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[Start1]

  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
        يف األغراض السلمية

  املطْلَقةوفقاً التفاقية تسجيل األجسام  مقدَّمةمعلومات     
      يف الفضاء اخلارجي

  ، موجَّهة إىل األمني العام٢٠١٥متوز/يوليه  ١٧رسالة مؤرَّخة     
      من إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية

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

طلقتـه  الـذي أ  Sentinel-2Aوواجبات، يشرِّف الوكالة أن حتيل معلومـات عـن اجلسـم الفضـائي     
  انظر املرفق).( الحتاد األورويب، واململوك ل٢٠١٥ان/يونيه حزير ٢٣يف املدار يف وكالة ال
  

  )التوقيع(  
 فرياتزاينماركو   

  ورئيس إدارة الشؤون القانونيةاملستشار القانوين   
  لدى وكالة الفضاء األوروبية  
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      املرفق  
        *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها وكالة الفضاء األوروبية    
    Sentinel-2A        
    يف الفضاء اخلارجي املطْلَقةمقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام معلومات     

جلنة أحباثالتسمية الدولية لدى
 :الفضاء

2014-028A 

 Sentinel-2A اسم اجلسم الفضائي:

  وكالة الفضاء األوروبية دولة التسجيل:
ثانية  ٥٨دقيقة و ٥١لساعة الواحدة و، ا٢٠١٥حزيران/يونيه٢٣ تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه:

   بالتوقيت العاملي املنسَّق
  كورو، غيانا الفرنسيةمركز اإلطالق األورويب، 

 البارامترات املدارية األساسية 

 دقيقة١٠٠,٧ الفترة العقدية:  
 درجة٩٨,٥٧ زاوية امليل:  
 كيلومترا٧٩٠ً ة األوج:نقط  
 كيلومترا٧٨٨ً نقطة احلضيض:  

برنامج كوبرنيكوس إطار يفهو الساتل الثاين Sentinel-2Aالساتل فة العامة للجسم الفضائي:الوظي
مبتكراً  وحيمل الساتل جهاز تصوير متعدد األطياف. األورويب

ا للحصول على صور بصرية عالية االستبانة طيفي نطاقاً ١٣يغطي 
يف جماالت الزراعة والغابات والتغري يف استخدام األراضي، ويتيح 

" سبوتاالستمرارية ويوسع نطاق بعثات الساتل الفرنسي "
بالساتل  ٢٠١٦يف عام وسوف ُيستكمل ". الندساتواألمريكي "
Sentinel-2B  بعضها  درجة ١٨٠ بفاصللتشكيل كوكبة تدور
، واجلزر الكبرية، واملياه الداخلية األرضسطح ، وتغطي عن بعض

  والساحلية كل مخسة أيام. 
ضية باملفوَّ الًاالتفاق املربم بني االحتاد األورويب، ممثَّومبوجب 

 األوروبية، ووكالة الفضاء األوروبية بشأن تنفيذ برنامج

                                                         
 وأعادت األمانة تصميمه. ٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّ باستخدام النموذج  البياناتقُدِّمت هذه   *  
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 Sentinelنوع الكوبرنيكوس، مبا يف ذلك نقل ملكية السواتل من 
تشرين  ٢٨)، الذي دخل حيز النفاذ يف كوبرنيكوس(اتفاق 

إىل  Sentinel-2A قلت ملكية الساتلُن، ٢٠١٤األول/أكتوبر 
  .طالق الساتلإحلظة إقالع مركبة الحتاد األورويبا

    
  مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطْلَقة إضافية طوعية معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 ر يف اإلشراف على اجلسم الفضائيالتغيُّ

  املالك: االحتاد األورويب  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:
  وكالة الفضاء األوروبيةاملشغل:

 Vega مركبة اإلطالق:

  


