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  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
           يف األغراض السلمية

   املطْلَقةمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام 
      يف الفضاء اخلارجي

  ، موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠مارس / آذار٥رسالة مؤّرخة 
      من رئيسة إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

قـرار اجلمعيـة العامـة     مرفـق   (ية تـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي             عمال باتفاق   
، اليت أعلنت وكالة الفضاء األوروبية قبوهلا ملا تقضي به من حقـوق وواجبـات،           ))٢٩-د (٣٢٣٥

التــسمية  (MAQSAT 3: يــشّرف الوكالــة أن حتيــل إلــيكم معلومــات عــن إطــالق األجــسام التاليــة  
ــة ــة  (Columbusو) 059A-1998 الدولي ــسمية الدولي ــة  (Jules Verneو) 005B-2008 الت ــسمية الدولي  الت

2008-008A (وGIOVE-B)  ــة ــسمية الدوليــــــ ــة  (Herschelو) 020A-2008 التــــــ ــسمية الدوليــــــ    التــــــ
2009-026A (وPlanck) ــة ــة (GOCEو) 026B-2009 التــــسمية الدوليــ ) 013A-2009 التــــسمية الدوليــ

  ).انظر املرفق(
  

  )التوقيع(  
 باربيـرييا ستيفاني  
  املستشارة القانونية  

 رئيسة إدارة الشؤون القانونية  
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    املرفق  
  ∗بيانات تسجيل أجسام فضائية أطلقتها وكالة الفضاء األوروبية

  
    MAQSAT 3      

  059A-1998 : لدى كوسبارالتسمية الدولية
 MAQSAT 3  :اسم اجلسم الفضائي
  وكالة الفضاء األوروبية :اسم اهليئة املطلقة

    :تاريخ اإلطالق وموقعه
  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢١ :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسيةمركز غيانا الفضائي،  :مكان اإلطالق  

 :البارامترات املدارية عند اإلطالق
  دقيقة٦٤١,٠١ :الفترة العقدية  
 ات درج٦,٩٩ :زاوية امليل  
  كيلومترا٣٥ ٤٩٤ :ة األوجنقط  
  كيلومترات١ ٠٠٣ :ضيضنقطة احل  

 يف مداره خالل الرحلة MAQSAT 3أُطلق الساتل  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
) Ariane 5) Ariane 503التأهيلية الثالثة ملركبة اإلطالق 

هو منوذج طبق  MAQSAT 3والساتل . كحمولة ثانية
 التابع لليوتلسات وتبلغ Wاألصل لساتل االتصاالت 

 أمتار ٣سطوانة ارتفاعها وهو أ.  كغ٢ ٦٠٠كتلته 
 متر تقريبا موضوعة داخل هيكل سبلترا ٢,٥وقطرها 

 ٧٠٤ والكتلة أمتار ٥,٤ والقطر أمتار ٤,٢االرتفاع (
ويوجد حتت هيكل سبلترا هيكل معدات املركبة ). كغ

 وكتلته أمتار ٥,٤٦ متر وقطره ١,٥٦الذي يبلغ ارتفاعه 
كاملها موصولة ت هذه التركيبة بوقد ظلّ.  كغ١ ٥٠٠

، وهي اسطوانة مسطحة Ariane 5باملرحلة الثانية من 
االرتفاع (ك موصول هبا ذات خّزانات للوقود الدفعي وحمّر

  ). كغ١ ٢٠٠ والكتلة ٣,٩٦ والقطر أمتار ٣,٣٦

                                                         
 .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا   ∗ 
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    Columbus      
  005B-2008 : لدى كوسبارالتسمية الدولية

 Columbus  :اسم اجلسم الفضائي
  وكالة الفضاء األوروبية :ةاسم اهليئة املطلق

    :تاريخ اإلطالق وموقعه
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٧ :تاريخ اإلطالق  
مركز كينيدي للفضاء، فلوريدا، الواليات املتحدة  :مكان اإلطالق  

 األمريكية
 :البارامترات املدارية عند اإلطالق

  دقيقة٨٩,٢٤ :الفترة العقدية  
  درجة٥١,٦٦ :زاوية امليل  
  كيلومترا٢٤٤ :األوجة نقط  
  كيلومترا٢٢٩ :نقطة احلضيض  

طة  حملColumbusأُطلقت الوحدة النمطية األوروبية  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 خالل الرحلة اليت قامت هبا املركبة الفضاء الدولية

STS-122 Atlantis التابعة للواليات املتحدة األمريكية 
كِّب املخترب الذي وقد ُر. ٢٠٠٨فرباير / شباط٧يوم 

 وقطره أمتار ٦,٩ كغ وطوله ١٢ ٨٠٠تبلغ كتلته 
 لكي حمطة الفضاء الدولية من ٢ على العقدة أمتار ٤,٥

