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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّ    
      خلارجيايف الفضاء 

  موجَّهة ، ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ خةرة شفوية مؤرَّمذكّ    
      )ييناف (لدى األمم املتحدةإليطاليا من البعثة الدائمة  ىل األمني العامإ

حتّياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(ُتهدي البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة   
املتحدة، وتتشرَّف بأن حتيل إليه، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف 

مني ، معلومات عن اجلس))٢٩ (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (الفضاء اخلارجي 
  ).انظر املرفق( EDUSAT_ITو COSMO-SkyMed 4 :الفضائيني اإليطاليني التاليني
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      املرفق  
    *يطالياإبيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها     
  COSMO-SkyMed 4 

 
 COSMO-SkyMed 4 :اسم اجلسم الفضائي

 إيطاليا :اسم الدولة املطلقة

  ووزارة الدفاع اإليطاليةاليةوكالة الفضاء اإليط :مالك الساتل

 ٢٠/٠٢، الساعة ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٦ :تاريخ اإلطالق وموقعه
 بالتوقيت العاملي املنسق
، كاليفورنيا، الواليات قاعدة فاندنربغ اجلوية

 املتحدة األمريكية 

 Boeing Delta II :مركبة اإلطالق

  : األساسيةية املداربارامتراتال

  ثانية ١٣و  دقيقة٩٧ :قديةالفترة الع

 درجة ٠,٠٥ ± ٩٧,٨٦ :زاوية امليل

  كيلومترا٦٢٧,٧ :نقطة األوج

  كيلومترا٦١١,١ :نقطة احلضيض

  خط الطول اجلغرايف االمسي 
 ال ينطبق  ):يف حالة االنطباق(

ــستكمل  :الوظيفة العامة ــةCOSMO-SkyMed 4يـــ ــة منظومـــ  كوكبـــ
 لرصد كوكـبخدامزدوجة االست  امل السواتل اإليطالية 

  . األرض املبنية لألغراض املدنية والعسكرية
 مــزود بفتحــة بــرادار ذي نطــاق ســيينز كــل ســاتل جمهَّــ

ــات     ــوارد وتطبيقـ ــي وإدارة املـ ــد البيئـ ــطناعية للرصـ اصـ
                                                         

  .به وردت الذي بالشكل مستنسخة التسجيل بيانات  *  
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املراقبة، وقادر على رصد سطح األرض يف ضوء النـهار         
  . أو يف الظالم، وحتت السماء الصافية أو الغائمة

ــة ومت ــن كوكب ــة  كّ ــسواتل األربع COSMO-SkyMed ال

د يف الكوكــب مبتوســط كــل إقلــيم حمــدَّمــن رصــد أيِّ
إجــراءوتتــيح هــذه القــدرة للــسلطات . ســت ســاعات

وقــد.  هلــاالتــصّديتقيــيم عنــد حــدوث كارثــة وبــدء  
تـصّديها أثبتت السواتل نفعها للمنظمات اإلنـسانية يف        

ــضانات ــري والفيــ ــل األعاصــ ــة مثــ ــوارث الطبيعيــ للكــ
 . إخل،ث البحري والزالزل التلّووأحداث

  
EDUSAT_IT 

 
 EDUSAT_IT :اسم اجلسم الفضائي

 إيطاليا :اسم الدولة املطلقة

  وكالة الفضاء اإليطالية :مالك الساتل

 ١٢/٠٧، الساعة ٢٠١١أغسطس / آب١٧ :تاريخ اإلطالق وموقعه
  قبالتوقيت العاملي املنّس

  ، )دومباروفسكي(سين قاعدة إطالق َي
 االحتاد الروسي 

 Dnepr :مركبة اإلطالق

  : األساسيةيةبارامترات املدارال

  ثانية ١٢ دقيقة و٩٨ :الفترة العقدية

  درجة٩٨,٢٦ :زاوية امليل

  كيلومترا٦٩٧ :نقطة األوج

 ا كيلومتر٦٤١ :نقطة احلضيض

  خط الطول اجلغرايف االمسي 
 ال ينطبق  ):يف حالة االنطباق(
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 ساتل ميكروي تعليمي للتجارب العلمية EDUSAT_IT :العامةالوظيفة 
ع من نَّوهو ُمص.  التكنولوجية يف املدارواالختبارات

 "La Sapienza"امعة قبل جمموعة الديناميكا الفلكية جل
  .نسيق مع وكالة الفضاء اإليطالية بالتيف روما

م وُصمِّ. تبلغ مدة البقاء االمسية للساتل عامني
EDUSAT_ITيث يزيد نسبة مساحته إىل كتلته  حب

 بغرض إخراجه عمره التشغيلييف هناية مدة تلقائيا 
املبادئ التوجيهية تبعاً للموصى به يف من املدار، 

جلنة استخدام  الصادرة عن لتخفيف احلطام الفضائي
 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 
  


