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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

   التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّمة وفقاً    
      يف الفضاء اخلارجي

 موجَّهة إىل ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣ شفوية مؤرَّخة مذكِّرة    
     )فيينا(ة األمني العام من البعثة الدائمة جلمهورية كوريا لدى األمم املتحد

ــم املتحــدة          ــدى األم ــا ل ــة كوري ــة جلمهوري ــةُ الدائم ــشرَّف البعث ــا(تت ــدِّم،  ) فيين ــأن تق   ب
مرفــق قــرار (وفقــاً للمــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطلَقــة يف الفــضاء اخلــارجي   

 يف  نيدرَج مُـ  ني فـضائي  جـسمني ، معلومات إضـافية خبـصوص       ))٢٩-د (٣٢٣٥اجلمعية العامة   
 الـصادرة عـن   ST/SG/SER.E/304 لدى األمني العام يف الوثيقـة   اً سابق نيلَه الوطين ومسجَّ  سجلِّ

  ).انظر املرفق(األمم املتحدة 
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    املرفق
     مجهورية كورياما أطلقتهني فضائينيجسمإضافية عن بيانات تسجيل     
    KOREASAT-1      

  Koreasat-1  :اسم اجلسم الفضائي
   قعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو مو

  ١٩٩٥أغسطس / آب٥  :تاريخ اإلطالق  
  كاب كانافريال، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية  :ه أو موقعإقليم اإلطالق  
     األساسيةيةبارامترات املدارال

   دقيقة١,٤٣٦  :الفترة العقدية  
  صفر درجة  :زاوية امليل  
   كيلومترا٣٥,٧٨٦ً  :نقطة األوج  
  لومتراً كي٣٥,٧٨٦  :نقطة احلضيض  

 الساتلي املباشر، واالتصاالت املرئية لذوي توفري خدمات البثّ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  اإلعاقة السمعية والنطقية، وشبكات االتصاالت للربط الرقمي 

دي دُّفيما بني املدن، وخدمات البيانات الرقمية ذات النطاق التر
  .رية جداالواسع واحملطات الطرفية ذات الفتحات الصغ

 يف كانون Koreasat-1أوقفت املهمة الفضائية للجسم الفضائي   :معلومات أخرى
      .٢٠٠٥ديسمرب /األول

    KOREASAT-2    
  Koreasat-2  :اسم اجلسم الفضائي

   تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ١٩٩٦يناير /الثاين كانون ١٤  :تاريخ اإلطالق  
  كاب كانافريال، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية  :ه أو موقعإقليم اإلطالق  
     األساسيةيةبارامترات املدارال

  بعد  قبل   
   دقيقة١,٤٣٦   دقيقة١,٤٣٦  :الفترة العقدية  



 

V.14-00165 3 
 

 ST/SG/SER.E/304/Add.1 

  صفر درجة  صفر درجة  :زاوية امليل  
   كيلومترا٣٥,٨٠٢ً   كيلومترا٣٥,٧٨٦ً  :نقطة األوج  
  كيلومتراً ٣٥,٧٨٤   كيلومترا٣٥,٧٨٦ً  :نقطة احلضيض  

 الساتلي املباشر، واالتصاالت املرئية لذوي توفري خدمات البثّ  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
اإلعاقة السمعية والنطقية، وشبكات االتصاالت للربط الرقمي فيما 

دي الواسع، دُّلبيانات الرقمية ذات النطاق التربني املدن، وا
ناطق احلضرية واحملطات وخدمات االتصاالت للمناطق النائية وامل

  .الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدا
  بعد  قبل  :معلومات أخرى

  اً درجة شرق٧٤,٨أكثر من   اً درجة شرق١١٣أكثر من   :املدار الثابت بالنسبة لألرض
   .Korea Telecom Corp  :املالك

  )مجهورية كوريا(
Asia Broadcast Satellite Ltd. 

  )برمودا(
  


