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  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
           يف األغراض السلمية

   املطْلَقة التفاقية تسجيل األجسام اً وفقمقدَّمةمعلومات     
      يف الفضاء اخلارجي

، موّجهة إىل األمني العام من املستشار ٢٠١٣يوليه / متوز١٥رسالة مؤرَّخة     
      اء األوروبيةالقانوين ورئيس إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفض

مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة     ( باتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلـارجي   عمالً  
، الــيت أعلنــت وكالــة الفــضاء األوروبيــة قبوهلــا ملــا تقــضي بــه مــن حقــوق           ))٢٩-د (٣٢٣٥

فـضائي  السم  اجلـ مركبـة نقـل     وواجبات، يشّرف الوكالة أن حتيـل إلـيكم معلومـات عـن إطـالق               
انظـــر () 027A-2013التــسمية الدوليــة    ("ألــربت أينــشتاين  "املــسماة  ) ATV-4( الرابعــة  تؤمتــ امل

  ).املرفق
  

  )التوقيع(  
 فريازاينماركو   
  املستشار القانوين  

 رئيس إدارة الشؤون القانونية  
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    املرفق  
      * فضائي أطلقته وكالة الفضاء األوروبيةجسمبيانات تسجيل     
    )ATV-4" (ألربت أينشتاين"ابعة مركبة النقل املؤمتت الر    
    معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي    

جلنة أحباث التسمية الدولية لدى 
 :الفضاء

2013-027A 

 )ATV-4" (ألربت أينشتاين"مركبة النقل املؤمتت الرابعة   :اسم اجلسم الفضائي

  األوروبيةوكالة الفضاء  :دولة التسجيل
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ثانية ١١ دقيقة و٥٢ و٢١، الساعة ٢٠١٣يونيه / حزيران٥ :تاريخ اإلطالق  
  بالتوقيت الكوين املنسَّق

 غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسيةمركز  :إقليم اإلطالق أو موقعه  

 دقيقة ٥٧ و١٤، الساعة ٢٠١٣يونيه /ن حزيرا١٥بالتاريخ املرجعي ( األساسية يةبارامترات املدارال
 ) ثانية بالتوقيت الكوين املنسَّق، عند التحام املركبة مبحطة الفضاء الدولية٢٤و

  دقيقة٩٢,٨٦ :الفترة العقدية  
  درجة٥١,٦٥ :زاوية امليل  
  كيلومترا ٤٢١,٩ :ة األوجنقط  
  كيلومترات٤٠٧,٢ :نقطة احلضيض  

ــة  :سم الفضائيالوظيفة العامة للج ــشتاين "املركب ــربت أين ــل املؤمتــت   ) ATV-4" (أل ــة النق ــي مركب  ه
 طنا ويبلغ بعـداها     ١١وميكن هلذه املركبة اليت تزن      . الرابعة للوكالة 

 ٦,٥ محولـــة إضـــافية قـــدرها  أمتـــار أن حتمـــل٤,٥× أمتـــار١٠,٣
 وبعــد إطــالق .تلــتحم تلقائيــا مبحطــة الفــضاء الدوليــةهــي  وأطنــان

، اجتازت مرحلة اقتـراب مـدهتا    ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٥املركبة يف   
 ١٥عــشرة أيــام قبــل أن تلــتحم بنجــاح مبحطــة الفــضاء الدوليــة يف  

ملدة ستة أشهر قبل    وميكن أن تظل ملتحمة     . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
أن ُتنهي التحامها وختـرج عـن مـدارها وحتتـرق يف الغـالف اجلـوي                

  .م به عند عودهتا إليه مبسار موجَّه ومتحكَّلألرض
 

───────────────── 
   ٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّ  باستخدام النموذج البياناتقُدِّمت هذه  *  

 .وأعادت األمانة تصميمه


