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  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
        يف األغراض السلمية   

   املطْلَقةوفقاً التفاقية تسجيل األجسام  مقدَّمةمعلومات     
      يف الفضاء اخلارجي

 هة إىل األمني العام ، موج٢٠١٤َّأيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرَّخة     
      من رئيس إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

قة يف الفضاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة      عمالً باتفاقية تسجيل األجسام املطلَ  
))، الــيت أعلنــت وكالــة الفضــاء األوروبيــة قبوهلــا ملــا تقضــي بــه مــن حقــوق           ٢٩-(د ٣٢٣٥

م األمني العام أنه علـى إثـر   عِلف الوكالة أن ُتمن املادة الرابعة، يشرِّ ٢وواجبات، وخباصة الفقرة 
مـن   ز النفاذ اعتباراً، الذي دخل حي٢٠١٣ِّتشرين األول/أكتوبر  ١٦خ جملس الوكالة املؤرَّ قرار
الوثيقـة  يف (الذي سبق تسجيله  ARTEMIS، انتقلت ملكية الساتل ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١

ST/SG/SER.E/432 من الوكالة إىل شركة (Avanti Communications Group Ltd. وهي شركة ،
  انظر املرفق).(يرلندا الشمالية آالوالية القضائية للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وتقع ضمن 

  
  )التوقيع(  

 فريازاينماركو   
  املستشار القانوين   

   الشؤون القانونيةإدارة ورئيس   
 يف وكالة الفضاء األوروبية  
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    املرفق  
  لته معلومات إضافية عن جسم فضائي سبق أن سجَّ    

      *ء األوروبيةوكالة الفضا
    )ARTEMISالبيانات وللتكنولوجيا ( مة لبثِّساتل البعثة املتقدِّ    
      معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي    

جلنة أحباثالتسمية الدولية لدى
 :الفضاء

2001-029A 

 )ARTEMISيانات وللتكنولوجيا (البمة لبثِّساتل البعثة املتقدِّ اسم اجلسم الفضائي:

 26863 التسمية الوطنية/رقم التسجيل:
 وكالة الفضاء األوروبية دولة التسجيل:

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ، بالتوقيت العاملي املنسَّق٢٠٠١متوز/يوليه١٢ تاريخ اإلطالق:  
 غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسيةمركز إقليم اإلطالق أو موقعه:  

 البارامترات املدارية األساسية 

 دقيقة٤٣٦١ً الفترة العقدية:  
 اتدرج١٠,٧ زاوية امليل:  
 تكيلومترا٨٠٧,٢٣٥ ة األوج:نقط  
 كيلومترا٧٧٨,٥٣٥ً نقطة احلضيض:  

د حبمولة بصرية على زوَّالبيانات م هو ساتل لبثِّ ARTEMIS الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
"، مبا يف ذلك محولة Kaدي "" والنطاق التردSُّالنطاق "

"، Lدي "لة واملالحة على النطاق التردُّية املتنقِّلالتصاالت الربِّ
خاصة بنظام اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة 

      لألرض (إغنوس).

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

 تصميمه.
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  جل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة مة من أمعلومات إضافية طوعية مقدَّ    
     يف الفضاء اخلارجي

  شرقاًدرجة٢١,٥٥ً :املوقع الثابت بالنسبة لألرض

  ر يف اإلشراف على اجلسم الفضائيالتغيُّ
، بالتوقيت العاملي ٢٠١٤/يناير الثاينكانون١ ر يف اإلشراف:تاريخ التغيُّ  

 قاملنسَّ
  .Avanti Communications Group Ltd ديد: ل اجلهوية املالك أو املشغِّ  

   Ariane 5G V142 مركبة اإلطالق:
 

 

 


