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  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
           يف األغراض السلمية

   املطْلَقةمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام     
      يف الفضاء اخلارجي

  ، موّجهة إىل األمني العام ٢٠١١أبريل / نيسان١٢رسالة مؤّرخة     
      من رئيس إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

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

: وواجبــات، يــشّرف الوكالــة أن حتيــل إلــيكم معلومــات عــن إطــالق األجــسام الفــضائية التاليــة   
PROBA-1)    049-2001التسمية الدوليةB (وSMOS)    059-2009التسمية الدوليةA (وPROBA-2 

) انظـر املرفـق األول    ) (013A-2010التسمية الدوليـة     (Cryosat-2و) 059B-2009التسمية الدولية   (
الذي سـجل مـن قبـل    ) 008A-2008التسمية الدولية  (Jules Verneومعلومات عن التغري يف حالة 

  ). املرفق الثاينانظر (ST/SG/SER.E/591يف الوثيقة 
  

 فريازاينماركو  )التوقيع(
  املستشار القانوين
 رئيس إدارة الشؤون القانونية
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    املرفق األول
    * أطلقتها وكالة الفضاء األوروبيةاألجسام الفضائية اليتبيانات تسجيل     
    PROBA-1    
      رجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلا    

 049B-2001 :جلنة أحباث الفضاء لدى التسمية الدولية
 PROBA-1  :اسم اجلسم الفضائي

  وكالة الفضاء األوروبية :السجلدولة 
     أو موقعهوإقليمهتاريخ اإلطالق 

  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢ :تاريخ اإلطالق  
 وتا، اهلندساتيش داوان الفضائي، شريهاريكمركز  : اإلطالق أو موقعهإقليم  

 األساسيةالبارامترات املدارية 
  دقيقة٩٧ :الفترة العقدية  
  درجة٩٧.٩٠ :زاوية امليل  
  كيلومترا٦٧٧ :ة األوجنقط  
 مترا كيلو٥٥٢ :نقطة احلضيض  

املــشروع اخلــاص باالســتقاللية العملياتيــة يف    يــزن ســويتل   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
ــدار ــا ٩٤) PROBA-1 (١ - املـ ــو و. كيلوغرامـ ــل هـ حيمـ

مكــشافا إشــعاعيا، وجهــازا لرصــد ارتطــام احلطــام وكــامريا 
  .عد من أجل تقييم األداءلالستشعار عن ُب

  

───────────────── 
   ٦٢/١٠١بقرار اجلمعية العامة  عمالً املُعّدقُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج  *  

 .وأعادت األمانة تصميمه



 

V.11-85541 3 
 

ST/SG/SER.E/619 

    SMOS    
      معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي    

 059A-2009 :جلنة أحباث الفضاء لدى التسمية الدولية
 SMOS  :الفضائياسم اجلسم 

  وكالة الفضاء األوروبية :السجلدولة 
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

   ٥٠/٠١، الساعة ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ :تاريخ اإلطالق  
   قالتوقيت الكوين املنّسحسب 

  قاعدة بلسيتسك الفضائية،  : اإلطالق أو موقعهإقليم  
 االحتاد الروسي

 ة األساسيةالبارامترات املداري
  دقيقة١٠٠.٠٣ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.٤٥ :زاوية امليل  
  كيلومترا٧٦٠ :ة األوجنقط  
  كيلومترا٧٥٨ :نقطة احلضيض  

ــة احمليطـــات       :الوظيفة العامة للجسم الفضائي ــة التربـــة وملوحـ ــة املعنيـــة برطوبـ ــاتل البعثـ سـ
)SMOS ( هــو جــزء مــن برنــامج استكــشاف األرض التــابع

  .الفضاء األوروبيةلوكالة 
 مـزودة  Rokotوقد أطلق بواسطة مركبـة إطـالق مـن طـراز       

 بلسيتـــسك يف  مــن Breeze KM مبرحلــة عليــا مــن نـــوع   
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢

غرامـا هـو     كيلو ٦٥٨رئيسي بالـساتل الـذي يـزن        واجلهاز ال 
جهــاز مــرياس، وهــو راديــومتر تــصويري بــاألمواج الدقيقــة  

 يعمل بتركيبة مـن الفتحـات ويتـألف         Lالترددي   من النطاق 
 ٦٩ومكــون مــن   Yمــن هــوائي مركــب بــشكل حــرف     

