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 اخلارجي  استخدام الفضاءجلنة
        األغراض السلميةيف  

   تسجيل األجسام املطْلَقةالتفاقية مقّدمة وفقا معلومات    
       الفضاء اخلارجييف

من بعثة إسبانيا الدائمة  موّجهة ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٨ شفوية مؤّرخة مذكّرة    
      إىل األمني العام) فيينا(لدى األمم املتحدة 

  حتياهتا إىل األمني العام ) فيينا( إسبانيا الدائمة لدى األمم املتحدة هتدي بعثة  
لألمم املتحدة، ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة 

، معلومات عن اجلسم )٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (يف الفضاء اخلارجي 
 MINISAT 1 جانب معلومات معّدلة تتعلق باألجسام الفضائية ، إىلNANOSAT 1الفضائي 

  ).انظر املرفق (HISPASAT 1D وHISPASAT 1Cو
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      املرفق
      *تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها إسبانيا    
    NANOSAT 1    

 إسبانيا وفرنسا :الدولتان املطلقتان

 NANOSAT 1 :اسم اجلسم الفضائي

 ROLEU.ESP 008 : أو رقم التسجيلالتسمية

 :تاريخ اإلطالق ومكانه أو موقعه

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :موقع اإلطالق

 :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٧,٩٤ :الدورة العقدية

  درجة٩٨,٢١ :زاوية امليل

  كيلومترا٦٦٤,٠٠ :نقطة األوج

  كيلومترا٦٥٧,٠٠ :نقطة احلضيض

 حبوث علمية وعروض إيضاحية للتكنولوجيا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 املعهد الوطين لتكنولوجيا الفضاء اجلوي، إسبانيا، :اهليئة املطلقة الوطنية أو الدولية أو اخلاصة
  ، فرنسا(Arianespace)شركة أريانسبيس 

  .. ):مبا فيها الترددات(معلومات إضافية 
  اريخ أو سبب إتالف اجلسم الفضائي أوت

 :توقفه عن العمل
.. 

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١ :تاريخ التدوين يف السجل الوطين
    

                                                               
  .سُتنستخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هباا  *   
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MINISAT 1  
  

 إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية :الدولتان املطلقتان

 MINISAT 1 :اسم اجلسم الفضائي

 ROLEU.ESP 005 :التسمية أو رقم التسجيل

 :ق ومكانه أو موقعهتاريخ اإلطال

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢١ :تاريخ اإلطالق

  جزر الكناري، إسبانيا :موقع اإلطالق
 :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٦,١٦٩ :الدورة العقدية

  درجة١٥٠,٩٧٠ :زاوية امليل

  كيلومترا٥٨٥,٠٠٠ :نقطة األوج

  كيلومترا٥٦٦,٠٠٠ :نقطة احلضيض

ث الفيزياء الفلكية واجلاذبية البحث العلمي وأحبا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 الصغرى وبيان عملي للتكنولوجيا املستخدمة

  اهليئتان املطلقتان الوطنيتان أو الدوليتان
 : أو اخلاصتان

 National)املعهد الوطين لتكنولوجيا الفضاء اجلوي 

Institute of Aerospace Technology)،  
  إسبانيا، هيئة العلوم املدارية

(Orbital Sciences Corporation)،  
  ملتحدة األمريكيةالواليات ا

  .. ):مبا فيها الترددات(معلومات إضافية 
   ميغاهريتس٢٢٢٣,٠٠٠٠  :تردد اإلرسال
   ميغاهريتس٢٠٤٧,٠١٧٥  :تردد االستقبال

  سبب إتالف اجلسم الفضائيتاريخ أو 
 :أو توقفه عن العمل

  معاودة الدخول إىل الغالف اجلوي لألرض 
 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤يف 

 ١٩٩٧يوليه / متوز٨ :تاريخ التدوين يف السجل الوطين
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HISPASAT 1C  
  

 إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية :الدولتان املطلقتان

 HISPASAT 1C :اسم اجلسم الفضائي

 ROLEU.ESP 006 :التسمية أو رقم التسجيل

 :ه أو موقعهتاريخ اإلطالق ومكان

 ٢٠٠٠فرباير / شباط٣ :تاريخ اإلطالق

حمطة كاب كانافريال للقوات ، SLC 36Bجمّمع اإلطالق  :موقع اإلطالق
قاعدة باتريك للقوات اجلوية، فلوريدا، الواليات اجلوية، 

  املتحدة األمريكية
 :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦ :الدورة العقدية

  درجة٠ :يلزاوية امل

  كيلومترا٣٥ ٧٩٧ :نقطة األوج

  كيلومترا٣٥ ٧٧٨ :نقطة احلضيض

 خدمات اتصاالتية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

  شركة لوكهيد مارتن خلدمات اإلطالق التجارية : ولية أو اخلاصةاهليئة املطلقة الوطنية أو الد
(Lockheed Martin Commercial Launch Services) ،

  الواليات املتحدة األمريكية
  .. ):مبا فيها الترددات(معلومات إضافية 

  تاريخ وسبب إتالف اجلسم الفضائي 
 :أو توقفه عن العمل

.. 

 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٤ :تاريخ التدوين يف السجل الوطين
    

HISPASAT 1D  
  

 إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية :الدولتان املطلقتان

 HISPASAT 1D :سم اجلسم الفضائيا

 ROLEU.ESP 007 :التسمية أو رقم التسجيل
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 :تاريخ اإلطالق ومكانه أو موقعه

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨ :تاريخ اإلطالق

حمطة كاب كانافريال ، SLC 36Aجممع اإلطالق  :القموقع اإلط
للقوات اجلوية، قاعدة باتريك للقوات اجلوية، فلوريدا، 

 الواليات املتحدة األمريكية

 :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦,٠ :الدورة العقدية

  درجة٠,٠ :زاوية امليل

  كيلومترا٣٥ ٧٨٧,٦ :نقطة األوج

  كيلومترا٣٥ ٧٨٧,٦ :نقطة احلضيض

 خدمات اتصاالتية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

  شركة لوكهيد مارتن خلدمات اإلطالق التجارية : اهليئة املطلقة الوطنية أو الدولية أو اخلاصة
(Lockheed Martin Commercial Launch Services) 

  الواليات املتحدة األمريكية
  .. ):مبا فيها الترددات(معلومات إضافية 

  تاريخ أو سبب إتالف اجلسم الفضائي
 :أو توقفه عن العمل

.. 

 ٢٠٠٣مايو / أيار٨ :تاريخ التدوين يف السجل الوطين
  


