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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
           يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠مايو / أيار١٠مذكّرة شفوية مؤّرخة     
    )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام    ) فيينا(هتدي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة     
لألمم املتحدة، ويشّرفها أن تقّدم إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطْلَقـة     

سام ، بيانـات تـسجيل األجـ      ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعيـة العامـة       (يف الفضاء اخلارجي    
ــوز      ــن مت ــرة م ــا االحتــاد الروســي يف الفت ــيت أطلقه ــضائية ال ــه /الف ــر / إىل شــباط٢٠٠٩يولي فرباي

انظـر املرافـق مـن      (، وكذلك عـن األجـسام الفـضائية الـيت انـدثرت خـالل تلـك الفتـرة                   ٢٠١٠
  ).األول إىل السادس
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 املرفق األول
 

  *٢٠٠٩يوليه /ي يف متوزبيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروس  
 
  :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٩يوليه /يف متوز  - ١
  

 للمداراألساسية اخلصائص   

 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي الرقم
نقطة األوج 

 )كم(
نقطة احلضيض 

 )كم(
امليل زاوية 

 )بالدرجات(
الفترة العقدية 

 ة اجلسم الفضائي العامةوظيف )بالدقائق(

٣٢٦٧ Cosmos-2451
يف دفاع الخمّصص للقيام مبهام لصاحل وزارة  ١١٥,٩ ٨٢,٥ ١ ٥٠١,٩  ١ ٥٠٨,٩ يوليه/ متوز٦  )أ(

 االحتاد الروسي
٣٢٦٨  Cosmos-2452

خمّصص للقيام مبهام لصاحل وزارة الدفاع يف  ١١٥,٩ ٨٢,٥ ١ ٥٠١,٩  ١ ٥٠٨,٩  يوليه/ متوز٦ )أ(
 اد الروسياالحت

٣٢٦٩  Cosmos-2453
خمّصص للقيام مبهام لصاحل وزارة الدفاع يف  ١١٥,٩ ٨٢,٥ ١ ٥٠١,٩  ١ ٥٠٨,٩  يوليه/ متوز٦ )أ(

 االحتاد الروسي
٣٢٧٠  Cosmos-2454

خمّصص للقيام مبهام لصاحل وزارة الدفاع يف   ١٠٣,٨  ٨٢,٩  ٩١٦,٤  ٩٧٠,٤  يوليه/ متوز٢١ )ب(
 االحتاد الروسي

٣٢٧١  Sterkh
جزء من أنشطة النظام الساتلي الدويل   ١٠٣,٨  ٨٢,٩  ٩١٦,٤  ٩٧٠,٤  يوليه/ متوز٢١  )ب(

  )سارسات-كوسباس(للبحث واإلنقاذ 
٣٢٧٢  Progress M-67   

أُطِلق بواسطة صاروخ حامل (
من موقع   Soyuz-Uمن طراز

  )اإلطالق يف بايكونور

ا يلزم من وقود تزويد حمطة الفضاء الدولية مب  ٨٨,٧  ٥١,٦  ١٩٣  ٢٥٣  يوليه/ متوز٢٤
وماء وأُكسجني وهواء وأغذية ومواد 

ألغراض تشغيل احملطة استهالكية أخرى 
  املأهولة

  
  . من موقع اإلطالق يف بليسيتسكBreeze-KM مزّود مبعّزز من طراز Rokotأُطِلقت بواسطة صاروخ أحادي حامل من طراز   )أ(
    . من موقع اإلطالق يف بليسيتسكCosmos-3Mأُطِلقا بواسطة صاروخ أحادي حامل من طراز   )ب(

  :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية نيابة عن زبائن أجانب٢٠٠٩يوليه /ويف متوز  - ٢

                                                           
  .بهبيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت   *
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  RS-20 بواسطة صاروخ حامل من طرازاً، أُطلقت ستة أجسام فضائية سوي٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩يف     
اململكة  (UK-DMC2و) اإلمارات العربية املتحدة (DubaiSat-1: من موقع اإلطالق يف بايكونور، وهي

 AprizeSat-3وساتال االتصاالت ) إسبانيا (NanoSat-1B وساتل البحوث )إسبانيا (Deimos-1و) املتحدة
 ).الواليات املتحدة (AprizeSat-4و

رض عند الساعة  ومل تعد موجودة يف مدار األ٢٠٠٩يوليه /يف متوزاندثرت وفيما يلي األجسام الفضائية اليت   - ٣
  :٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤

