
 ST/SG/SER.E/733 األمـم املتحـدة

 

  األمانة العامة
Distr.: General 
25 November 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
171214    V.14-07989 (A) 

*1407989*
 

  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
        يف األغراض السلمية

  املطْلَقةالتفاقية تسجيل األجسام  اًوفق مقدَّمةمعلومات     
      الفضاء اخلارجييف 

  هة إىل األمني العام، موج٢٠١٤َّ تشرين األول/أكتوبر ٣٠رسالة مؤرَّخة     
      من إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

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

 ATV-5و Sentinel-1Aاجلسـمني الفضـائيني   ف الوكالة أن حتيـل معلومـات عـن    وواجبات، يشرِّ
  انظر املرفق).(ر خالل األشهر السبعة املاضية اللذين أُطلقا يف املدا

 ،٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٨مـن   أن تشري إىل أهنا، اعتباراً ويشرِّف الوكالة أيضاً  
ــثَّالً      ــربم بــني االحتــاد األورويب، مم ــاق امل ــى االتف ــع عل ــاريخ التوقي ــة،  باملفوَّ وهــو ت ضــية األوروبي

ج كوبرنيكوس، مبـا يف ذلـك نقـل ملكيـة األجسـام      ووكالة الفضاء األوروبية بشأن تنفيذ برنام
  إىل االحتاد األورويب. Sentinel-1A، قد نقلت ملكية Sentinelالفضائية من نوع 

  
  ]التوقيع[  

 فرياتزاين ماركو  
  مستشار قانوين لدى وكالة الفضاء األوروبية  

  ورئيس إدارة اخلدمات القانونية  
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  املرفق  
        *وكالة الفضاء األوروبية اأطلقته ية اليتاألجسام الفضائبيانات تسجيل     
    Sentinel-1A        
    يف الفضاء اخلارجي املطْلَقةمقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام معلومات     

جلنة أحباثالتسمية الدولية لدى
 :الفضاء

2014-016A 

 Sentinel-1A اسم اجلسم الفضائي:

  وكالة الفضاء األوروبية دولة التسجيل:
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  املنسَّق العامليبالتوقيت ٠٢/٢١، الساعة ٢٠١٤نيسان/أبريل٣ تاريخ اإلطالق:  
 ُمجمَّع إطالق سويوز، كورو، غيانا الفرنسية إقليم اإلطالق أو موقعه:  

ثانية بالتوقيت  ٢٧و ١٦/١٨، الساعة ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧يف البارامترات املدارية األساسية (
 )العاملي املنسَّق

 دقيقة٩٨,٦٨ الفترة العقدية:  
 درجة٩٨,١٨ زاوية امليل:  
 كيلومترا٦٩٦,٩٦ ة األوج:نقط  
 كيلومترا٦٩٤,٨٥ نقطة احلضيض:  

أول أسطول جديد من السواتل اليت هلا أمهية  Sentinel-1Aالراصد  دَُّعُي الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
ل أهدافه الرئيسية يف يف برنامج كوبرنيكوس األورويب، وتتمثَّحمورية 

ذا فتحة اصطناعية  اًرصد األراضي واحمليطات. وحيمل الساتل رادار
دي "سي" لتوفري صور لسطح األرض يف مجيع يعمل على النطاق التردُّ

األحوال اجلوية وبالنهار وبالليل، ويتيح استمرارية بيانات الرادار ذي 
 ERS-2صطناعية بعد بعثات ساتل استشعار األرض عن بعد الفتحة اال

ذهتا وكالة الفضاء األوروبية. وسوف فَّوالساتل البيئي"انفيسات" اليت َن
لتشكيل كوكبة تدور حول مدار  Sentinel-1Bُيستكمل بالساتل 

درجة، وتغطي األرض كل ستة أيام. وسوف  ١٨٠منفصل قدره 
قلت ُنقد يقات من هذه البعثة. ويستفيد العديد من اخلدمات والتطب

الحتاد إىل اوكالة الفضاء األوروبية من  Sentinel-1Aملكية الساتل

                                                         
 صميمه.وأعادت األمانة ت ٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّ باستخدام النموذج  البياناتقُدِّمت هذه   *  
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، وهو تاريخ ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨مناألورويب اعتباراً
ضية باملفوَّ الًالتوقيع على االتفاق املربم بني االحتاد األورويب، ممثَّ

األوروبية، ووكالة الفضاء األوروبية بشأن تنفيذ "برنامج 
  .Sentinelكوبرنيكوس"، مبا يف ذلك نقل ملكية السواتل من نوع 

    
  من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطْلَقة مقدَّمة إضافية طوعية معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 ر يف اإلشراف على اجلسم الفضائيالتغيُّ

 بالتوقيت العاملي املنسَّق ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول٢٨ :ر يف اإلشرافالتغيُّتاريخ   

لهوية املالك اجلديد أو املشغِّ  
 :اجلديد

 األورويباالحتاد

        
    "جورج لوميتر" )ATV-5( ٥مركبة النقل املؤمتتة     
    رجييف الفضاء اخلا املطْلَقةمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام     

جلنة أحباثالتسمية الدولية لدى
 :الفضاء

2014-044 A 

 ) "جورج لوميتر"ATV-5(٥مركبة النقل املؤمتتة اسم اجلسم الفضائي:

  وكالة الفضاء األوروبية دولة التسجيل:
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  املنسَّق بالتوقيت الكوين ٤٧/٢٣، الساعة ٢٠١٤متوز/يوليه٢٩ تاريخ اإلطالق:  
 مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية إقليم اإلطالق أو موقعه:  

بالتوقيت ثانية  ٢٣و ٠٩/١٢، الساعة ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢حقبة يف البارامترات املدارية األساسية (
 )االلتحام مبحطة الفضاء الدوليةاملنسَّق، عند  العاملي

 دقيقة٩٢,٨٦ الفترة العقدية:  
 درجة٥١,٦٥ ة امليل:زاوي  
 اكيلومتر٤١٩,٥٨ ة األوج:نقط  
 كيلومترا٤١٠,٢٧ نقطة احلضيض:  

خامس مركبة نقل مؤمتتة لوكالة هي "جورج لوميتر"  ATV-5مركبة  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
ا ويبلغ حجمها طن ١١الفضاء األوروبية. وميكن هلذه املركبة اليت تزن 

 اأطنان إضافية وأن تلتحم تلقائي ٦,٥مل ر أن حتامتأ٤,٥×١٠,٣
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يف  ، بعد إطالقهاATV-5ركبةفَّذت املقد َنباحملطة الفضائية الدولية. و
اقتراب قبل االلتحام بنجاح مبحطة  ، مرحلة٢٠١٤َمتوز/يوليه  ٢٩

ميكن أن تظل هي . و٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢الفضاء الدولية يف 
تحامها وخترج عن مدارها ملتحمة ملدة ستة أشهر قبل أن ُتنهي ال

وحتترق يف الغالف اجلوي لألرض عند عودهتا إليه مبسار موجَّه 
  .آخر بعثة ملركبات النقل املؤمتتة ATV-5املركبة  دَُّعومتحكَّم به. وُت

 


