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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

   
 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  

   يف الفضاء اخلارجي
 األمني العام ىلإموجهة ، ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤ خةرة شفوية مؤرمذكّ

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

لألمــم املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل إلــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام  
، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        

ــا االحتــاد الروســي يف شــهري تشــرين األول    اخلاصــة باأل ــيت أطلقه أكــتوبر /جســام الفضــائية ال
، وكذلــك األجســام الفضــائية الــيت اندثــرت أثــناء تلــك الفــترة   ٢٠٠٥نوفمــرب /وتشــرين الــثاين

 ).انظر املرفقني األول والثاين(
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96   املرفق األول
  *٢٠٠٥أكتوبر /لروسي يف تشرين األولبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد ا 
 :، أُطلق اجلسم الفضائي التايل التابع لالحتاد الروسي٢٠٠٥أكتوبر /يف تشرين األول -١ 

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الفترة
بالساعات (

 )والدقائق
 امليل

)بالدرجات(
 احلضيض

 )كم(
 األوج

 الرقم اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق )كم(
 إىل احملطة ١٢إيصال طاقم للرحلة 

الفضائية الدولية يتألّف من رائد الفضاء 
االحتاد (الطيار فالريي توكاريف 

، ورائد الفضاء ويليام ماك آرثر )الروسي
واملواطن ) الواليات املتحدة األمريكية(

 .األمريكي غريغوري أولسن

٢٤٩,٦٢ ٢٠١,١٥ ٥١,٦٥ ٨٨,٧١ أكتوبر/تشرين األول ١  Soyuz TMA-7 ) أُطلق
بواسطة صاروخ حامل من 

 من موقع Soyuz-FGطراز 
 )اإلطالق بايكونور

3195 

 
 :أطلق االحتاد الروسي األجسام الفضائية التالية لصاحل زبائن أجانب، ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األوليف  -٢ 
، وساتل رصد األرض من   )مجهوريـة إيران اإلسالمية   ( Sina-1ألرض عـن بعـد      ، أُطلـق سـاتل استشـعار ا       ٢٠٠٥أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٧يف    

، وساتل الربامج التعليمية التابع     )اململكة املتحدة  (TopSat، وساتل تصوير سطح األرض      )الصـني (التشـكيلة الصـينية لسـواتل رصـد الكـوارث           
ــية الستكشــاف الفضــاء وتكنولوجــيا الفضــاء  ل ــة ا(إكســربس -لمــبادرة الطالب ــيةوكال  NCUBE-2، وســاتل الــربامج التعليمــية  )لفضــاء األوروب
، ووضعت هذه السواتل يف مدار أرضي بواسطة        )اليابان (XI-V، وساتل الربامج التعليمية     )أملانيا (UVE-1، وساتل الربامج التعليمية     )النرويج(

 .بليسيتسك من موقع اإلطالق Cosmos-3Mصاروخ حامل من طراز 
 بتوقيت موسكو  ٠٠/٢٤، ومل يعودا موجودين يف مدار أرضي يف الساعة  ٢٠٠٥أكتوبر  /ن التاليان اندثرا يف تشرين األول  اجلسمان الفضائيا -٣ 

 :٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول ٣١من يوم 
   2005-013A (Soyuz TMA-6) 
   2005-034A (Cosmos-2415) 

                                                               
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به       *
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  املرفق الثاين
   *٢٠٠٥نوفمرب / أطلقها االحتاد الروسي يف تشرين الثاينبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت 
 .مل يطلَق أي جسم فضائي تابع لالحتاد الروسي، ٢٠٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاين -١ 

 :أطلق االحتاد الروسي اجلسم الفضائي التايل لصاحل زبون أجنيب، ٢٠٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاين -٢ 

ووضع يف    )لدراسة سطح كوكب الزهرة وغالفه اجلوي  (Venus Expressأُطلق الساتل العلمي األورويب ،  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين ٩يف   
 . من موقع االطالق بايكونور) Fregat( ذي جهاز معزز من نوع فريغات  Soyuz-FGمدار حول األرض بواسطة صاروخ حامل من طراز 

، مل يالحظ اندثار أي جسم فضائي تابع لالحتاد الروسي يف ٢٠٠٥نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ٣٠ بتوقيـت موسـكو مـن يـوم          ٠٠/٢٤حـىت السـاعة      -٣ 
 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين يف يمدار أرض

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به   *


