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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

  
 معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 

 يف الفضاء اخلارجي

  موّجهـة إىل٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٧مذكرة شفوية مؤرخـة 
 )فيينا(األمني العام من البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة 

  
حتياهتا إىل األمني العام لألمم                ) فيينا   (بعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة               هتدي ال   

املتحدة وتتشرف بأن تقّدم، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                                                      
معلومات عن األجسام              )) ٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة            (الفضاء اخلارجي         

 ).انظر املرفق       (أملانيا     الفضائية اليت أطلقتها          
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 املرفق
  *بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها أملانيا      
  Equator-S   

D-R012         رقم التسجيل: 

 :النوع     مركبة فضائية غري مأهولة               

 :الدولة املطلقة           أملانيا

Equator-S             اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ االطالق ومكانه                 غيانا الفرنسية يف كورو،١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢

 :البارامترات األساسية للمدار                

 :الفترة   ساعة٢٢,٣

 :امليل   درجات٤

 :األوج   كيلومترا٦٧,٢٧٥

 :احلضيض   كيلومترا٤٩٧

يوفّر قياسات عالية االستبانة للمجاالت البالزمية واملغنطيسية 
 سيما اجلانب والكهربائية يف منطقة ما بني الكواكب، وال

املواجه للشمس من شفري الغالف املغنطيسي األرضي 
املنخفض االرتفاع وطبقته احلدية، ومنطقة تيار األرض احلَلَقي 

 االستوائي، والطبقة البالزمية االستوائية القريبة من األرض

 :الوظيفة العامة 

 ١٩٩٩فرباير / شباط١٦

تاريخ التسجيل يف سجل  
انيا الطائرات جبمهورية أمل
مركبة "االحتادية حتت عنوان 

 ":فضائية

 SAFIR-2 

D-R013         رقم التسجيل: 

 :النوع     مركبة فضائية غري مأهولة

______________ 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا  *
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 :الدولة املطلقة           أملانيا

SAFIR-2             اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ اإلطالق ومكانه                 يف بايكونور، كازاخستان                ١٩٩٨يوليه     / متوز   ١٠

 :رالبارامترات األساسية للمدا                 

 :الفترة   دقيقة١٠١

 :امليل   درجة٩٨,٨

 :األوج   كيلومترا٨١٧

 :احلضيض   كيلومترا٨١٧

 :الوظيفة العامة  ساتل لنقل البيانات باجتاهني مبعدالت بتِّية منخفضة

 ١٩٩٩فرباير / شباط١٦

تاريخ التسجيل يف سجل  
الطائرات بأملانيا حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"

 DLR-TUBSAT 

D-R020         رقم التسجيل: 

 :النوع     مركبة فضائية غري مأهولة

 :الدولة املطلقة           أملانيا

DLR-TUBSAT             اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ اإلطالق ومكانه                 يف سريهاريكوتا، اهلند١٩٩٩مايو / أيار٢٦

 :البارامترات األساسية للمدار                 

 :الفترة   دقيقة٩٩,٤

 :امليل   درجة٩٨,٣٨

 :األوج  لومترا كي٧٢٤

 :احلضيض   كيلومترا٧٢٤

 :الوظيفة العامة  ساتل جتريبـي لرصد األرض يف الطيف املرئي
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 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٩

تاريخ التسجيل يف سجل  
الطائرات بأملانيا حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"

 AMSAT-Oscar 40 

D-R025         رقم التسجيل: 

 :النوع  ساتل

 :ولة املطلقة        الد   أملانيا

AMSAT-Oscar 40             اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ االطالق ومكانه                 يف كورو، غينيا الفرنسية٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥

 :البارامترات األساسية للمدار                 

 :الفترة   دقيقة١ ١٤٧

 :امليل   درجات٩

 :األوج   كيلومترا٥٩ ٠٠٠

 :احلضيض   كيلومترا١ ٢٠٠

 :الوظيفة العامة  ث وبث إذاعي أخباريساتل أحبا

 ٢٠٠٤يوليه / متوز١٥

تاريخ التسجيل يف سجل  
الطائرات بأملانيا حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"

 RUBIN 2 

D-R026         رقم التسجيل: 

 :النوع     ساتل

 : املطلقة      الدولة     أملانيا  

RUBIN 2             اسم اجلسم الفضائي: 

يكونور، كازاخستان يف با٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠  :تاريخ االطالق ومكانه               
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 :البارامترات األساسية للمدار                 

 :الفترة   دقيقة تقريبا٩٠

 :امليل   درجة٦٥

 :األوج   كيلومترا٦٥٠

 :احلضيض   كيلومترا٦٥٠

جتارب تكنولوجية ونقل بيانات عرب منظومة شركة أوربكوم  :الوظيفة العامة 

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٦

يخ التسجيل يف سجل تار 
الطائرات بأملانيا حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"
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