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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
        يف الفضاء اخلارجي

    موجَّهة إىل األمني العام٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول٩ خةمذكّرة شفوية مؤرَّ    
      )افيين( لدى األمم املتحدة جلنوب أفريقيامن البعثة الدائمة 

لمـادة  ل، وفقـاً  مدِّتقـ أن  ب) فيينا( لدى األمم املتحدة     جلنوب أفريقيا البعثة الدائمة   تتشرف    
مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (مــن اتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطْلَقــة يف الفــضاء اخلــارجي  الرابعــة 
ــشأن جــسمْين فــضائيني   ، ))٢٩-د (٣٢٣٥ ــا مهــا   معلومــات ب ــابعني جلنــوب أفريقي  SUNSATت

  .)انظر املرفق ()049F-2009التسمية الدولية  (SumbandilaSatو) 008C-1999التسمية الدولية (
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      املرفق
  جنوب أفريقياما أطلقتهجسمني فضائيني بيانات تسجيل   

  
  SUNSAT   

  خلارجييف الفضاء ا قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ
  لدى عتمدة التسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

1999-008C 

 SUNSAT :اسم اجلسم الفضائي

 ZA-001 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 جنوب أفريقيا :التسجيلدولة 

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ،١٠:٢٩، الساعة ١٩٩٩فرباير / شباط٢٣ :تاريخ اإلطالق

 قي املنسَّبالتوقيت العامل

  قاعدة فاندنربغ اجلوية، :ه أو موقعاإلطالقإقليم 
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٩,٧٣ :الفترة العقدية

  درجة٩٦,٤٥ :امليلزاوية 

  كيلومترا٨٥١ً :نقطة األوج

  كيلومترا٦٤٠ً :نقطة احلضيض

  رصد األرض : للجسم الفضائيالوظيفة العامة

 قة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية لإلدراج يف سجل األجسام املطلَ

  تاريخ توقف اجلسم الفضائي 
 :عن العمل

  دقيقة  ٢٢و ١٥، عند الساعة ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٩
وهو تاريخ آخر اتصال باجلسم(ق  ثانية بالتوقيت العاملي املنس٣٧َّو

  )الفضائي
                                                           

    ٦٢/١٠١ باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة املعلوماتقُدِّمت هذه   
  .وأعادت األمانة تصميمه
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 جامعة ستيلنبوش :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله

 Delta II :مركبة اإلطالق

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٣هي بتاريخ البارامترات املدارية األساسية   :معلومات أخرى
    

    SumbandilaSat    
  يف الفضاء اخلارجي قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ
  لدى  عتمدةالتسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

2009-049F 

  SumbandilaSat :اسم اجلسم الفضائي
 ZA-002 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

  جنوب أفريقيا :التسجيلدولة 
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  ،١٥:٥٥، الساعة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧ :تاريخ اإلطالق
 قسَّبالتوقيت العاملي املن

 ، كازاخستان الفضائيةقاعدة بايكونور :ه أو موقعاإلطالقإقليم 

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٤,٢٧ :الفترة العقدية

  درجة٩٧,١٩ :امليلزاوية 

  كيلومترا٤٨٥ً :نقطة األوج

  كيلومترا٤٨٢ً :نقطة احلضيض

 رصد األرض :الفضائيالوظيفة العامة للجسم 

 قة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية لإلدراج يف سجل األجسام املطلَ

 )لمشغِّ(وكالة الفضاء الوطنية يف جنوب أفريقيا  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله

 Soyuz 2-1b :مركبة اإلطالق

 ٢٠١٣يوليه /وز مت٢٤ي بتاريخ هالبارامترات املدارية األساسية   :معلومات أخرى

  


