي صغري مقصود 
 به التنبؤ بالزالزل

 كانون ١٠ ١ ٠١٨ ٩٩ر٦ ١٠٥ر٣
ديسمرب /األول

Kompas
 ٣١١٦ )ب(

جهاز فضائي صغري مقصود 
البحث العلمي يف جمال به 

معايرة التلسكوبات البصرية 
 الليزرية

 كانون ١٠ ١ ٠١٨ ٩٩ر٦ ١٠٥ر٣
ديسمرب /األول

Reflektor
 ٣١١٧ )ب(

املقصود من هذا اجلسم 
الفضائي هو أداء مهام لصاحل 

وزارة الدفاع يف االحتاد 
 الروسي

 كانون ٢١ ٤٢١ ٤١٢ ٦٥ ٩٢ر٨
ديسمرب /األول

Cosmos-2383)  أطلق
ة صاروخ حامل بواسط

 ٢-من نوع تسيكلون
من موقع االطالق 

 )بايكونور

٣١١٨ 
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

)بالدقائق(
امليل 

)بالدرجات(
احلضيض 

 )كم(
األوج 

تاريخ االطالق )كم(  الرقم اسم اجلسم الفضائي

املقصود من هذا اجلسم 
الفضائي هو أداء مهام لصاحل 

وزارة الدفاع يف االحتاد 
 الروسي

 كانون ٢٨ ١ ٤٤٧ ١ ٤١٥ ٨٢ر٥ ١١٤ر٢
ديسمرب /األول

Cosmos-2384)  أطلق
بواسطة صاروخ حامل 

 ٣-من نوع تسيكلون
من موقع االطالق 

 )ج()بليسيتسك

٣١١٩ 

املقصود من هذا اجلسم 
الفضائي هو أداء مهام لصاحل 

وزارة الدفاع يف االحتاد 
 الروسي

 كانون ٢٨ ١ ٤٤٧ ١ ٤١٥ ٨٢ر٥ ١١٤ر٢
ديسمرب /األول

Cosmos-2385
 ٣١٢٠ )ج(

املقصود من هذا اجلسم 
الفضائي هو أداء مهام لصاحل 

وزارة الدفاع يف االحتاد 
 الروسي

 كانون ٢٨ ١ ٤٤٧ ١ ٤١٥ ٨٢ر٥ ١١٤ر٢
ديسمرب /األول

Cosmos-2386
 ٣١٢١ )ج(

العمل يف شبكة اتصاالت 
 ساتلية على مدار منخفض

 كانون ٢٨ ١ ٤٤٧ ١ ٤١٥ ٨٢ر٥ ١١٤ر٢
ديسمرب /األول

Gonets-D1 No.7
 ٣١٢٢ )ج(

العمل يف شبكة اتصاالت 
 ساتلية على مدار منخفض

 كانون ٢٨ ١ ٤٤٧ ١ ٤١٥ ٨٢ر٥ ١١٤ر٢
 ديسمرب/األول

Gonets-D1M No.8
)ج( ٣١٢٣ 

العمل يف شبكة اتصاالت 
 ساتلية على مدار منخفض

 كانون ٢٨ ١ ٤٤٧ ١ ٤١٥ ٨٢ر٥ ١١٤ر٢
ديسمرب /األول

Gonets-D1M No.9
)ج( ٣١٢٤ 

  
 بواسطة صاروخ حامل واحد من نوع       Cosmos-2382 و   Cosmos-2381 و   Cosmos-2380أطلقـت األجسام الفضائية      )أ( :مالحظات

 .ن من موقع االطالق بايكونوربروتو
 بواسطة صاروخ حامل واحد من نوع زينيت من موقع Refletor و Kompos و Meteor-3Mأطلقـت األجسام الفضائية      )ب(  

 .االطالق بايكونور
-Gonets و Gonets-D1 No.7 و Cosmos-2386 و Cosmos-2385 و Cosmos-2384أطلقـــت األجسـام الفضائيـــة  )ج(  

D1M No.8 و Gonets-D1M No.9     ــوع تســيكلون ــن ن ــع االطــالق   ٣ – بواســطة صــاروخ حــامل واحــد م ــن موق  م
 .بليسيتسك
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 من موقع االطالق           Meteor-3M، وباالقتران باطالق اجلسم الفضائي                       ٢٠٠١ديسمرب      / كانون األول       ١٠ويف    -٤
:  كحمولة مرافقة ووضعا يف مدار أرضي             بايكونور بواسطة صاروخ حامل من نوع زينيت، محل الساتالن الصغريان التاليان                                      

 ).رصد األرض عن بعد            (Maroc/Tubsatوالساتل املغريب         ) رصد األرض عن بعد           ( الباكستاين       BADR-Bالساتل     

 ومل تعد موجودة يف مدار حول األرض يف                    ٢٠٠١ديسمرب     /واندثرت األجسام الفضائية التالية يف كانون األول                        -٥
   :٢٠٠١ديسمرب      / كانون األول       ٣١ بتوقيت موسكو يف           ٠٠/٢٤الساعة    

  
1980-092A (Molniya-1) )1980-028A (Cosmos-1172 
1981-002A (Molniya-3) 1980-103A (Prognoz-8) 
1981-113A (Monliya-1) 1981-105A (Molniya-3) 
1983-038A (Cosmos-1456) 1983-025A (Molniya-1) 
1985-004A (Molniya-3) 1983-126A (Cosmos-1518) 
1986-068A (Molniya-1) 1985-033A (Prognoz-10) 
1988-115A (Molniya-1) 1988-069A (Molniya-1) 

1989-096A (Granat) 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 