1990-084A (Molniya-3) 022-2009؛A (Cosmos-2450) 024-2009؛A (Progress M-02M).  
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 املرفق الثاين
 

  *٢٠٠٩أغسطس /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف آب  
 
  .لق أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي، مل ُتط٢٠٠٩أغسطس /يف آب  - ١
  :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل نيابة عن زبون أجنيب٢٠٠٩أغسطس /ويف آب  - ٢

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية  (AsiaSat-5، أُطِلق ساتل االتصاالت ٢٠٠٩أغسطس / آب١١يف     
 Breeze-M مزّود مبعّزز من طراز Proton-Mراز إىل مدار األرض بواسطة صاروخ حامل من ط) اخلاصة

  .من موقع اإلطالق يف بايكونور
 حىت ٢٠٠٩أغسطس /يف آباألرض ومل يالحظ اندثار أي أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي يف مدار   - ٣

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤الساعة 
  
  

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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 املرفق الثالث
 

  *٢٠٠٩سبتمرب /الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف أيلولبيانات تسجيل األجسام   
 
  :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلول  - ١
  

 للمداراألساسية اخلصائص   

 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي الرقم
نقطة األوج 

 )كم(
نقطة احلضيض 

 )كم(
امليل زاوية 

 )لدرجاتبا(
الفترة العقدية 

 وظيفة اجلسم الفضائي العامة )بالدقائق(

٣٢٧٣ Meteor-M
توفري بيانات عن األرصاد اجلوية  ١٠١ ٩٨,٨ ٨١٧  ٨٢٢ سبتمرب/ أيلول١٧  )أ(

 اهليدرولوجية وعن احمليطات
٣٢٧٤  Sterkh

للبحث جزء من النظام الساتلي الدويل  ١٠١ ٩٨,٨  ٨١٥  ٨٢١  سبتمرب/ أيلول١٧ )أ(
  )سارسات- كوسباس(واإلنقاذ 

٣٢٧٥  UgatuSat
خمّصص للقيام مبهام لصاحل جامعة يوفا  ١٠١ ٩٨,٨  ٨١٥  ٨٢٢  سبتمرب/ أيلول١٧ )أ(

(Ufa)ن ا احلكومية التقنية للطري  
٣٢٧٦  BLITS

ألغراض البحث العلمي وأخذ قياسات  ١٠١ ٩٨,٨  ٨١٦  ٨٢٤  سبتمرب/ أيلول١٧ )أ(
  جسام الفضائيةعالية االستبانة ملدارات األ

٣٢٧٧  Universitetsky-Tatyana-2
تنفيذ برنامج دويل حبثي وتعليمي  ١٠١ ٩٨,٢  ٨١٥  ٨٢٣  سبتمرب/ أيلول١٧ )أ(

الستكشاف اجملال الفضائي القريب من 
  األرض

٣٢٧٨  Soyuz TMA-16   
أُطِلق بواسطة صاروخ (

  Soyuz-FGحامل من طراز 
من موقع اإلطالق يف 

  )بايكونور

 ١٧ والطاقم الزائر ٢١إيصال طاقم البعثة   ٨٨,١  ٥١,٦  ٢٠١  ٢٥٧  بتمربس/ أيلول٣٠
املؤلّفني من املالح الفضائي الروسي 
ماكسيم سوراييف واملالح الفضائي 

األمريكي جيفري ويليامز والكندي غوي 
الليبرييت املشارك يف الرحلة الفضائية إىل 

    حمطة الفضاء الدولية
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورFregat مزّود مبعّزز من طراز Soyuz 2-1bي حامل من طراز أُطِلقت بواسطة صاروخ أحاد  )أ(

  

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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  :، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية نيابة عن زبائن أجانب٢٠٠٩سبتمرب /ويف أيلول  - ٢
لساتل جنبا إىل جنب مع ا) جنوب أفريقيا (ZA-002، أُطلق الساتل ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧يف     

Meteor-M بواسطة صاروخ حامل من طراز )نظر أعالها( وسواتل أخرى ،Soyuz 2-1b مزّود مبعّزز من 
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورFregatطراز 

إىل مدار األرض بواسطة ) كندا (Nimiq 5، أُطلق ساتل االتصاالت ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧ويف     
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورBreeze-Mعّزز من طراز  مزّود مبProton-Mصاروخ حامل من طراز 

 ٠٠/٢٤ ومل يعد موجودا يف مدار األرض عند الساعة ٢٠٠٩سبتمرب /اجلسم الفضائي التايل يف أيلولاندثر وقد   - ٣
  .040A (Progress M-67)-2009: ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠بتوقيت موسكو يف 
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 املرفق الرابع
 

