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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

 معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة   
    يف الفضاء اخلارجي

  موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦مارس / آذار١٦مذكّرة شفوية مؤّرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 

حتـّياهتا إىل األمني العام     ) فييـنا (هتـدي البعـثة الدائمـة لالحتـاد الروسـي لـدى األمـم املـتحدة                  
لألمـم املـتحدة، ويشـّرفها أن حتـيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                  

م الفضائية  ، بيانات تسجيل األجسا   ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة     (الفضـاء اخلارجي    
 وكذلــك األجســام الفضــائية الــيت ٢٠٠٥ديســمرب /الــيت أطلقهــا االحتــاد الروســي يف كــانون األول

 ).انظر املرفق(اندثرت خالل تلك الفترة 
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  املرفق  2

   ∗٢٠٠٥ديسمرب /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقها االحتاد الروسي يف كانون األول 
 :أُطلقت األجسام الفضائية التالية التابعة لالحتاد الروسي، ٢٠٠٥  ديسمرب/يف كانون األول  -١ 

 
 خصائص املدار األساسية 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 الفترة
 ساعة،(

 )دقيقة

 زاوية
 امليل

 )درجة(
نقطة احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
 تاريخ
 الرقم اسم اجلسم الفضائي االطالق

الدولية بالوقود تزويد احملطة الفضائية 
والغذاء وغري ذلك من املواد االستهالكية 

الالزمة لتشغيل احملطة أثناء رحلتها 
 املأهولة

ديسمرب / كانون األول٢١ ٢٥٦ ١٩٣ ٥١,٧ ٨٨,٧ Progress M-55) أُطلق بواسطة 
 صاروخ حامل من طراز سويوز

 )من موقع االطالق بايكونور

٣١٩٦ 

تلية  اتصاالت ساعلى إنشاء نظامالعمل 
  مدار منخفضيف

ديسمرب / كانون األول٢١ ١ ٤٦٩ ١ ٤٤٩ ٨٢,٥ ١١٤,٩ Gonets-M)  أُطلق بواسطة صاروخ
  Cosmos M-3حامل من طراز 

 )من موقع اإلطالق بليسيتسك

٣١٩٧ 

 من هذا اجلسم الفضائي هو أداء الغرض
مهام لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد 

 الروسي

ديسمرب /كانون األول ٢١ ١ ٤٦٩ ١ ٤٤٩ ٨٢,٥ ١١٤,٩ Cosmos-2416
 ٣١٩٨ )أ(

د١٥س ١١ ١٩ ١٤١ ١٩ ١٢٢ ٦٤,٥ ديسمرب / كانون األول٢٥ Cosmos-2417) أُطلق بواسطة 
 صاروخ حامل من طراز بروتون
 ) من موقع االطالق بايكونور

٣١٩٩ 

د١٥س ١١ ١٩ ١٤١ ١٩ ١٢٢ ٦٤,٥ ديسمرب / كانون األول٢٥ Cosmos-2418
 ٣٢٠٠ )ب(

أعمال تتعلّق بالنظام العاملي لسواتل 
 )غلوناس(املالحة 

د١٥س ١١ ١٩ ١٤١ ١٩ ١٢٢ ٦٤,٥ ديسمرب / كانون األول٢٥ Cosmos-2419
 ٣٢٠١ )ب(

 
 .من موقع االطالق بليسيتسك Cosmos-3Mأطلقا بواسطة صاروخ حامل واحد من طراز  Gonets-Mو Cosmos-2416اجلسمان الفضائيان  )أ(
 . بروتون من موقع اإلطالق بايكونوربواسطة صاروخ حامل واحد من طراز أطلقت  Cosmos-2419و Cosmos-2418و  Cosmos-2417 األجسام الفضائية  )ب(

                                                               
 .ل الذي وردت بهبيانات التسجيل مستنسخة بالشك ∗
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 :، أطلق االحتاد الروسي اجلسمني الفضائيني التاليني لصاحل زبائن أجانب                                          ٢٠٠٥ديسمرب      /ويف كانون األول              -٢ 

 النظام األورويب            (املدار األرضي ساتل مالحي جتريبـي أورويب الختبار معدات غاليليو                                            ، أُطلق إىل       ٢٠٠٥ديسمرب      / كانون األول        ٢٨يف      
 أف جي       -صاروخ حامل من طراز سويوز                      احملمولة على منت املركبة الفضائية واملوجودة على سطح األرض، وذلك بواسطة                                                         ) للمالحة الساتلية           

)Soyuz-FG (                         ذي جهاز معّزز من نوع فريغات)Fregat (      اإلطالق بايكونور            من موقع . 

صاروخ        التابع للواليات املتحدة، وذلك بواسطة                               AMC-23، أُطلق إىل املدار األرضي ساتل االتصاالت                                ٢٠٠٥ديسمرب      / كانون األول           ٢٩يف      
 .من موقع اإلطالق بايكونور                    ) Breeze-M(آم   -ذي جهاز معّزز من نوع بريز                   ) Proton-M (آم -بروتون     حامل من طراز             

 بتوقيت       ٠٠/٢٤اعتبارا من الساعة              موجودا يف مدار حول األرض                       عد    ي ، ومل      ٢٠٠٥ديسمرب      /سم الفضائي التايل يف كانون األول                        واندثر اجل        -٣ 
 :٢٠٠٥ديسمرب      / كانون األول         ٣١املوافق       يوم    من ال    موسكو       

  2001-032A (AUOS-SM-KF). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 


