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  اخلارجيالفضاء استخدام جلنة
  األغراض السلميةيف   

  
 
 

  وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة مقدمة معلومات  
   الفضاء اخلارجييف

 

 موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦مارس / آذار١٦ مؤرخة شفوية مذكّرة
   )فيينا(لدى األمم املتحدة كندا من البعثة الدائمة ل

ــنا( لــدى األمــم املــتحدة  لكــنداثة الدائمــة  البعــــدي  حتــياا إىل األمــني العــام لألمــم  ) فيي
 الفضاء أن حتـيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف          ويشـرفها املـتحدة،   
 معلومات عن إطالق األجسام الفضائية     ،))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة         (اخلـارجي   
 CanX-1 وMOST وNimiq-2 وMBS وCanadarm-2 وAnik F-1 وNimiq-1 وMSAT-1دية الكـــــــن

 ).انظر املرفق( وبيانات تتعلق ا Anik F-2 وSciSatو
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 املرفق
 *بيانات تسجيل األجسام الفضائية الكندية

 ١- MSAT-1  
 كندا
 فرنسا

 :إمسا الدولتني املطلقتني

MSAT-1 التسمية: 
 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٠

 كورو، غيانا الفرنسية
 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

Ariane 4 مركبة اإلطالق: 
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية  مدار ثابت بالنسبة إىل أرض
 :زاوية امليل   درجة٠,٠٥ ±حمكومة بصفر 
 :نقطة األوج   كيلومترا فوق نصف القطر التزامين٣٠ كيلومترا و١٥أُبقيت ما بني 
 :نقطة احلضيض   كيلومترا حتت نصف القطر التزامين٣٠ كيلومترا و١٥أُبقيت ما بني 

 خط الطول   درجات غربا١٠٦,٥
 :الترددات وقدرة جهاز اإلرسال 

 :الوصلة الصاعدة   ميغاهرتز١٦٦٠,٥ - ١٦٣١,٥
 :الوصلة اهلابطة   ميغاهرتز١٥٥٩ - ١٥٣٠
 :الوصلة الصاعدة   غيغاهرتز١٣,٢٥ - ١٣,٢ غيغاهرتز و ١٣,١٥ - ١٣,٠

 :الوصلة اهلابطة   غيغاهرتز١٠,٩٥ - ١٠,٧٥
 :الغرض  صوتا وبيانات-االتصاالت املتنقلة 

Mobile Satellite Ventures (Canada) Inc. لالكيان املشغ: 
 

 ٢- Nimiq-1  
 كندا

 كازاخستان
 :إمسا الدولتني املطلقتني

Nimiq-1 التسمية: 

                                                               
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا  *
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 ١٩٩٩ مايو/ أيار٢٠
 بايكونور، كازاخستان

 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

Proton D-1-E مركبة اإلطالق: 
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية  مدار ثابت بالنسبة إىل األرض
 :زاوية امليل   درجة٠,٠٥ ±صفر 
 :نقطة األوج   كيلومترا فوق نصف القطر التزامين٢٠
 :نقطة احلضيض  لقطر التزامين كيلومترا حتت نصف ا٢٠

 :خط الطول   درجة غربا٩١,١
  غيغاهرتز١٢,٧ - ١٢,٢

  واط١٢٠قدرة صمامات تضخيم املوجات املرحتلة 
 :الترددات وقدرة جهاز اإلرسال

 :الغرض البث املباشر
Telesat Canada لالكيان املشغ: 

 
  ٣- Anik F-1  

 كندا
 فرنسا

 :إمسا الدولتني املطلقتني

Anik F-1 التسمية: 
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

 كورو، غيانا الفرنسية
 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

Ariane 44L مركبة اإلطالق: 
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية  مدار ثابت بالنسبة إىل أرض
 :زاوية امليل   درجة٠,٠٥ ±صفر 
 :نقطة األوج  زامين كيلومترا فوق نصف القطر الت٢٠
 :نقطة احلضيض   كيلومترا حتت نصف القطر التزامين٢٠

