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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  طلَقة التفاقية تسجيل األجسام املُ معلومات مقدَّمة وفقاً    
      يف الفضاء اخلارجي

 موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٠مذكِّرة شفوية مؤرَّخة     
     لدى األمم املتحدة (فيينا)لنيجرييا من البعثة الدائمة 

لمادة الرابعـة  ل أن تقدِّم، وفقاًبلدى األمم املتحدة (فيينا)  لنيجريياالدائمة  البعثةُ تتشرَّف  
   ٣٢٣٥طلَقــة يف الفضــاء اخلــارجي (مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة مــن اتفاقيــة تســجيل األجســام املُ

  ).ظر املرفق(انNigeriaSat-X و NigeriaSat-2ني الفضائي نياجلسم عن))، معلومات ٢٩-(د
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    املرفق
    *نيجرييا ماأطلقته نيفضائي نيبيانات تسجيل جسم    
    NigeriaSat-2    
    طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2011-044B 

 NigeriaSat-2 (N2) اسم اجلسم الفضائي:
 N2 لوطين/رقم التسجيل:االسم ا

 نيجرييا (وزارة تكنولوجيا االتصاالت)   دولة التسجيل:

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

بالتوقيت  ١٢  والدقيقة ٠٧، الساعة ٢٠١١أغسطس/آب١٧ تاريخ اإلطالق:  
 )UTCالكوين املنسَّق (

  يي، االحتاد الروسياسنقاعدة اإلطالق إقليم اإلطالق أو موقعه:  
  األساسيةيةبارامترات املدارال

 دقيقة٩٨,٥ً دية:قَالفترة الُع  
 درجة٩٨,٢ً زاوية امليل:  
 كيلومترا٧٠١,٧ً نقطة األوج:  
 كيلومترا٦٨٨ً نقطة احلضيض:  

لرصد األرض، وهي نظام استشعار بصري هي بعثةN2بعثة الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
يف الوقت املناسب عن األرض.  فضائي يتيح صوراً دقيقةً

لة يف جهاز التصوير صوراً بانكروماتية املتمثِّ N2م محولة وتقدِّ
دة ، وصوراً متعدِّمتر ٢,٥قدرها  ااستبانة عالية جدذات 

األطياف ذات استبانة عالية وذات مخسة نطاقات قدرها 
  .أمتار ٥
 كوكبة رصدمن املستشعرات املسامهة يف  N2نظام  دَُّعُيو

. وسوف تستخدم الصور املرسلة إىل احملطات الكوارث
  األرضية يف التطبيقات اإلنسانية والبيئية والتجارية. 

م االحتاد الروسي املزيد من املعلومات يف الوثيقة قدَّ  مالحظات: 
ST/SG/SER.E/641.  

───────────────── 
 .وأعادت األمانة تصميمه ٦٢/١٠١قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة   *  
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    يطلَقة يف الفضاء اخلارجمعلومات طوعية إضافية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    
    ، نيجريياالوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء    مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

    NigeriaSat-X    
    طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2011-044C 

 NigeriaSat-X (NX) اسم اجلسم الفضائي:
 NX االسم الوطين/رقم التسجيل:

 نيجرييا (وزارة تكنولوجيا االتصاالت)   دولة التسجيل:

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

بالتوقيت  ١٢  والدقيقة ٠٧، الساعة ٢٠١١أغسطس/آب١٧ تاريخ اإلطالق:  
 )UTCالكوين املنسَّق (

  ي، االحتاد الروسيياسنحمطة اإلطالق أو موقعه:إقليم اإلطالق  
  األساسيةيةبارامترات املدارال

 دقيقة٩٨,٨ً دية:قَالفترة الُع  
 درجة٩٨,١٨ً زاوية امليل:  
 كيلومترا٧١٦,٩ً نقطة األوج:  
 كيلومترا٦٩٧,٦ً نقطة احلضيض:  

وهي نظام استشعار بصري  .بعثة لرصد األرضهيNXبعثة الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
ر يف الوقت املناسب عن األرض. وتوفِّ فضائي يتيح صوراً دقيقةً

دة األطياف ذات لة يف جهاز التصوير صوراً متعدِّاملتمثِّ NXمحولة 
  متراً.  ٢٢نة أرضية تبلغ متوسطة وثالثة نطاقات مبسافة عيِّاستبانة 

بة رصد كوكمن املستشعرات املسامهة يف  NXنظام  دَُّعُيو
. وسوف تستخدم الصور املرسلة إىل احملطات الكوارث

  األرضية يف التطبيقات اإلنسانية والبيئية والتجارية. 
م االحتاد الروسي املزيد من املعلومات يف الوثيقة قدَّ  مالحظات: 

ST/SG/SER.E/641. 
  

    اخلارجيطلَقة يف الفضاء معلومات طوعية إضافية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    
  ، نيجريياالوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:


