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 اجلمعية العامة 
 

V.03-87782 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية    
 

 املطلقة يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام
 

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٣أغسطس / آب١١مذكرة مؤرخة 
 من رئيس الدائرة القانونية لوكالة الفضاء األوروبية

 
اليت انضمت إليها وكالة الفضاء                  * املطلقة يف الفضاء اخلارجي                عمال باتفاقية تسجيل األجسام                   

 و  Artemisاألوروبية، يشرف الوكالة املذكورة أن حتيل اليه معلومات عن اطالق السواتل                                          
Envisat   و MSG-1   و Integral   و Mars Express )      أنظر املرفق.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________    
 

 .، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥معية العامة    قرار اجل (*)
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 املرفــق 
 

 (*)بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
 

 )ARTEMIS(ساتل البعثة املتقدمة لبث البيانات والتكنولوجيا                      
 

 ARTEMISالساتل      :اسم اجلسم الفضائي       
 

 وكالة الفضاء األوروبية      :اسم جهة االطالق   

 
ونتيجة خللل      .  ٢٠٠١يوليه / متوز١٢     :طالق تاريخ اإل

يف مركبة االطالق، فقد ُوضع الساتل        
.  بادىء ذي بدء يف مدار غري صحيح       

مث أعيد الساتل اىل موقعه املداري           
يناير   / كانون الثاين٣١االمسي يف 

٢٠٠٣. 
 

 كورو، غيانا الفرنسية     :مكان موقع االطالق   
 

 :البارامترات املدارية 
  كيلومتر ٣٦٠٠٠   :قطة األوج  ارتفاع ن 
  كيلومتر ٣٦٠٠٠   :ارتفاع نقطة احلضيض    
 صفر درجة     :زاوية امليل  
 غري متوفرة       :الفترة 
  درجة شرقا  ٢١ر٥ :املوقع على املدار الثابت بالنسبة لألرض       

 
  عدة     ARTEMISيشمل الساتل       :وصف عام للجسم الفضائي     

ويعمل    .  تطبيقات متقدمة لالتصاالت    
ساتل كمنصة لبث البيانات للسواتل          ال

.  اليت حتلق يف مدارات حول األرض     
 كما أنه يوفر خدمات جــديـدة       

_______  

  .أستنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا              (*) 
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الم –لالتصاالت النقالة على التردد     
.  وألغراض تعزيز االشارات املالحية    

ستخدم    وبصفته ساتال ايضاحيا، فإنه ي    
أيضا الختبار تكنولوجيات جديدة،         
وخباصة نظام للدفع الكهربائي واألشعة       
الليزرية شبه املوصلة والربط فيما بني         

 (SILEX). السواتل

 
 :خطة التردد
التوجيه عن    ( ميغاهريتز ٢٩٨٨٧    :أرض   فضاء    

 )التعقب االمسي  /بعد
التوجيه عن     ( ميغاهريتز ٢٠٢٦ر٧٥٤      

 )تياطيالتعقب االح  / بعد
قناة   ( ميغاهريتز ٢٩٨٠٠-٢٨٦٠٠       

 )البيانات
 )قنوات البيانات  (١٦٦ر٥-١٦٣١ر٥      
 )قناة البيانات ( ميغاهريتز ١٣٨٧٥      

 
القياس عن     ( ميغاهريتز  ٢٠٠٨٦    :فضاء   أرض    

 )التعقب االمسي  /بعد
 )القياس عن بعد   ( ميغاهريتز ١٩٩٥٠      
 )املنار( ميغاهريتز ٢٠١١٠      
القياس عن   ( ميغاهريتز ٢٢٠١      

 )التعقب االحتياطي  /بعد
قنوات   ( ميغاهريتز ١٩٣٥٠-١٨١٠٠      

 )البيانات
 )قناة البيانات ( ميغاهريتز ١٢٧٤٠      
قنوات   ( ميغاهريتز ١٥٥٩-١٥٣٠      

 )البيانات
 )قناة البيانات ( ميغاهريتز ١٢٧٤٨      
 )ات قناة البيان ( ميغاهريتز ١٥٧٥ر٤٢      

 
 :فضاء   فضاء   

 )قناة البيانات ( ميغاهريتز ٢٢٥٥    :االستقبال 
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قنوات   ( ميغاهريتز ٢٧٥٠٠-٢٥٥٠٠      
 )البيانات

 
 )قناة البيانات  ( ميغاهريتز ٢٠٧٦ر٤٨     :االرسال 
قنوات   ( ميغاهريتز ٢٣٥٣٥-٢٣١٧٥      

 )البيانات
 )املنار( ميغاهريتز ٢٣٥٤٠      
 )املنار( ميغاهريتز ٢٣٥٤٥      

 
  سنوات ١٠   :املدة االمسية للبقاء يف الفضاء   

 
 
 

 ENVISATساتل دراسة البيئة        :اسم اجلسم الفضائي   

 
 وكالة الفضاء األوروبية      :اسم جهة االطالق   

 
 ١ (٢٠٠٢فرباير  / شـــــباط  ٢٨     :تاريخ اإلطالق 

حسب توقيت      ) ٢٠٠٣مارس /آذار
 غرينتش الوسطي   

 
 كورو، غيانا الفرنسية     :مكان موقع االطالق   

 
 :البارامترات املدارية 

  كيلومتر ٨٠٠   :ارتفاع نقطة األوج   
  كيلومتر ٨٠٠   :ارتفاع نقطة احلضيض    
  درجة٩٨ر٥    :زاوية امليل  
  دقيقة ١٠٢     :الفترة 
 غري متوفر   :املوقع على املدار الثابت بالنسبة لألرض       

 
 ١٠  Envisatاتل   حتمل بعثة الس    :وصف عام للجسم الفضائي     

أجهزة خمتلفة خمصصة ملراقبة سطح            
وتعمل   .  األرض والغالف اجلوي   

األجهزة على تردد واسع للطيف        
الكهرومغنطيسي يتراوج من الترددات       
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الم إىل األشعة   –الرديوية يف التردد  
 أو عالوة     Envisat. فوق النبفسجية  

على إمكانية ترحيل البيانات بصورة        
 القابلية على    Envisatمباشرة، فإن لـ    

 .استخدام سواتل بث البيانات    
 
 

 :خطة التردد
التحكم     ( ميغاهريتز ٢٠٨٤ر٨٥٤٢    :أرض   فضاء    

 ) التعقب /عن بعد 
 

القياس عن     (ميغاهريتز ٢٢٢٥     :فضاء   أرض    
 )التعقب/بعد

 )البيانات( ميغاهريتز ٨١٠٠      
 )البيانات( ميغاهريتز ٨٢٠٠      
 )البيانات ( ميغاهريتز٨٣٠٠      
 )بث البيانات ( ميغاهريتز ٢٦٨٥٠      
مقياس االرتفاعات    ( ميغاهريتز ٣٢٠٠      

 )١رقم 
 )الرادار االصطناعي ( ميغاهريتز ٥٣٣      
مقياس   ( ميغاهريتز ١٣٨٧٥      

 )٢االرتفاعات رقم   
 

  سنوات  ٥أكثر من     :املدة االمسية للبقاء يف الفضاء   
 
 
 

 اجليل الثاين من سواتل     
 )MSG-1( الساتل  Meteosatاألرصاد اجلوية  

 
 من اجليل الثاين لسواتل          (MSG-1)    :اسم اجلسم الفضائي   

Meteosat 

 وكالة الفضاء األوروبية      :اسم جهة االطالق   

 
  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢٨     :تاريخ اإلطالق 
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 كورو، غيانا الفرنسية     :مكان موقع االطالق   

 
 :البارامترات املدارية 

  كيلومتر ٣٦ر٠٠٠   :اع نقطة األوج  ارتف 
  كيلومتر ٣٦ر٠٠٠   :ارتفاع نقطة احلضيض    
 صفر درجة     :زاوية امليل  
 غري متوفرة       :الفترة 
 صفر درجة شرقا    :املوقع على املدار الثابت بالنسبة لألرض       

