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لجنة استخدام الفضاء الخارجي

في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
رسالة مؤرخة  22كانون األول/ديسمبر  ،2020موجهة إلى األمين العام من رئيس إدارة
الشؤون القانونية في وكالة الفضاء األوروبية
وفقا التفاقية تسـ ــاألج األ سـ ــاَ المياقة ف الفرـ ــار القاا

لممفي ماا الام ية ال امة 3235

لد ،))29-الت أعانت وكالة الفر ـ ـ ــار األواويية لابوس ـ ـ ــا) بل ا لما تقر ـ ـ ـ تش مف قب ووا ا  ،تت ـ ـ ــم

البكالة تأن تحألج إليكم م ابما

عف ثالثة أ ساَ فرائية أطاقت ف مداا أاض أو وااره لانظم الممفي).

ل)1

و د س ـاات ه ه األ ســاَ الفرــائية عاو النحب البا ج ف ســاج األ ســاَ الفرــائية التات ل وســا ت د

إطال ا ف مداا أاض ـ ـ أو وااره ،وفقا لالتفاقية وعمال تالتمتأل ا

الينائية اا

ال ـ ــاة المت اقة تاأل سـ ــاَ الت

تياي ف إطاا ت اون دول أو ضمف إطاا بمناما خاص ببكالة الفرار األواويية.
لتبقي )

مااكب في ارزاني

المست اا القانبن وائيس إدااة ال ؤون القانبنية
ف وكالة الفرار األواويية

__________
ل )1أدخات ال يانا

عف األ ساَ الفرائية الم اا إلأل ا ف الممفي ف ساج األ ساَ المياقة ف الفرار القاا
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المرفق
بيانات تسجيل أجسام فضائية أطلقتها وكالة الفضاء األوروبية

*

Cheops
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسمية الدولية الم تمدة لدى لانة أتحاث الفرار

2019-092B

اسم الاسم الفرائ

Cheops

دولة الساج

وكالة الفرار األواويية لابوسا)

تاايخ ابطال وإ ايمش أو مب ش

 18كانبن األول/دوسـ ـ ـ ــم م  ،2019السـ ـ ـ ــاعة  8و 54دقيقة و 20ثانية تالتب ألت
ال الم المنسي؛ ممكز غيانا الفرائ  ،كباو ،غيانا الفمنسية

ال ااامت ام المدااية األساسية
الفتمة ال قدوة

 98,9دقيقة

زاوية المألج

 98,2دا ة

نقية األوج

 712كألابمت ام

نقية الحريض

 695كألابمت ام

البظيفة ال امة لااسم الفرائ

أطاي الساتج  Cheopsلالم مم لتحديد خ ائص الكباكج القاا ة عف
المامبعة ال مسية) مف كباو عاو متف صااوخ مف نبع
 Soyuz Fregatف  18كانبن األول/دوسم م  ،2019الساعة
 8و 54دقيقة تالتب ألت ال الم المنسي .وهب ع ااة عف ت ية عامية تات ة
لبكالة الفرار األواويية م ممة لاك ف ،تاستقداَ القياس الربئ الفائي
االست انة ،عف ع با الكباكج القاا ة عف المامبعة ال مسية ممو اا
تالنابَ الالم ة .واألداة المئيسية المحماة عاو متف الساتج  Cheopsع ااة
عف مقياس ضبئ ما ز تمك ا

اي

از وا د نا ج لا باة مقتمن

ال حف ومزود بتقنية إضارة خافية ،عاو المستبى ال ؤاي عاو متف
تاسكبب محباي الدواان مف نبع  Ritchey-Chrétienي اغ يمه
 32سنتمتما .وي مج ساتج  Cheopsف مداا أاض منقفض متزامف م
ال مس وي اغ عممه الت غألا المتب  3سنبا

ون ف.