 خط الطول   درجات غربا١٠٧,٣
  غيغاهرتز٤,٢ - ٣,٧

  واط٤٠قدرة صمامات تضخيم املوجات املرحتلة 
  غيغاهرتز١٢,٢ - ١١,٥٥

  واط١١٥قدرة صمامات تضخيم املوجات املرحتلة 

 :الترددات وقدرة جهاز اإلرسال
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 :الغرض االتصاالت
Telesat Canada لالكيان املشغ: 

 
 ٤- Cadanarm-2  

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 :إمسا الدولتني املطلقتني

Canadarm-2 التسمية: 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩
 دي للفضاء، فلوريدا، الواليات املتحدةينمركز ك

 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

 إنديفور التابع للواليات املتحدة،مكوك الفضاء 
 )الناسا( لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء STS-100البعثة 

 :مركبة اإلطالق

 البارامترات املدارية 

  دقيقة٩٢
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :الفترة العقدية 

  درجة٥١,٦٠
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :زاوية امليل 

 لومترا كي٣٩٥,٩
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :نقطة األوج 

  كيلومترا٣٩١
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :نقطة احلضيض 

 :الغرض تركيب احملطة الفضائية الدولية وصيانتها

 :الكيان املشغل وكالة الفضاء الكندية
 

 ٥- Mobile Remote Servicer Base System (MBS)  
 كندا

 املتحدة األمريكيةالواليات 
 :إمسا الدولتني املطلقتني

Mobile Remote Servicer Base System (MBS) التسمية: 
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٥

 دي للفضاء، فلوريدا، الواليات املتحدةينمركز ك
 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

 مكوك الفضاء إنديفور التابع للواليات املتحدة،
 )الناسا(رة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء  لإلداSTS-111البعثة 

 :مركبة اإلطالق
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 البارامترات املدارية 
  دقيقة٩٢

 )مثل احملطة الفضائية الدولية(
 :الفترة العقدية 

  درجة٥١,٦٠
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :زاوية امليل 

  كيلومترا٣٩٥,٩
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :نقطة األوج 

  كيلومترا٣٩١
 )مثل احملطة الفضائية الدولية(

 :نقطة احلضيض 

 :الغرض دعم تركيب احملطة الفضائية الدولية وصيانتها
 :الكيان املشغل وكالة الفضاء الكندية

 
 ٦- Nimiq-2  

 كندا
 كازاخستان

 :إمسا الدولتني املطلقتني

Nimiq-2 التسمية: 
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣٠

 كازاخستانبايكونور، 
 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

Proton D-1-E مركبة اإلطالق: 
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية  مدار ثابت بالنسبة إىل األرض
 :زاوية امليل   درجة٠,٠٥ ±صفر 
 :نقطة األوج   كيلومترا فوق نصف القطر التزامين٢٠
 :قطة احلضيضن   كيلومترا حتت نصف القطر التزامين٢٠

 :خط الطول   درجة غربا٨٢,٠
  غيغاهرتز١٢,٧ - ١٢,٢

  واط١٢٠قدرة صمامات تضخيم املوجات املرحتلة 
 :الترددات وقدرة جهاز اإلرسال

 :الغرض البث املباشر
Telesat Canada لالكيان املشغ: 

 
  (MOST)التغيرية الصغرية للنجوم وتذبذباا  -٧ 

 كندا
 سياالحتاد الرو

 :إمسا الدولتني املطلقتني
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 :التسمية (MOST)التغيرية الصغرية للنجوم وتذبذباا 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

 بليستسك، االحتاد الروسي
 :تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

Rockot مركبة اإلطالق: 
 البارامترات املدارية 

 :الفترة العقدية   دقيقة١٠١
 :زاوية امليل  ٩٨,٧
 :نقطة األوج  كيلومترا ٨٤٦
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٨٢٩

 :خط الطول  )التوقيت احمللّي للعقدة الصاعدة (١٨٠٠الساعة 
 : جهاز اإلرسالوقدرة الترددات 

  ميغاهرتز٢٠٥٤,٩٢٧
  ميغاهرتز٢٠٥٥,٤١٥

 :تردد الوصلة الصاعدة

 :لوصلة الصاعدةقدرة ا  واط بشأن الترددات الراديوية من احملطة األرضية١٠٠
  ميغاهرتز٢٢٣١,٥٩٥
  ميغاهرتز٢٢٣٢,١٢٥