 
 من اجليل الثاين      (MSG-1)الساتل     :وصف عام للجسم الفضائي     

 ،   (Meteosat)لسواتل األرصاد اجلوية      
هو األول يف سلسلة تضم ثالثة سواتل            
متماثلة من املقرر وضعها يف مدارات        
ثابتة بالنسبة لألرض، األول وهو       

MSG-1          ،سيوضع بدرجة صفر شرقا
 وسيوضع بدرجة       (MSG-2)والثاين   

  (MSG-3) شرقا، والثالث وهو      ١٠
وتوفر    .   شرقا١٠وسيوضع بدرجة    

-MSG(األجهزة اليت حيملها الساتل   
عمليات مراقبة خاصة باألرصاد    ) 1

اجلوية ألغراض التنبوء القصري األجل         
باألحوال اجلوية وتنبؤات الطقس       
القصرية املدى والتنبؤ الرقمي باألحوال          
اجلوية والتطبيقات املناخية عرب أوروبا      

وعالوة على املعدات اليت        .  وأفريقيا 
حيملها الساتل واملخصصة لتطبيقات       

فإن الساتل حيمل أيضا       األرصاد اجلوية، 
 .معدات للبحث واالنقاذ   

وتتوىل تشغيل الساتل املنظمة األوروبية                 
الستفالل سواتل األرصاد اجلوية        

)EUMETSAT.( 
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 :خطة التردد
التوجيه عن    ( ميغاهريتز ٢٠٧٦ر٧٣١٣    :أرض   فضاء    

 ) التعقب/بعد
التوجيه عن    ( ميغاهريتز ٢٠٦٨ر٦٥٢١      

 ) التعقب/بعد
التوجيه عن    ( ميغاهريتز ٢٠٦٩ر٥٧٢٩      

 ) التعقب/بعد
التوجيه عن    ( ميغاهريتز ٢٠٧٠ر٤٩٣٨      

 ) التعقب/بعد
 )البيانات( ميغاهريتز ٢١٠١ر٥      
 )البيانات( ميغاهريتز ٢١٠٦ر٥      
منصات مجع     ( ميغاهريتز ٤٠٢ر٦      

 ) البيانات
 ) البحث واالنقاذ  ( ميغاهريتز ٤٠٦ر٠٢      
البحث    ( ميغاهريتز ٤٠٦ر٠٢٢      

 )واالنقاذ
البحث    ( ميغاهريتز ٤٠٦ر٠٢٥      

 )واالنقاذ
البحث    ( ميغاهريتز ٤٠٦ر٠٢٨      

 )واالنقاذ
 )البحث واالنقاذ  ( ميغاهريتز ٤٠٦ر٠٥      
 )البحث واالنقاذ  ( ميغاهريتز ٤٠٦ر٠٨      

 
القياس عن    ( ميغاهريتز ٢٢٤٥ر٥     :فضاء   أرض    

 )قبالتع/بعد
القياس عن    ( ميغاهريتز ٢٢٤٦ر٥      

 )التعقب/بعد
القياس عن    ( ميغاهريتز ٢٢٤٧ر٥      

 )التعقب/بعد
القياس عن    ( ميغاهريتز ٢٢٤٨ر٥      

 )التعقب/بعد
 )الصور ( ميغاهريتز ١٦٧٥ر٢٨١      
 )الصور ( ميغاهريتز ١٦٨٦ر٨٣٣      
 )الصور ( ميغاهريتز ١٦٩١ر٠٠٠      
 )الصور (ميغاهريتز  ١٦٩٥ر١٥٠      
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 )البحث واالنقاذ  ( ميغاهريتز ١٥٤٤ر٥      
 

  سنوات  ٧أكثر من     :املدة االمسية للبقاء يف الفضاء   
 
 
 

 INTEGRAL) املخترب الدويل للفيزياء الفلكية ألشعة غاما      (ساتل  

 

