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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
  يف الفضاء اخلارجي

  
   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩مايو / أيار٢٦مذكّرة شفوية مؤّرخة     

      )فيينا(من البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة 
  حتياهتا إىل األمني العام ) فيينا(ثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة هتدي البع  

لألمم املتحدة ويشّرفها أن تقّدم، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف 
معلومات عن أجسام فضائية )) ٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (الفضاء اخلارجي 

  ).انظر املرفق(أطلقتها أملانيا 
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  املرفق
  

       *بيانات التسجيل اخلاصة بأجسام فضائية أطلقتها أملانيا    
SAR-Lupe SL2   

 030A-2007  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية
   SAR-Lupe SL2 :اسم اجلسم الفضائي

  )أطلق بصاروخ حامل من نوع كوزموس(
 D-R029 :رقم التسجيل

 ساتل :النوع
 ملانياأ :اسم الدولة املطلقة

   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢ :تاريخ اإلطالق ومكانه
  بليسيتسك، االحتاد الروسي

 :اخلصائص األساسية للمدار
  دقيقة٩٤,٤٥ :الفترة
  درجة٩٨,١٨ :امليل

  كيلومترا٥٢٤,٣ :األوج
  كيلومترا٤٧٤,١ :احلضيض
  إنتاج السجالت الرادارية :الوظيفة العامة

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 
  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 

  ٢٠٠٧سبتمرب /ل أيلو١٢
    

SAR-Lupe SL 4   
 014A-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية

   SAR-Lupe SL 4 :اسم اجلسم الفضائي
  )أطلق بصاروخ حامل من نوع كوزموس(

 D-R032 :تسجيلرقم ال
 ساتل :النوع

 أملانيا :اسم الدولة املطلقة

                                                               
  .بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبااستنسخت   *   
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   ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ :تاريخ اإلطالق ومكانه
  بليسيتسك، االحتاد الروسي

 :اخلصائص األساسية للمدار
  دقيقة٩٤,٤٣ :الفترة
  درجة٩٨,١٥ :امليل

  كيلومترا٥١٨,٣ :األوج
  كيلومترا٤٧٧,٢ :احلضيض

  إنتاج السجالت الرادارية :وظيفة العامةال
تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 

  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠

    
SAR-Lupe SL 5   

 036A-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية
   SAR-Lupe SL5 :ائياسم اجلسم الفض

  )أطلق بصاروخ حامل من نوع كوزموس(
 D-R033 :رقم التسجيل

 ساتل :النوع
 أملانيا :اسم الدولة املطلقة

   ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٢ :تاريخ اإلطالق ومكانه
  بليسيتسك، االحتاد الروسي

 :اخلصائص األساسية للمدار
  دقيقة٩٤,٣٨ :الفترة
  درجة٩٨,١٥ :امليل

  كيلومترا٥١٢,٥٨ :األوج
  كيلومترا٤٧٧,٩٠ :احلضيض
  ج السجالت الراداريةإنتا :الوظيفة العامة

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 
  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٩
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RapidEye-1   
 040C-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية

   RapidEye-1 :اسم اجلسم الفضائي
 D-R034 :تسجيلرقم ال
 ساتل :النوع

 أملانيا :اسم الدولة املطلقة
   ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ :تاريخ اإلطالق ومكانه

  بايكونور، كازاخستان
 :اخلصائص األساسية للمدار

  دقيقة٩٧,٣ :الفترة
  درجة٩٧,٩٨ :امليل

  كيلومترا٦٤٨ :األوج
  كيلومترا٦١١ :احلضيض
  رصد األرض ألغراض جتارية :ةالوظيفة العام

  تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات
  جبمهورية أملانيا االحتادية حتت عنوان

  ":مركبة فضائية"

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧

    
RapidEye-2   

 040A-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية
   RapidEye-2 :اسم اجلسم الفضائي

 D-R035 :رقم التسجيل
 ساتل :النوع

 أملانيا :سم الدولة املطلقةا
   ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ :تاريخ اإلطالق ومكانه

  بايكونور، كازاخستان
 :اخلصائص األساسية للمدار

  دقيقة٩٧,٣ :الفترة
  درجة٩٧,٩٨ :امليل

  كيلومترا٦٣٩ :األوج
  كيلومترا٦٢٠ :احلضيض
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  رصد األرض ألغراض جتارية :الوظيفة العامة
  التسجيل يف سجل الطائرات جبمهوريةتاريخ 

  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧

    
RapidEye-3   

 040D-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية
  RapidEye-3 :اسم اجلسم الفضائي

 D-R036 :رقم التسجيل
 ساتل :النوع

 أملانيا :اسم الدولة املطلقة
   ٢٠٠٨ أغسطس/ أب٢٩ :تاريخ اإلطالق ومكانه

  بايكونور، كازاخستان
 :اخلصائص األساسية للمدار

  دقيقة٩٧,٣ :الفترة
  درجة٩٧,٩٨ :امليل

  كيلومترا٦٣٩ :األوج
  كيلومترا٦٢٠ :احلضيض
  رصد األرض ألغراض جتارية :الوظيفة العامة

ة تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهوري
  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧
    

RapidEye-4   
 040E-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية

  RapidEye-4 :اسم اجلسم الفضائي
 D-R037 :رقم التسجيل

 ساتل :النوع
 أملانيا :اسم الدولة املطلقة

   ٢٠٠٨أغسطس / أب٢٩ :خ اإلطالق ومكانهتاري
  بايكونور، كازاخستان

 :اخلصائص األساسية للمدار
  دقيقة٩٧,٣ :الفترة
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  درجة٩٧,٩٨ :امليل
  كيلومترا٦٣٩ :األوج

  كيلومترا٦٢١ :احلضيض
  رصد األرض ألغراض جتارية :الوظيفة العامة

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 
  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧
    

RapidEye-5   
 040B-2008  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية

  RapidEye-5 :اسم اجلسم الفضائي
 D-R038 :رقم التسجيل

 ساتل :النوع
 أملانيا :اسم الدولة املطلقة

   ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ :تاريخ اإلطالق ومكانه
  بايكونور، كازاخستان

 :اسية للمداراخلصائص األس
  دقيقة٩٧,٣ :الفترة
  درجة٩٧,٩٨ :امليل

  كيلومترا٦٤٢ :األوج
  كيلومترا٦١٧ :احلضيض
  رصد األرض ألغراض جتارية :الوظيفة العامة

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 
  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧

 
  