 :تردد الوصلة اهلابطة

 :قدرة الوصلة اهلابطة  واط بشأن الترددات الراديوية٠,٥
 :الغرض بعثة فلكية لقياس التغريية يف النجوم القريبة قياسا ضوئيا

 :الكيان املشغل وكالة الفضاء الكندية
 

 ٨- CanX-1  
 كندا
 اد الروسياالحت

 : الدولتني املطلقتنيإمسا

CanX-1 التسمية: 
 ٢٠٠٣يونيه /حزيران ٣٠

 بليستسك، االحتاد الروسي
 : وإقليم أو موقع اإلطالقتاريخ

Rockot اإلطالقمركبة : 
  املداريةالبارامترات 

 :العقدية الفترة   دقيقة١٠٠
 :امليل زاوية  )متزامنة مع الشمس( درجة ٩٨,٠
 :األوج نقطة  ترا، دائرية كيلوم٨٢٧
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 :احلضيض نقطة   كيلومترا، دائرية٨٢٧
 :الطول خط  )التوقيت احمللي للعقدة الصاعدة (١٨٠٠الساعة 

 : جهاز اإلرسالوقدرة الترددات 
 د الوصلة الصاعدة   كيلوهرتز٣٠ ميغاهرتز، عرض النطاق ٤٣٧,٧٥٧الوسطيترد: 
 د الوصلة اهلابطة   كيلوهرتز٣٠لنطاق  ميغاهرتز، عرض ا٤٣٧,٨٨٠الوسطيترد: 

 : الوصلة اهلابطةقدرة  أقل من واط واحد
 :الغرض التعليم، البحوث التكنولوجية

خمترب الطريان الفضائي يف معهد دراسات الفضاء اجلوي جبامعة 
 تورنتو

 : املشغلالكيان

 
 ٩- SciSat  

 كندا
 الواليات املتحدة

 : الدولتني املطلقتنيإمسا

SciSat التسمية: 
 ٢٠٠٣أغسطس / آب١٢

 قاعدة فاندنربغ التابعة للسالح اجلوي، الواليات املتحدة
 : وإقليم أو موقع اإلطالقتاريخ

 : اإلطالقمركبة Pegasus XLصاروخ 
  املداريةالبارامترات 

 :العقدية الفترة  غري متاحة
 :امليل زاوية   درجة٧٤,٠
 :األوج نقطة   كيلومترا٦٥٠
 :احلضيض نقطة   كيلومترا٦٥٠

 :الغرض دراسة كيمياء الستراتوسفري وعلوم األوزون
 : املشغلالكيان وكالة الفضاء الكندية

 
 ١٠- Anik F-2  

 كندا
 فرنسا

 : املطلقتنيالدولتني إمسا

Anik F-2 التسمية: 
 ٢٠٠٤يوليه / متوز١٧

 كورو، غيانا الفرنسية
 :ق أو موقع اإلطالوإقليم تاريخ
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Ariane 5G اإلطالق مركبة: 
 املدارية البارامترات 

 : العقديةالفترة  مدار ثابت بالنسبة إىل األرض
 :امليل زاوية   درجة٠,٠٥ ±صفر 
 :األوج نقطة   كيلومترا فوق نصف القطر التزامين٢٠
 :احلضيض نقطة   كيلومترا حتت نصف القطر التزامين٢٠

 :الطول خط   درجة غربا١١١,١
  غيغاهرتز٤,٢ - ٣,٧
  واط٣٠ املرحتلةصمامات تضخيم املوجات قدرة 
  غيغاهرتز١٢,٢ - ١١,٧
  واط١٢٧املرحتلة صمامات تضخيم املوجات قدرة 
  غيغاهرتز١٨,٨ - ١٨,٣
  غيغاهرتز٢٠,٢ - ١٩,٧

 : جهاز اإلرسالوقدرة الترددات

 :الغرض االتصاالت
Telesat Canada ل الكياناملشغ: 

 
 