 INTEGRALالساتل      :اسم اجلسم الفضائي   

 
 وكالة الفضاء األوروبية      :اسم جهة االطالق   

 
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول   ١٧    :اريخ اإلطالق ت

 
 بايكونور، كازاخستان      :مكان موقع االطالق   

 
 :البارامترات املدارية 

  كيلومتر١٥٣ر٠٠٠   :ارتفاع نقطة األوج   
  كيلومتر ١٠ر٠٠٠   :ارتفاع نقطة احلضيض    
  درجة٥١ر٦    :زاوية امليل  
  درجة٣٠٠   :البعد الزاوي للحضيض     
  درجات١٠٥  :ملستقيم للعقدة الصاعدة    الصعود ا  
  أيام ٣     :الفترة 
 غري متوفر   :املوقع على املدار الثابت بالنسبة لألرض       

 
الساتل  هو عبارة عن مرصد فلكي           :وصف عام للجسم الفضائي     

وهو   .  مصمم للكشف عن أشعة غاما     
يوفر صورا عالية االستبانة للتحليل       

 مصادر    الطيفي العايل االستبانة وحتديد    
 .أشعة غاما 

 
 :خطة التردد
التوجيه عن    ( ميغاهريتز ٢٠٣٩ر٦٤٥٨    :أرض   فضاء    

 ) التعقب/بعد
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القياس عن   ( ميغاهريتز ٢٢١٥    :فضاء   أرض    
 )التعقب/بعد

 
 )أمسية ( سنة  ٢ر٢   :املدة التقديرية للبقاء يف الفضاء    

 )يف حالة التمديد  ( سنة  ٥ر٢      
 
 
 

 Mars Expressاملسبار  

 
 Mars Express    :اسم اجلسم الفضائي   

 
 وكالة الفضاء األوروبية      :اسم جهة االطالق   

 
 ٢٠٠٣يونيه   / حزيران٢     :تاريخ اإلطالق 

 
 بايكونور، كازاخستان      :مكان موقع االطالق   

 
 :البارامترات املدارية 

 ).الفئة باء (بعثة إىل الفضاء السحيق      
 :ار هومهان باستخدام البارامترات التالية     حتويل املدار إىل املريخ وفقا ملس      
 ٢/٦/٢٠٠٣  :تاريخ تقدير متجهات احلالة   
  كيلومتر يف الثانية  ٢ر٩٧٩٧٩    :سرعة االفالت  
  درجة-٥ر٤٨٢١    :امليل الزاوي  

 
 ويوضع يف مدار املريخ وفقا         ٢٠٠٣ديسمرب  /وسيصل املسبار إىل املريخ يف كانون األول        

 :للبارامترات التالية 
 

  كيلومتر ١١ر٥٠٠    :مركز األوج 
  كيلومتر ٢٨٠    :مركز احلضيض   
  درجة٦٨    :زاوية امليل  
  ساعة ٧ر٥     :الفترة 

 
 هو مسبار استكشايف   ،Mars Express   :وصف عام للجسم الفضائي     

للفضاء السحيق سيوضع يف مدار حول         
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وسيجري املسبار دراسات      .  املريخ
ه  تفصيلية لسطح الكوكب، وتركيبات    

كما  .  دون السطحية وغالفه اجلوي      
سيقوم بانزال احملطة  على الكوكب،        
وهي حمطة صغرية مستقلة ستقوم          
بدراسة سطحه والبحث عن دالئل           

 .حمتملة عن وجود احلياة فيه    
 

 :خطة التردد
التوجيه عن     ( ميغاهريتز ٧١٦٦ر٩٣٦    :أرض   فضاء    

 ) التعقب/بعد
عن    التوجيه  ( ميغاهريتز ٢١١٤ر٦٧٦      

 )التعقب/بعد
 

التوجيه عن     ( ميغاهريتز ٨٤٢٠ر٤٣٢    :فضاء   أرض    
 )التعقب/بعد

التوجيه عن     ( ميغاهريتز ٢٢٩٦ر٤٨٢      
 )التعقب/بعد

 
 )أمسية ( سنة  ٢ر٥   :املدة التقديرية للبقاء يف الفضاء    

 )يف حالة التمديد  ( سنة  ٤ر٥      
 
 
 