OPS-SAT
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسمية الدولية الم تمدة لدى لانة أتحاث الفرار

2019-092F

اسم الاسم الفرائ

OPS-SAT

دولة الساج

ابوسا

__________
* دمت ه ه الم ابما
2/4

تاستقداَ نمباج االستمااة ال ي أعد عمال تقماا الام ية ال امة  101/62وأعاد

األمانة ت ميمش.
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تاايخ ابطال وإ ايمش أو مب ش

 18كانبن األول/دوسم م  ،2019الساعة  8و 54دقيقة و 20ثانية تالتب ألت
ال الم المنسي؛ ممكز غيانا الفرائ  ،كباو ،غيانا الفمنسية

ال ااامت ام المدااية األساسية
الفتمة ال قدوة

 95,0دقيقة

زاوية المألج

 97,5دا ة

نقية األوج

 513كألابمت ام

نقية الحريض

 509كألابمت ام

البظيفة ال امة لااسم الفرائ

أطاي الساتج  ،OPS-SATوهب مف طماز  ،3U CubeSatمف ممكز غيانا
الفرائ ف  18كانبن األول/دوسم م  ،2019الساعة  8و 54دقيقة تالتب ألت
ال الم المنسي عاو متف صااوخ مف نبع  .Soyuz Fregatو د صمم ساتج
 OPS-SATببصفش مقت ام طائ ام لتامية تقنيا

ديدة ف ماال مماق ة

ال يا ونظم السباتج المحمبلة والتحقي مف ف الألت ا ف ظمو اليألمان
الحقيقية .وتبفم الممك ة الفرائية بألئة اباة بعادة الت كألج وه ما زة ،عاو
و ش الق بص ،تمن ة م الاة ونظاَ فمع متكامج لتحديد البض االتااه
والتحكم فيش ،و از استق ال خاص تالنظاَ ال الم لتحديد المبا  ،و از
ممسج-ماألج خاص بنيا التمدد  ،Sو از إاسال خاص بنيا التمدد ،X
وكامأل ام عالية االست انة ،ووصاة ضبئية صاعدة ،و از ااديب بمما
).(software-defined radio

بعثة ""Solar Orbiter
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسمية الدولية الم تمدة لدى لانة أتحاث الفرار

2020-010A

اسم الاسم الفرائ

Solar Orbiter

دولة الساج

ابوسا

تاايخ ابطال وإ ايمش أو مب ش

 10شـ ـ اب/ف مايم  ،2020الس ــاعة  4و 3د ائي تالتب ألت ال الم المنسـ ـي؛ كألج
كانافألمال ،فابايدا ،البالوا المتحدة األمميكية

ال ااامت ام المدااية األساسية

ال تني ي.
مساا ت ية كباك ية إلو المداا المتممكز بل ال مس

البظيفة ال امة لااسم الفرائ

أطاقت ت ية  Solar Orbiterمف كألج كانافألمال ف  10ش اب/ف مايم ،2020
الساعة  4و 3د ائي تالتب ألت ال الم المنسي عاو متف صااوخ مف طماز
 .Atlas V 411وه ت ية تقبدها وكالة الفرار األواويية صممت مف أ ج
استك ا

ال مس والغال

ال مس ب د

المت قية ف ماال عابَ ال مس والغال

دااسة ال ديد مف الم اكج األساسية
ال مس  .و د

ز ت ية

 Solar Orbiterت مة أ زة ،تما ف الك  4أ زة لامصد ف المب لقياس
خ ائص ال ألئة المب بدة ف محيط الممك ة الفرائية لبالزما المياح ال مسية،
والحقبل والمب ا الك مومغناطيسية ،والاسيما الن ية ،مف مسافة ت د
تمقداا  0,28و دة فاكية فقط) ،وأدوا لالست اا عف ت د للات بيم ال ال
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االست انة والمصد الييف لا مس ،تما ف الك ت بيم القمص الكامج والتاج).
وي اغ عممها الت غألا االسم أاي سنبا .
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