
 ST/SG/SER.E/578  األمـم املتحـدة 

  األمانة العامة
Distr.: General 
7 October 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
231009    V.09-87005 (A) 
*0987005* 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
  يف الفضاء اخلارجي

  
   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧مذكّرة شفوية مؤّرخة     

      )فيينا(من البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة 
حتياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(لبعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة هتدي ا  

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

  ).انظر املرفق(ا أملاني
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  املرفق
  

   *بيانات التسجيل اخلاصة بأجسام فضائية أطلقتها أملانيا    
BREM-SAT   

 006H-1994  : الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية

   BREM-SAT :اسم اجلسم الفضائي

 D-R008 :رقم التسجيل

  مركبة فضائية غري مأهولة :النوع
 أملانيا :طلقةاسم الدولة امل

  ١٩٩٤فرباير / شباط٣ :تاريخ اإلطالق ومكانه
كاب كانافريال، فلوريدا، الواليات املتحدة 

محلت على منت بعثة مكوك الواليات (األمريكية 
وأطلقت من مكوك الفضاء . STS-60املتحدة 
   عند الساعة ١٩٩٤فرباير / شباط٩بتاريخ 
  ) حسب التوقيت العاملي املنّسق٢٣/١٩

 :دار األساسيةبارامترات امل

  دقيقة٩١ :الفترة العقدية

  درجة٥٦,٩٥ :امليل

  كيلومترا٣٦٢,٢٤ :األوج

  كيلومترا٣٥٧,٤٧ :احلضيض

ساتل علمي إلجراء جتارب يف جماالت اجلاذبية  :الوظيفة العامة
املتناهية الصغر والعلوم املادية وتوزع الغبار 
النيزكي يف مدار األرض، وبارامترات إعادة 

  ف اجلوي العلويالدخول وفيزياء الغال
تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 

  ١٩٩٤فرباير / شباط١٨  ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 
  ١٩٩٥فرباير / شباط١٢  :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي لألرض

  
                                                           

  .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا  *  
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Cubesat COMPASS-1   
 021E-2008  :جلنة أحباث الفضاءرة لدى  الدولية املقّرالتسمية

   Cubesat COMPASS-1 :اسم اجلسم الفضائي
 D-R039 :رقم التسجيل

 ساتل :النوع

 أملانيا :اسم الدولة املطلقة

   ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ :تاريخ اإلطالق ومكانه
مركز ساتيش دافان الفضائي، سريهاريكوتا، 

  اهلند
 :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٧,٢٠٥ :رة العقديةالفت

  درجة٩٧,٩٩٢ :امليل

  كيلومترا٦٣٥ :األوج

  كيلومترا٦١٦ :احلضيض

ساتل جامعي للتدريب التعليمي والتحقق من  :الوظيفة العامة
  مكونات تكنولوجية ُصـّنعت من أجل هذه البعثة

تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات جبمهورية 
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١  ":مركبة فضائية" عنوان أملانيا االحتادية حتت

  - - - - -  :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي لألرض
  
  


