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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

   
 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة   

   يف الفضاء اخلارجي
  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٥أغسطس / آب٢رة شفوية مؤرخة مذكّ  

   )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 
حتياا إىل األمني العام ) فيينا(دي البعـثة الدائمـة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة     ـ  

لألمـم املـتحدة، ويشرفها أن حتيل إليه، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام                 
، بــيانات تســجيل ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 

 ٢٠٠٥فرباير  /يـناير وشباط  /جسـام الفضـائية الـيت أطلقهـا االحتـاد الروسـي يف كـانون الـثاين                األ
 ).انظر املرفقني األول والثاين(إضافة إىل األجسام الفضائية اليت اندثرت خالل تلك الفترة 
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  املرفق األول2 

  *٢٠٠٥ يناير/بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف كانون الثاين 
   :، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني٢٠٠٥يناير /كانون الثاينيف  -١ 

 اخلصائص األساسية للمدار

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الفترة

 )دقائق(
 زاوية امليل

 )درجة(
نقطة احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(

اجلسم الفضائي خمصص للقيام مبهام 
 .لوزارة الدفاع يف االحتاد الروسي

Cosmos-2414 يناير/كانون الثاين ٢٠ ٩٧٩,٥ ٩٢٧,٣ ٨٣,٠ ١٠٣,٩
)أ(

أطلق بواسطة ( 
Cosmos-3Mصاروخ ناقل من طراز 

 )من موقع االطالق يف بليسيتسك

٣١٨٣ 

اجلسم الفضائي الصغري خمصص 
قد حدد و. ألغراض التعليم العلمي

موعد االطالق حبيث يتزامن مع 
الذكرى السنوية املائتني واخلمسني 

 Lomonosovالنشاء جامعة 

Moscow State University. 

(Tatyana)  يناير/كانون الثاين ٢٠ ٩٧٩,٥ ٩٢٧,٣ ٨٣,٠ ١٠٣,٩
)أ(

Universitetsky ٣١٨٤ 

 
 .من موقع االطالق يف بليسيتسك Cosmos-3M  أطلقا بواسطة صاروخ حامل واحد من طرازUniversitetsky (Tatyana) و Cosmos-2414اجلسمان الفضائيان  )أ( 

  
 . أي أجسام فضائية حلساب زبائن أجانب٢٠٠٥ يناير/كانون الثاينمل يطلق االحتاد الروسي يف  -٢ 

 بتوقيــت ٠٠/٢٤ملــدار األرضــي اعتــبارا مــن الســاعة   ومل يعــودا موجوديــن يف ا٢٠٠٥يــناير /اجلســمان الفضــائيان التالــيان اندثــرا يف كــانون الــثاين  -٣ 
 :٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣١موسكو يوم 

  1996-025A (Cosmos-2332) 

  2004-038A (Cosmos-2410)      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به *  
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  املرفق الثاين
   *٢٠٠٥فرباير /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف شباط 
   :، أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل٢٠٠٥ فرباير/يف شباط -١ 

 اخلصائص األساسية للمدار

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الفترة

 )دقائق(
 زاوية امليل

 )درجة(
نقطة احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(

ايصال وقود وأغذية ومواد 
استهالكية أخرى إىل احملطة الفضائية 

الدولية الزمة للعمليات املأهولة يف 
 .احملطة

أطلق بواسطة  (Progress M-52 فرباير/شباط ٢٨ ٢٤٣ ١٩٣ ٥١,٧ ٨٨,٦
 من Soyuzصاروخ حامل من طراز 

 )طالق يف بايكونورموقع اال

٣١٨٥ 

   
الذي وضع  AMC-12ساتل االتصاالت األمريكي : ، أطلـق االحتـاد الروسـي اجلسـم الفضائي التايل حلساب زبون أجنيب            ٢٠٠٥فـرباير   / شـباط  ٣يف   -٢ 

 .من موقع االطالق يف بايكونور Proton-M يف املدار األرضي بواسطة صاروخ ناقل من طراز

مل يكـن أي جسـم فضـائي تابع لالحتاد الروسي قد اندثر ومل يعد موجودا يف    ، ٢٠٠٥فـرباير  / شـباط  ٢٨توقيـت موسـكو يـوم        ب ٠٠/٢٤حـىت السـاعة      -٣ 
   .٢٠٠٥فرباير /املدار األرضي يف شباط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ل بالشكل الذي وردت بهاسُتنسخت بيانات التسجي * 