  .يعمل يف املدار
    
 

    Jules Verne      
  008A-2008 : لدى كوسبارالتسمية الدولية

 Jules Verne  :اسم اجلسم الفضائي
  روبيةوكالة الفضاء األو :اسم اهليئة املطلقة

    :تاريخ اإلطالق وموقعه
  ٢٠٠٨مارس / آذار٩ :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسيةمركز غيانا الفضائي،  :مكان اإلطالق  
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 :البارامترات املدارية عند اإلطالق
  دقيقة٨٩,٧٨ :الفترة العقدية  
  درجة٥١,٦٤ :زاوية امليل  
  كيلومترا٢٧٢ :ة األوجنقط  
  كيلومترا٢٥٤ :نقطة احلضيض  

، هي ATV 1، املعروفة أيضا باسم  Jules Verneاملركبة :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
. أول مركبة نقل آلية تابعة لوكالة الفضاء األوروبية

 طنا وأبعادها ١١وتستطيع املركبة اليت يبلغ وزهنا 
 أن حتمل محولة إضافية أمتار ٤,٥ × أمتار ١٠,٣
. حطة الفضاء الدوليةلقائيا مب أطنان وتلتحم ت٩قدرها 

حىت انتهاء " طريانا حراً"وقد ظلت رحلتها األوىل 
. ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ يف STS-123التحام املركبة 

 بنجاح أن باإلمكان Jules Verneوقد أثبتت املركبة 
 حمطة الفضاء الدولية كم من ٣,٥االقتراب إىل مسافة 

 ويف حماولة ،النظام العاملي لتحديد املواقعمبساعدة 
 مترا باالعتماد على حتديد املدى ١١أخرى، إىل مسافة 

ونتيجة هلذه التجارب، وافق القائمون على . بالليزر
 على قيام الوحدة النمطية حمطة الفضاء الدوليةإدارة 

Zvezdaبإجراء التحام فعلى طة الفضاء الدولية حمل 
ت ملتحمة ملدة وقد ظلّ. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣يف 

أشهر قبل أن ُتنهي التحامها وخترج عن مدارها ستة 
  .وحتترق يف الغالف اجلوي لألرض

    
 

    GIOVE-B      
  020A-2008 : لدى كوسبارالتسمية الدولية

 GIOVE-B  :اسم اجلسم الفضائي
  وكالة الفضاء األوروبية :اسم اهليئة املطلقة

    :تاريخ اإلطالق وموقعه
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٦ :تاريخ اإلطالق  
 ، كازاخستان بايكونورقاعدة اإلطالق :مكان اإلطالق  
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 :البارامترات املدارية عند اإلطالق
  دقيقة٨٥٠,٣٦ :الفترة العقدية  
  درجة٥٥,٩٧ :زاوية امليل  
  كيلومترا٢٣ ٤٥٣ :ة األوجنقط  
  كيلومترا٢٣ ٢٥٥ :نقطة احلضيض  

 GIOVE-B) Galileo In-Orbit Validationالساتل  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

Element-B ( هو الساتل الثاين من الطرز االختبارية
ألسطول السواتل املالحية األوروبية الذي يضم ثالثني 

 من Soyuz-Fregatوقد أُطلق بواسطة صاروخ . مركبة
 حسب ٢٢١٦يف الساعة  بايكونور قاعدة اإلطالق

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٦ يف التوقيت الكوين املنسق
 

    Herschel      
  026A-2009 : لدى كوسبارالتسمية الدولية

 Herschel  :اسم اجلسم الفضائي
  وكالة الفضاء األوروبية :اسم اهليئة املطلقة

    :تاريخ اإلطالق وموقعه
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٤ :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسيةمركز غيانا الفضائي،  :مكان اإلطالق  

  L2الشمس - مدار األرض : املداريةالبارامترات
 ساتل فلكي تابع لوكالة الفضاء األوروبية Herschel :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 ١٤ من كورو يف Ariane 5أُطلق بواسطة صاروخ 
التوقيت  حسب ١٣١٢ الساعة ٢٠٠٩مايو /أيار

 اعتبارا من Herschelويعمل الساتل . الكوين املنسق
نقطة الالغراجنية الثانية، ويعتمد موقع مداري حول ال

على األشعة حتت احلمراء لرصد النجوم واجملرات 
 ٣,٥ومناطق تكّون النجوم باستخدام مرآة قطرها 

. ، وهي أكرب مرآة ُنقلت إىل الفضاء حىت اآلنأمتار
 كغ ثالثة ٣ ٤٠٠وحتمل مركبة الفضاء اليت يبلغ وزهنا 

