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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية  

 معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املُطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موّجهة إىل األمني العام٢٠٠٤أبريل / نيسان١رسالة مؤّرخة   
   من رئيس الدائرة القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

قرار اجلمعية العامة            (تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                        عمال باتفاقية           
اليت انضمت اليها وكالة الفضاء األوروبية، يشّرف الوكالة أن                           ) ، املرفق   )٢٩-د  (٣٢٣٥

 ).انظر املرفق     ) (Rosetta(حتيل معلومات عن إطالق الساتل روزيتا                      
    

 باربيرييستيفانيا )  التوقيع(
 ةرئيسة الدائرة القانوني
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  املرفق  
  *تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي   
  )Rosetta(الساتل روزيتا        

 :اسم اجلسم الفضائي )Rosetta(روزيتا 
 :اسم هيئة االطالق )إيسا(وكالة الفضاء األوروبية 

 :تاريخ االطالق ٢٠٠٤مارس / آذار٢
 :مكان موقع االطالق كورو، غيانا الفرنسية

 ).الفئة باء      (ء السحيق       بعثة إىل الفضا         
 يف  67P/Churyumov-Gerasimenkoسوف يصل الساتل إىل املذّنب  

 بعد ثالث حتليقات رصد مرورا بالقرب من        ٢٠١٤أغسطس  /آب
 .األرض وحتليقة واحدة مرورا بالقرب من املريخ    

 :البارامترات املدارية

روزيتا ساتل استكشايف خاص بالفضاء السحيق سوف يستكشف                                          
وبعثته هي أول عملية                 .  67P/Churyumov-Gerasimenkoاملذّنب     

سرب من نوعها، مصّممة لدخول املدار حول نواة املذنب وإنزال                                               
وسوف يقوم بدراسة شاملة، تستغرق                           . عربة هّباطة على سطحه              

أكثر من سنة، هلذه الغمامة السدميية البدائية الباقية، اليت تولّدت                                       
  ١١وحيمل الساتل          . يني سنة      بال  ٥عنها املنظومة الشمسية منذ حنو                   

جهاز جتربة طُورت يف شراكة بني الدول األعضاء يف الوكالة                                         
وسوف ُتستخدم تلك األجهزة لرصد                         . ودول أخرى        ) إيسا   (

إضافة إىل ذلك، فإن               .  كيلومترا      ٢٥املذّنب من ارتفاع مداري يبلغ                      
 أجهزة أخرى مقدمة من الدول                          ٩حتمل     ) فيليه  (العربة اهلّباطة         

بشراكة مع كل من االحتاد الروسي                      ) إيسا   ( الوكالة     األعضاء يف     
 .وبولندا وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية                           

 :وصف عام للجسم الفضائي

 :خطة الترّدد 
 :الفضاء إىلاألرض   )التعقّب/التوجيه عن ُبعد( ميغاهريتز ٧١٦٨,٠٩١
  )التعقّب/التوجيه عن ُبعد( ميغاهريتز ٢١١٥,٠١٧
 :الفضاء إىل األرض  )التعقّب/القياس عن ُبعد(غاهريتز  مي٨٤٢١,٧٩٠
  )التعقّب/القياس عن ُبعد( ميغاهريتز ٢٢٩٦,٨٥١

 :املدة اإلمسية للبقاء يف الفضاء  سنة١٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                               

 .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا * 


