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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية  

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املُطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤رسالة مؤرخة   
   من رئيسة الدائرة القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

 ٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة (ية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي عمال باتفاق 
اليت انضمت اليها وكالة الفضاء األوروبية، يشرف الوكالة أن حتيل معلومات   ) ، املرفق )٢٩-د (

انظر    (Ariane 5 VI64  وAriane 5 V101 وMAQSatعن إطالق الرحالت التأهيلية للسواتل 
 ).املرفق

    
 باربيرييستيفانيا   )التوقيع(

 رئيسة الدائرة القانونية
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  املرفق  
  *تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي     
  MAQSat-H  

MAQSat-H اسم اجلسم الفضائي: 
 :اسم هيئة االطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ االطالق ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠
 :طالقمكان موقع اال كورو، غيانا الفرنسية

 البارامترات املدارية 
 :الفترة العقدية   ساعات     ٧,٧٥٨
 :زاوية امليل   درجات٧,٨٣

 :نقطة األوج   كيلومترا٢٦ ٤٦٨,٣٧
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٥٦٥,٣٨

MAQSat-H  محولــة جتريبــية هدفهــا األويل هــو اختــبار مركــبة 
 .االطالق خالل هذه الرحلة التأهيلية

 :الفضائيالوصف العام للجسم 

  
 MAQSat-B 

MAQSat-B اسم اجلسم الفضائي: 
 :اسم هيئة االطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ االطالق ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠
 :مكان موقع االطالق كورو، غيانا الفرنسية

 البارامترات املدارية 
 :الفترة العقدية   ساعات     ٧,٧٧٣
 :زاوية امليل   درجات٧,٨٥
 :نقطة األوج   كيلومترا٢٦ ٥٣٧

 :نقطة احلضيض   كيلومترا٥٤٩,٩٣
MAQSat-B  محولــة جتريبــية هدفهــا األويل هــو اختــبار مركــبة 

 .االطالق خالل هذه الرحلة التأهيلية
 :الوصف العام للجسم الفضائي

                                                         
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا * 
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 Ariane 5 V101 
Ariane 5 V101 اسم اجلسم الفضائي: 

 :يئة االطالقاسم ه وكالة الفضاء األوروبية
 :تاريخ االطالق ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠

 :مكان موقع االطالق كورو، غيانا الفرنسية
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية   ساعات     ١٠,٣٥
 :زاوية امليل   درجات٧,٧٨
 :نقطة األوج   كيلومترا٢٦ ٥٩٤
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٥٤٧

، وقد بقي جزء  Ariane 5بة االطالقهـذه رحلـة تأهيلـية ملركـ    
 . يف املدار(Speltra)من املرحلة العليا 

 :الوصف العام للجسم الفضائي

  
 MAQSat-3 

MAQSat-3 اسم اجلسم الفضائي: 
 :اسم هيئة االطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ االطالق ٢٠٠٥فرباير / شباط١٢
 :القمكان موقع االط كورو، غيانا الفرنسية

 البارامترات املدارية 
 :الفترة العقدية   ساعات     ١٠,٦٢٩

 :زاوية امليل   درجات٦,٦٩
 :نقطة األوج   كيلومترا٣٦ ٠٥٨
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٢٧١

MAQSat-3   محولــة جتريبــية هدفهــا األويل هــو اختــبار مركــبة 
 .االطالق خالل رحلتها التأهيلية

 :الوصف العام للجسم الفضائي

  
 Ariane 5 V164 

Ariane 5 V164 اسم اجلسم الفضائي: 
 :اسم هيئة االطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ االطالق ٢٠٠٥فرباير / شباط١٢
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 :مكان موقع االطالق كورو، غيانا الفرنسية
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية   ساعات     ١٠,٣٥
 :زاوية امليل   درجات٦,٧
 :نقطة األوج  كيلومترات ٣٥ ٢٠٤
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٢٦١

، وقد بقي جزء  Ariane 5هـذه رحلـة تأهيلـية ملركـبة االطالق    
 . يف املدار(ECA)من املرحلة العليا 

 :الوصف العام للجسم الفضائي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


