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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية   

يف الفضاء  معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
    اخلارجي

من  موّجهة اىل األمني العام، ٢٠٠٣مارس / آذار١٩ مذكرة شفوية مؤرخة
   )فيينا (لدى األمم املتحدةلالحتاد الروسي البعثة الدائمة 

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

، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
نوفمرب إىل /ام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتاد الروسي يف الفترة من تشرين الثاين   اخلاصـة باألجسـ   

، وكذلـك األجسام الفضائية اليت مل تعد موجودة يف الفضاء يف     ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  
 ).انظر املرفق(تلك الفترة 
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   املرفق 2
نوفمرب إىل /الحتاد الروسي يف الفترة من تشرين الثاينبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام بعمليات االطالق اليت اضطلع هبا ا

  ٢٠٠٢ديسمرب /األول كانون
  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل٢٠٠٢نوفمرب /يف تشرين الثاين -١

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

)بالدقائق(
 لاملي

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
مقصود لألغراض التعليمية واتصاالت اهلواة 

 الالسلكية
/  تشرين الثاين٢٨ ٧٠١ ٦٨٠ ٩٨,٢ ٩٨,٤

 نوفمرب 
Mozhaets)  أطلق بواسطة صاروخ

حامل من نوع كوزموس من موقع 
 )اإلطالق بليسيتسك

٣١٣٩ 

  
 الــتابع للشــركة األوروبــية للســواتل يف مــدار غــري خمطــط حــول األرض بواســطة  ASTRA-1K، وضــع ســاتل االتصــاالت ٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٦ويف  -٢

 .صاروخ حامل من نوع بروتون من موقع االطالق بايكونو

ــثاين٢٨ويف  -٣ ئي، يف مــدار األرض يف نفــس الوقــت مــع اجلســم الفضــائي   ، املقصــود للرصــد البيــ ALSAT-1، وضــع الســاتل اجلزائــري  ٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين ال
Mozhaetsبواسطة صاروخ حامل واحد من نوع كوزموس من موقع االطالق بليسيتسك . 

ين  تشر ٣٠ بتوقيت موسكو يف     ٠٠/٢٤ ومل يعـودا موجودين يف مدار األرض منذ الساعة           ٢٠٠٢نوفمـرب   /واندثـر اجلسـمان الفضـائيان التالـيان يف تشـرين الـثاين             -٤
 :٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

 1980-008A (Cosmos-1154) 
 2002-020A (Soyuz TM-34)
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 ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول
 
 :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية٢٠٠٢ديسمرب /يف كانون األول -٥

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الدورة

 )بالدقائق(
 امليل

)بالدرجات(
احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
القصد من هذا اجلسم الفضائي هو تنفيذ 

 مهام لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي
/  كانون األول٢٤ ٣٩ ١٦٤ ٥٥١ ٦٢,٩ ٧٠٥

 ديسمرب 
Cosmos-2393)  أطلق بواسطة

صاروخ حامل من نوع مولنيا من 
 )طالق بليسيتسكموقع اإل

٣١٤٠ 

العمل على الشبكة العاملية لسواتل املالحة 
 )غلوناس(

/  كانون األول٢٥ ١٩ ١٤٥ ١٩ ٠٨٦ ٦٤,٨ ٦٧٥
 ديسمرب 

Cosmos-2394)أطلق بواسطة  ()أ
صاروخ حامل من نوع بروتون من 

 )موقع اإلطالق بايكونور

٣١٤١ 

/ ول كانون األ٢٥ ١٩ ١٤٥ ١٩ ٠٨٦ ٦٤,٨ ٦٧٥ العمل على غلوناس   
 ديسمرب 

Cosmos-2395) ٣١٤٢ )أ 

/  كانون األول٢٥ ١٩ ١٤٥ ١٩ ٠٨٦ ٦٤,٨ ٦٧٥ العمل على غلوناس   
 ديسمرب 

Cosmos-2396) ٣١٤٣ )أ 

 
 . بصاروخ حامل واحد من نوع بروتون من موقع االطالق بايكونور             Cosmos-2396 و  Cosmos-2395 و  Cosmos-2394أطلقت األجسام الفضائية      )أ( 

، وضعت مخسة سواتل يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل واحد من نوع دنيرب من موقع االطالق                                                                                   ٢٠٠٢ديسمرب      /نون األول        كا  ٢٠ويف     -٦
،  SAUDISAT-1C، وساتل االتصاالت العريب السعودي                      Rubin-2، ألغراض البحث العلمي، والساتل األملاين لالتصاالت التجريبية                                    UNISAT-2الساتل االيطايل           : بايكونور     

 .LATINSAT-B و    LATINSAT-Aوساتال االتصاالت األرجنتينيان                      

م من     - يف مدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من نوع بروتون                                        NIMIQ-2، وضع ساتل االتصاالت الكندي                    ٢٠٠٢ديسمرب      / كانون األول        ٣٠ويف     -٧
 .موقع االطالق بايكونور               

  ٣١ بتوقيت موسكو يف                ٢٤../ ومل يعودا موجودين يف مدار حول األرض يف الساعة                                          ٢٠٠٢سمرب     دي /واندثر اجلسمان الفضائيان التاليان يف كانون األول                                -٨
 :٢٠٠٢ديسمرب       /كانون األول        

 1985-103A (Molniya-1) 
 1985-061A (Molniya-3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


