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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية  

  قةلَمقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْمعلومات   
   يف الفضاء اخلارجي

 هة  موج٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٧خة رة شفوية مؤرمذكّ  
   )فيينا( لدى األمم املتحدة ألملانياإىل األمني العام من البعثة الدائمة 

حتـياا إىل األمني العام لألمم  ) فييـنا ( لـدى األمـم املـتحدة    ألملانـيا ـدي البعـثة الدائمـة       
قة يف  لَ، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسـجيل األجسام املطْ              تقـدم إلـيه   املـتحدة ويشـرفها أن      

 ماألجســا، معلومــات عــن )، املــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قــرار اجلمعــية العامــة (الفضــاء اخلــارجي 
 ).انظر املرفق(أملانيا الفضائية اليت أطلقتها 
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   املرفق
   *أملانيا  ا أطلقته   اليت   ة فضائي  ال  األجسام     بيانات تسجيل          
  UWE-1   

UWE-1 اسم اجلسم الفضائي : 
D-R028 رقم التسجيل: 

 :النوع ساتل صغري 
 :اسم الدولة املطِلقة أملانيا
 ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٧

  االحتاد الروسيبليسيتسك،
 :ومكانهتاريخ اإلطالق 

 : األساسيةيةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية   دقيقة ٩٨
 : زاوية امليل   درجة٩٨
 :نقطة األوج  كيلومترات ٧٠٨
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٦٨٢

جتارب االتصاالت باستخدام بروتوكوالت 
تعلقة اإلنترنت يف الفضاء؛ تبيان التكنولوجيا امل
 .بالعديد من مكونات املعدات احلاسوبية

 :الوظيفة العامة

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٦

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات 
جبمهورية أملانيا االحتادية حتت عنوان 

    ":مركبة فضائية"

                                                                 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا     * 
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  SAR-Lupe SL 1   
SAR-Lupe SL 1 اسم اجلسم الفضائي : 

D-R027 رقم التسجيل: 
 :النوع ساتل
 :اسم الدولة املطِلقة انياأمل
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩

 بليسيتسك، االحتاد الروسي
 :ومكانهتاريخ اإلطالق 

 : األساسيةيةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية  دقيقة  ٩٤,٤
 : زاوية امليل  درجة ٩٨,٢
 :نقطة األوج   كيلومترا٦ ٨٨٨
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٦ ٨٤٦
 :الوظيفة العامة . سجالت راداريةإنتاج

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٨

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات 
جبمهورية أملانيا االحتادية حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"
  

  TerraSAR-X   
TerraSAR-X اسم اجلسم الفضائي : 

D-R030 رقم التسجيل: 
 :النوع ساتل 
 :اسم الدولة املطِلقة أملانيا
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥

 بايكونور، كازاخستان 
 :ومكانهتاريخ اإلطالق 

 : األساسيةيةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية   دقيقة ٩٥
 : زاوية امليل   درجة٩٨

 :نقطة األوج  كيلومترا ٥١٤,٨
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 :نقطة احلضيض   كيلومترا٥١٤,٨
رصد األرض بواسطة جهاز استشعار 

 .راداري فاعل
 :وظيفة العامةال

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات 
جبمهورية أملانيا االحتادية حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"
  

  SAR-Lupe SL 3   
SAR-Lupe SL 3 -  مطلَق بواسطة

 Cosmos صاروخ حامل من نوع

 : اسم اجلسم الفضائي

D-R031 رقم التسجيل: 
 :النوع ساتل

 :اسم الدولة املطِلقة ملانياأ
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١

 بليسيتسك، االحتاد الروسي
 :ومكانهتاريخ اإلطالق 

 :بارامترات املدار األساسية 
 :الفترة العقدية  دقيقة  ٩٤,١٣
 : زاوية امليل  درجة ٩٨,١٥
 :نقطة األوج   كيلومترا٦ ٨٧١,٦
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٦ ٨٤٩,٨

 :الوظيفة العامة .تاج سجالت راداريةإن

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات 
جبمهورية أملانيا االحتادية حتت عنوان 

 ":مركبة فضائية"
 

 