 يعمالنف  كامريا ومطياجهاز هو يف آن معا: أجهزة
  باستخداممستقبل التصويرو ضوئي كشفبصفيفة 
أداة مغايرة للمطياف ذي والقياس الضوئي والطيف 
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االستبانة العالية جدا للمقراب اخلاص باألشعة دون 
 ٢ ٣٠٠ أيضا Herschelوحيمل الساتل . البعيدة احلمراء

لتر من اهلليوم السائل لتربيد األجهزة إىل بضعة أعشار 
 درجة ٢٧٣,١٥- (وق صفر كلفن من الدرجة ف

وعمر البعثة االفتراضي هو ثالث سنوات، بيد ). مئوية
  . أهنا ُيمكن أن تستمر إىل أن ُيستنفد اهلليوم

 
    Planck      

  026B-2009 : لدى كوسبارالتسمية الدولية
 Planck  :اسم اجلسم الفضائي
  وكالة الفضاء األوروبية :اسم اهليئة املطلقة
    : وموقعهتاريخ اإلطالق

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٤ :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسيةمركز غيانا الفضائي،  :مكان اإلطالق  

  L2الشمس - مدار األرض :البارامترات املدارية
 ساتل فلكي تابع لوكالة الفضاء األوروبية Planckالساتل  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 / أيار١٤ من كورو يف Ariane 5أُطلق بواسطة صاروخ 
التوقيت الكوين  حسب ١٣١٢ الساعة ٢٠٠٩مايو 
 من موقعه املداري حول Planckويقوم الساتل . املنسق

النقطة الالغراجنية الثانية بقياس التغريات الطفيفة يف 
ومن املتوقع أن . إشعاع املوجات الصغرية اخللفي الكوين

عن عمر ر هذا اإلشعاع معلومات مفصلة للعلماء يوفّ
الكون وعن حجم الكون يف مراحله املبكرة وكتلته 

 خريطتني Planckومن املتوقع أن ُينتج الساتل . وهندسته
لكامل السماء قبل هناية البعثة، اليت ُيفترض هلا أن تدوم 

 كغ ١ ٩٠٠ Planckوتبلغ كتلة الساتل .  شهرا١٥
 متر وجهازين ١,٥تقريبا، وحيمل مرآة ذات فتحة قدرها 

دين بدرجة شديدة مها جهاز الترددات العالية وجهاز مّرب
ويكشف جهاز الترددات العالية . الترددات املنخفضة

 ٨٥٧ و١٠٠االنبعاثات يف ستة نطاقات تردد بني 
غيغاهريتز يف حني يعمل جهاز الترددات املنخفضة بني 

  .تزري غيغاه٧٠ و٣٠
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    GOCE      
  013A-2009 : لدى كوسبارالتسمية الدولية

 GOCE  :م اجلسم الفضائياس
  وكالة الفضاء األوروبية :اسم اهليئة املطلقة

    :تاريخ اإلطالق وموقعه
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٧ :تاريخ اإلطالق  
  االحتاد الروسي،بليسيتسك قاعدة اإلطالق :مكان اإلطالق  

 :البارامترات املدارية عند اإلطالق
  دقيقة٩٠,١٤ :الفترة العقدية  
  درجة٩٦,٧١ :يلزاوية امل  
  كيلومترا٢٩٠ :ة األوجنقط  
  كيلومترا٢٧٢ :نقطة احلضيض  

، ساتل استكشاف جمال اجلاذبية وحركة GOCEالساتل  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
وكالة (احمليطات يف احلالة املطّردة، هو ساتل أورويب 

وهو مصمم . خاص بعلم األرض) الفضاء األوروبية
ذبية األرضية من أجل تكوين خرائط لقياس جمال اجلا

وسوف توفر . ذات استبانه عالية جدا لسطح األرض
هذه اخلرائط األساس لقياسات حركة احمليطات والتغري يف 

 ١ ١٠٠ويبلغ وزن مركبة الفضاء . مستوى سطح البحر
 أمتار وعرضها مترا، وسوف تولّد ٥كغ وطوهلا 

. لووات كي١,٣صفائفها الشمسية الثابتة قدرة تبلغ 
وحيمل الساتل ستة مقاييس تسارع شديدة احلساسية 

. عة على امتداد حماور مركبة الفضاء الثالثةموّز
وللحصول على قياسات عالية االستبانة، يتعني أن حيلّق 
الساتل على ارتفاع مداري منخفض تكون مقاومة 

وملعادلة هذه اآلثار، . الغالف اهلوائي عنده ال تزال مهّمة
تل بتصميم أملس على شكل سهم لتقليل يتسم السا

املقاومة وجنّيحات صغرية وزعنفة يف الذيل للمحافظة 
 أيضا على GOCEوسوف حيافظ الساتل . زانهعلى اّت

  .ارتفاعه املداري مبساعدة جهاز أيوين موجود على متنه
  


