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 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة  * 

 
 

200602    V.02-55102(A) 
*0255102* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
 
 

    يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة
  األمني العام موّجهة اىل،٢٠٠٢مارس / آذار٢١مذكرة شفوية مؤرخة 
    )فيينا ( لدى األمم املتحدةالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة ل

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

بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد        * املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي،      
، وكذلك األجسام الفضائية    ٢٠٠٢مارس  /يناير اىل آذار  /يف الفـترة مـن كـانون الثاين       الروسـي   

 ).انظر املرفق(اليت مل تعد موجودة يف الفضاء يف الفترة الزمنية نفسها 
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 املرفق
 *٢٠٠٢مارس /آذارفرباير و/يناير وشباط/بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف كانون الثاين

 ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين
 
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي جسم فضائي خاص به٢٠٠٢يناير /يف كانون الثاين -١
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي جسم فضائي لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٢يناير /يف كانون الثاين -٢
 بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤ ومل تعـد موجودة يف مدار حول األرض منذ الساعة  ٢٠٠٢ير  يـنا /اندثـرت األجسـام الفضـائية التالـية يف كـانون الـثاين             -٣

 :٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١
 1976-112A (Prognoz-5) 
 1976-021A (Molniya-1) 
 1979-091A (Molnyia-1) 
 1979-091A (Molnyia-3) 
 1980-069A (Cosmos-1206) 

                                                               
 .نات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت بهبيا * 
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 ٢٠٠٢فرباير /شباط
 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل٢٠٠٢فرباير /يف شباط -٤

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

)بالدقائق(
امليل 

 )بالدرجات(
احلضيض 

 )كم(
األوج 

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(

املقصود من هذا اجلسم الفضائي هو أداء مهام 
 .فاع يف االحتاد الروسيلصاحل وزارة الد

 Cosmos-2387 فرباير/ شباط٢٥ ٣٦٠ ١٧٠ ٦٧,١ ٨٩,٥
أطلق بواسطة صاروخ حامل من (

نوع سويوز من موقع االطالق 
 )بليسيتسك

٣١٥٢ 

  
 .، مل يطلق االحتاد الروسي أي جسم فضائي لصاحل زبائن أجانب٢٠٠٢فرباير /يف شباط -٥

/  شباط٢٨ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مـــدار حول األرض منذ الساعة   ٢٠٠٢فرباير  /اندثـر اجلسـم الفضـائي التايل يف شباط         -٦
 .093A (Cosmos-1143)-1979: ٢٠٠٢فرباير 
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 ٢٠٠٢مارس /آذار 4 

 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني٢٠٠٢مارس /يف آذار -٧

    اخلصائص األساسية للمدار 

 لجسم الفضائيالغرض العام ل
الدورة 

)بالدقائق(
امليل 

)بالدرجات(
احلضيض 

 )كم(
األوج 

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(

اجـراء أحباث عن األحزمة االشعاعية يف غالف        
األرض املغنطيسـي فـوق قاريت أوروبا وأستراليا        
كجــزء مــن بــرنامج تثقــيف عــلمي للشــباب يف  

 .االحتاد الروسي وأستراليا

 Kolibri-2000 مارس/ آذار٢٠ ٤٠٥ ٣٨٨ ٥١,٨ ٩٢,٣
أطلق بواسطة املركبة الفضائية (

 )M1-7الشاحنة بروغرس 

٣١٢٦ 

تزويد حمطة الفضاء الدولية بالوقود والغذاء 
 .وغريمها من املواد القابلة لالستهالك

أطلق بواسطة  (Progress M1-8 مارس/ آذار٢١ ٢٥٣ ١٩٤ ٥١,٦ ٨٨,٧
سويوز صاروخ حامل من نوع 

 )من موقع االطالق بايكونور

٣١٢٧ 

  
لصاحل أملانيا والواليات              ) لألحباث يف حقل اجلاذبية األرضية                 (، ُوضع يف مدار حول األرض ساتالن من نوع غريس                           ٢٠٠٢مارس    / آذار ١٧يف   -٨

 .املتحدة األمريكية بواسطة صاروخ حامل واحد من موقع االطالق بليسيتسك                                     
 يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع بروتون من موقع                                             ٩- ُوضع ساتل الواليات املتحدة إنتلسات                    ، ٢٠٠٢مارس     / آذار  ٣٠يف    -٩

اإلطالق بايكونور، لتوفري االتصاالت التلفازية واالذاعية واهلاتفية ونقل البيانات لشبكات االنترنت يف بلدان أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأوروبا                                                                                   
 .افريقيا   والشرق األوسط و         

 بتوقيــت موسكــو فـي              ٠٠/٢٤ ومل يعــد موجــودا فــي مـــدار حــول األرض منــذ الساعــة                                ٢٠٠٢مارس     /اندثر اجلسم الفضائي التايل يف آذار              -١٠
 .051A (Progress MI-7)-2001: ٢٠٠٢مارس    / آذار  ٣١
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