أكتوبر وتشرين /م الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف تشرين األولبيانات تسجيل األجسا  
  *٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 
  :، أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي٢٠٠٩نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/يف تشرين األول  - ١
  

 للمداراألساسية اخلصائص   

 اإلطالقتاريخ  اسم اجلسم الفضائي الرقم
نقطة األوج 

 )كم(
نقطة احلضيض 

 )كم(
امليل زاوية 

 )بالدرجات(
الفترة العقدية 

 وظيفة اجلسم الفضائي العامة )بالدقائق(

٣٢٧٩ Progress M-03M   
  أُطِلق بواسطة صاروخ حامل (

من موقع   Soyuz-Uمن طراز 
  )اإلطالق يف بايكونور

 تشرين ١٥
 أكتوبر/األول

تزويد حمطة الفضاء الدولية مبا يلزم من وقود  ٨٨,٥ ٥١,٧ ١٩٠  ٢٣٩
وماء وأُكسجني وهواء وأغذية ومواد استهالكية 

 أخرى ألغراض تشغيل احملطة املأهولة

٣٢٨٠  Progress M-MIM2   
  أُطِلق بواسطة صاروخ حامل (

من موقع   Soyuz-Uمن طراز 
 )اإلطالق يف بايكونور

 تشرين ١٠
  نوفمرب/الثاين

إنشاء منفذ إضايف لرسو املركبات الفضائية   ٨٨,٧  ٥١,٦  ١٩٣  ٢٥٢
املأهولة ومركبات الشحن الفضائية لتؤدي 

. وظيفتها بوصفها جزءا من حمطة الفضاء الدولية
وتوفري أماكن عمل إليواء معدات اخلرباء 

وحتديث احملطة لتوفري ما يلزم من . املتخصصني
مقصورات ومعدات متخصصة ألغراض 

يف سياق االضطالع السباحة يف الفضاء 
  بعمليات تشغيل حمطة الفضاء الدولية

٣٢٨١  
  

Cosmos-2455   
  أُطِلق بواسطة صاروخ حامل (

من موقع   Soyuz-Uمن طراز 
 )اإلطالق يف بليسيتسك

 تشرين ٢٠
  نوفمرب/الثاين

يف دفاع الخمّصص للقيام مبهام لصاحل وزارة   ٩٥,٦٧  ٦٧,١٢  ٢٠٨,٢  ٩٢٦
  االحتاد الروسي

  
، أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية نيابة عن ٢٠٠٩نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/ويف تشرين األول  - ٢

  :زبائن أجانب
                                                           

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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بواسطة ) وكالة الفضاء األوروبية (Proba-2 وSMOS، أُطلق الساتالن ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢يف     
  . من موقع اإلطالق يف بليسيتسكBreeze-KMاز  مزّود مبعّزز من طرRokotصاروخ حامل من طراز 

بواسطة صاروخ حامل من ) فرنسا (W7، أُطلق ساتل االتصاالت ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ويف     
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورBreeze-M مزّود مبعّزز من طراز Proton-Mطراز 

بواسطة ) الواليات املتحدة (Intelsat 15ت ، أُطلق ساتل االتصاال٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ويف     
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورDM-SLB مزّود مبعّزز من طراز Zenit-2SBصاروخ حامل من طراز   

 ومل يعد موجودا يف مدار ٢٠٠٩نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/ اجلسم الفضائي التايل يف تشرين األولاندثروقد   - ٣
  .015A (Soyuz TMA-14)-2009: ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠بتوقيت موسكو يف  ٠٠/٢٤األرض عند الساعة 
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 املرفق اخلامس
 

 ٢٠٠٩ديسمرب /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف كانون األول  
  *٢٠١٠يناير /وكانون الثاين

 
أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد ، ٢٠١٠يناير / وكانون الثاين٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول  - ١

