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 األمانة العامة 

 

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

 
 

101202    V.02-59351 (A) 
*0259351* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
 
 

   يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة
 األمني  موّجهة اىل،٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٦مذكرة شفوية مؤرخة 

   )فيينا ( لدى األمم املتحدةالحتاد الروسيمن البعثة الدائمة لالعام 
حتياهتا اىل األمني العام ) فيينا(لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة     هتـدي البعـثة الدائمـة        

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 اليت     ٢٠٠٢أغسـطس   /يولـيه إىل آب   /الروسـي يف الفـترة مـن متـوز        

 ).انظر املرفق(مل تعد موجودة يف الفضاء يف الفترة الزمنية نفسها 
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 املرفق 2 

 
   ٢٠٠٢يوليه /بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف متوز 

 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية٢٠٠٢ه يولي/يف متوز -١
  

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الغرض العام للجسم الفضائي
الدورة 

 )بالدقائق(
امليل 

)بالدرجات(
احلضيض 

 )كم(
األوج 

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ مهام           
 .زارة الدفاع يف االحتاد الروسي    لصاحل و 

 *Cosmos-2390 يوليه/ متوز٨ ١ ٥٢٢ ١ ٤٨١ ٨٢,٦ ١١٥,٨
أطلق بواسطة صاروخ حامل         (

من نوع كوزموس من موقع        
 )االطالق بليسيتسك   

٣١٣٣ 

الغرض من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ مهام           
 .لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي     

 ٣١٣٤ *Cosmos-2391 يوليه/وز مت٨ ١ ٥٢٢ ١ ٤٨١ ٨٢,٦ ١١٥,٨

يستخدم هذا اجلسم الفضائي لصاحل وزارة        
الدفاع يف االحتاد الروسي ولتنفيذ مهام تتعلق        

 . االقتصادية الوطنية  -بالتنمية االجتماعية   

 Cosmos-2392 يوليه/ متوز٢٥ ١ ٨٣٨ ١ ٥١٥ ٦٣,٢ ١٢٠

أطلق بواسطة صاروخ حامل         (
من نوع بروتون من موقع        

 )ونور االطالق بايك 

٣١٣٥ 

  . بصاروخ حامل واحد من نوع كوزموس من موقع اإلطالق بليسيتسكCosmos-2391 و Cosmos-2390أطلق اجلسمان الفضائيان *     

يولــيه / متــوز٣١ بتوقيــت موســكو يف ٠٠/٢٤ ومل يعــد موجــودا يف مــدار األرض يف الســاعة ٢٠٠٢يولــيه /واندثــر اجلســم الفضــائي الــتايل يف متــوز  -٢
٢٠٠٢: 

 1999-072A (Cosmos-2367)        
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 ٢٠٠٢أغسطس /بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف آب
 
 .، مل تطلق أي أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٢أغسطس /يف آب -١

 يف مـدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل         EchoStar-8، وضـع سـاتل الواليـات املـتحدة األمريكـية لالتصـاالت              ٢٠٠٢أغسـطس   / آب ٢٢ويف   -٢
 .من نوع بروتون من موقع االطالق بايكونور

 بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤ ومل يعـودا موجوديـن يف مـدار حـول األرض يف الساعة         ٢٠٠٢أغسـطس   /واندثـر اجلسـمان الفضـائيان التالـيان يف آب          -٣
 :٢٠٠٢أغسطس / آب٣١

 1988-044A (Molniya-3) 

 1969-084A (Meteor-1) 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   