ــصرا ــر   . عنـ ــطح البحـ ــة سـ ــساتل ملوحـ ــد الـ ــوف يرصـ وسـ
وسـوف تـستخدم بيانـات      . ورطوبة التربة على نطاق العـامل     

الساتل لرسم خرائط ملـستويات امللوحـة والرطوبـة وكـذلك       
      .للمسامهة يف وضع مناذج لدوران التيارات العاملية

  معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   Rokot SL-19 :مركبة اإلطالق  
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    PROBA-2      
      معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي    

 059B-2009 : جلنة أحباث الفضاء لدىالتسمية الدولية
 PROBA-2  :اسم اجلسم الفضائي

  وكالة الفضاء األوروبية :السجلدولة 
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

   ٥٠/٠١، الساعة ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ :تاريخ اإلطالق  
   قالتوقيت الكوين املنّسحسب 

  قاعدة بلسيتسك الفضائية،  : اإلطالق أو موقعهإقليم  
 االحتاد الروسي

 لبارامترات املدارية األساسيةا
  دقيقة٩٩.١٨ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.٣٠ :زاوية امليل  
  كيلومترا٧٢٧ :ة األوجنقط  
 مترات كيلو٧١٠ :نقطة احلضيض  

املـــشروع اخلـــاص باالســـتقاللية العملياتيـــة    أطلـــق ســـاتل   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
ــدار ــّد)PROBA-2 (٢ - يف املــ ــات   لتب، املعــ ــان التطبيقــ يــ

 Rokot بواســطة مركبــة إطــالق مــن طــراز      التكنولوجيــة،
  مـن بلسيتـسك  Breeze KM مزودة مبرحلـة عليـا مـن نـوع    

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢يف 
ــزن    ــذي يـ ــساتل الـ ــل الـ ــازين   كيلو١٣٠وحيمـ ــا جهـ غرامـ

مرصـد مشـسي يعمـل      : للفيزياء الشمـسية مـن صـنع بلجيكـا        
ــة البيكـــسالت   ــاز مبكـــشاف خـــاص مبنظومـ النـــشطة وجبهـ

). لـــريا(وراديـــومتر ألفـــا ليمـــان ) ســـواب(ملعاجلـــة الـــصور 
باألشـعة فـوق البنفـسجية      وجهاز سواب هو مقـراب يعمـل        

ــة أمــا .  وســوف يــستخدم لرصــد اهلــاالت الشمــسية  املتناهي
جهـــاز لـــريا فهـــو مقيـــاس إشـــعاع مشـــسي ســـوف يرصـــد   

  .الشمس يف أربع نطاقات ترددية لألشعة فوق البنفسجية
 حيمـل أجهـزة تـشيكية خاصـة         PROBA-2الـساتل    أنَّكما  

 ومــسبار  وحــدة قيــاس البالزمــا احلراريــة-بفيزيــاء البالزمــا 
  . الثنائي القطاعلنغموير
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وسوف تقيس وحدة قياس البالزمـا احلراريـة درجـة حـرارة            
ــة األيونـــــات   ــة وكثافـــ األيونـــــات واإللكترونـــــات احمليطـــ

ا مــسبار وأمَّــ. وتكويناهتــا وإمكانــات طفــو اجلــسم الــساتلي 
 الثنائي القطاع فسوف يدرس بيئة البالزمـا وكيـف           لنغموير

  . الشمسيةاألحداثختتلف باختالف 
ــافة إىل ذلـــك، ســـوف يقـــدّ   PROBA-2م الـــساتل وباإلضـ

ــ مــن التكنولوجيــات ١٧بيانــات عمليــة لتطبيقــات   ساتلية ال
مة، من ضـمنها أجهـزة تتبـع جنميـة وأجهـزة استـشعار              تقّدامل

  . ومقياس مغنطيسيمشسية وجهاز تصوير
    

  معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة     
      يف الفضاء اخلارجي

 Rokot SL-19 :مركبة اإلطالق  
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    Cryosat-2    
      معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي   

 013A-2010 :أحباث الفضاء جلنة  لدىالتسمية الدولية
 Cryosat-2  :اسم اجلسم الفضائي

  وكالة الفضاء األوروبية :السجلدولة 
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

   ٥٧/١٣، الساعة ٢٠١٠أبريل / نيسان٨ :تاريخ اإلطالق  
  قالتوقيت الكوين املنّسحسب 

  قاعدة بايكونور الفضائية،  : اإلطالق أو موقعهإقليم  
 اخستانكاز

 البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٩.١٦ :الفترة العقدية  
  درجة٩٢.٠٣ :زاوية امليل  
  كيلومترا٧٢٦ :ة األوجنقط  
 مترات كيلو٧١٠ :نقطة احلضيض  

 هو ساتل علمي تابع لوكالة الفضاء األوروبية Cryosat-2 :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
نوات يف إجراء عمليات سوف ميضي أكثر من ثالث س

تني  القطبييتني اجلليدتنيقلنسورصد دقيقة للتغريات يف ال
كتل اجلليدية الطافية لتحديد معدل ذوبان الغطاء الو

واجلهاز الرئيسي على . اجلليدي يف كوكب األرض
الراداري  هو مقياس االرتفاع Cryosat-2الساتل 

عمل وسوف ي). سريال(التداخلي ذو الفتحة االصطناعية 
 منط منخفض االستبانة، ومنط :هذا املقياس بثالثة أمناط

وسوف ميسح النمط . الفتحة االصطناعية، ومنط تداخلي
املنخفض االستبانة سطح البحر والصفائح اجلليدية القارية 

وسوف يقيس منط الفتحة . املستقرة يف أنتاركتيكا
االصطناعية ارتفاع اجلليد البحري الطايف لتحديد مسكه 

وف جيمع النمط التداخلي بيانات عالية االستبانة عن وس
    .حدود الصفائح اجلليدية

      معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    
 Dnepr :مركبة اإلطالق  
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      املرفق الثاين
اء معلومات تكميلية عن جسم فضائي سبق أن سجلته وكالة الفض    

      *األوروبية
    Jules Verne      
      معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي    

  008A-2008 :جلنة أحباث الفضاء لدى التسمية الدولية
 Jules Verne  :اسم اجلسم الفضائي

  وكالة الفضاء األوروبية :السجلدولة 
  ST/SG/SER.E/591  :رمز وثيقة التسجيل

    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ٢٠٠٨مارس / آذار٩ :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسيةمركز غيانا الفضائي،  : اإلطالق أو موقعهإقليم  

 البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٨٩.٧٨ :الفترة العقدية  
  درجة٥١.٦٤ :زاوية امليل  
  كيلومترا٢٧٢ :ة األوجنقط  
  كيلومترا٢٥٤ :قطة احلضيضن  

، ATV 1، املعروفـة أيـضا باسـم     Jules Verneاملركبـة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
ــضاء       ــة الفـ ــة لوكالـ ــة تابعـ ــل آليـ ــة نقـ ــي أول مركبـ هـ

 طنـا  ١١وتـستطيع املركبـة الـيت يبلـغ وزهنـا           . األوروبية
 أن حتمــل محولــة أمتــار ٤.٥ × أمتــار ١٠.٣وأبعادهــا 

حطـة الفـضاء    أطنان وتلتحم تلقائيـا مب     ٩إضافية قدرها   
حـىت  " طريانـا حـراً   "وقد ظلت رحلتـها األوىل      . الدولية

مــارس / آذار٢٧ يف STS-123انتــهاء التحــام املركبــة   
 بنجـاح أن  Jules Verneوقـد أثبتـت املركبـة    . ٢٠٠٨

───────────────── 
   ٦٢/١٠١ عمالً بقرار اجلمعية العامة املُعّدقُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج  *  

 .وأعادت األمانة تصميمه
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حمطــة  كــم مــن  ٣.٥باإلمكــان االقتــراب إىل مــسافة   
، تحديد املواقـع  النظام العاملي ل   مبساعدة   الفضاء الدولية 

 مترا باالعتماد علـى     ١١ويف حماولة أخرى، إىل مسافة      
ــالليزر  ونتيجــة هلــذه التجــارب، وافــق  . حتديــد املــدى ب
 علــى قيــام حمطــة الفــضاء الدوليــةالقــائمون علــى إدارة 

 بـإجراء   طة الفضاء الدوليـة    حمل Zvezdaالوحدة النمطية   
ت وقــد ظلّــ. ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٣ يف فعلــيالتحــام 

قبـل أن ُتنـهي التحامهـا       تقريبـا   حمة ملدة ستة أشـهر      ملت
 وخترج عن مدارها وحتترق يف الغالف اجلوي لـألرض        

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩يف 
العودة إىل الغالف /تاريخ التالشي

  :اخلروج من املدار/اجلوي
  
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩

  
 