  :الروسي
 اخلصائص األساسية للمدار  

 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي الرقم
نقطة األوج 

 )كم(
نقطة احلضيض 

 )كم(
امليل زاوية 

 )بالدرجات(
الفترة العقدية 

 وظيفة اجلسم الفضائي العامة )بالدقائق(

٣٢٨٢ Cosmos-2456
 / كانون األول١٤  )أ(

 ديسمرب
جزء من النظام العاملي لسواتل املالحة  ٦٧٦ ٦٤,٨ ١٩ ١٣٢  ١٩ ١٣٥

 )غلوناس(
٣٢٨٣  Cosmos-2457

/  كانون األول١٤ )أ(
  ديسمرب

جزء من النظام العاملي لسواتل املالحة  ٦٧٦ ٦٤,٨  ١٩ ١٣٢  ١٩ ١٣٩
  )غلوناس(

٣٢٨٤  Cosmos-2458
/  كانون األول١٤ )أ(

  ديسمرب
جزء من النظام العاملي لسواتل املالحة  ٦٧٦ ٦٤,٨  ١٩ ١٢٧  ١٩ ١٦٠

  )غلوناس(
٣٢٨٥  Soyuz TMA-17   

أُطِلق بواسطة صاروخ حامل (
من   Soyuz-FGمن طراز 

 )موقع اإلطالق يف بايكونور

 / كانون األول٢١
  ديسمرب

 املؤلّف ٢٢إيصال طاقم البعثة االستكشافية   ٨٨,٨  ٥١,٧  ٢٠٠  ٢٦٠
الح الفضائي الروسي أوليغ من القائد وامل

على منت املركبة املقيم كوتوف واملهندس 
واملالح الفضائي األمريكي تيموثي كرمير 

على منت املركبة املقيم واملهندس الياباين 
  سويتشي نوغوتشي إىل حمطة الفضاء الدولية

٣٢٨٦  Raduga-1M)  أُطلًق بواسطة
صاروخ حامل من طراز 

Proton-Mمزّود مبعّزز من  
 من موقع Breeze-Mطراز 

 )اإلطالق يف بايكونور

 كانون ٢٨
  ٢٠١٠يناير /الثاين

يف دفاع الخمّصص للقيام مبهام لصاحل وزارة   ١ ٤٢٥,٤  ٠,١٧  ٣٥ ٥٣١  ٣٥ ٦٣٥
  االحتاد الروسي

  .ايكونور من موقع اإلطالق يف ب11S861 مزّود مبعّزز من طراز Proton-Mأُطِلقت بواسطة صاروخ أحادي حامل من طراز   )أ(

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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  :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل نيابة عن زبون أجنيب٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول  - ٢
بواسطة صاروخ ) الواليات املتحدة (DirecTV-12، أُطلق الساتل ٢٠٠٩ديسمرب / كانون الثاين٢٩يف     

  .طالق يف بايكونور من موقع اإلBreeze-M مزّود مبعّزز من طراز Proton-Mحامل من طراز   
 ومل يعد موجودا يف ٢٠١٠يناير / وكانون الثاين٢٠٠٩ديسمرب /اجلسم الفضائي التايل يف كانون األولاندثر وقد   - ٣

  .030A (Soyuz TMA-15)-2009 :٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣١ بتوقيت موسكو يف ٠٠/٢٤مدار األرض عند الساعة 
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 املرفق السادس
 

  *٢٠١٠فرباير /سام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف شباطبيانات تسجيل األج  
 
  :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠١٠فرباير /يف شباط  - ١
  

 لمداراخلصائص األساسية ل  

 تاريخ اإلطالق اسم اجلسم الفضائي الرقم
نقطة األوج 

 )كم(
نقطة احلضيض 

 )كم(
امليل زاوية 

 )اتبالدرج(
الفترة العقدية 

 وظيفة اجلسم الفضائي العامة )بالدقائق(

٣٢٨٧ Progress M-04M   
أُطِلق بواسطة صاروخ حامل (

من موقع   Soyuz-Uمن طراز 
  )اإلطالق يف بايكونور

تزويد حمطة الفضاء الدولية مبا يلزم من وقود  ٨٨,٥ ٥١,٧ ١٩٢  ٢٣٢ فرباير / شباط٣
وأغذية ومواد وماء وأُكسجني وهواء 

استهالكية أخرى ألغراض تشغيل احملطة 
 املأهولة

  
  :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل نيابة عن زبون أجنيب٢٠١٠فرباير /ويف شباط  - ٢

بواسطة صاروخ ) الواليات املتحدة (Intelsat 16، أُطلق ساتل االتصاالت ٢٠١٠فرباير / شباط١٢يف     
  . من موقع اإلطالق يف بايكونورBreeze-M مزّود مبعّزز من طراز Proton-Mحامل من طراز   

 حىت الساعة ٢٠١٠فرباير /يف شباطاألرض ومل يالحظ اندثار أي أجسام فضائية تابعة لالحتاد الروسي يف مدار   - ٣
  .٢٠١٠فرباير / شباط٢٨ بتوقيت موسكو من يوم ٠٠/٢٤
  

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *


