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 اجلمعية العامة 
 

V.03-87956 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          
 

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام
 املطلقة يف الفضاء اخلارجي

 
  موجهة٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢مذكرة شفوية مؤرخة 

 إىل األمني العام من البعثة الدائمة ألستراليا
 )فيينا(لدى األمم املتحدة 

 
حتياهتا إىل األمني العام لألمم املتحدة                   ) فيينا   (ألستراليا لدى األمم املتحدة             هتدي البعثة الدائمة          

ويشرفها أن تقدم، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء                                            
، معلومات تتعلق باطالق السواتل                   )، املرفق   ٢٩-د  (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة         (اخلارجي     
Optus B3   و Fedsat 1   و Optus C1 )     أنظر املرفق.( 
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 املرفــق 
 

 (*)بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها أستراليا 
 
 Optus B3  الساتل   -١

 
 أستراليا والصني       :الدولتان املطلقتان   

 
 Optus B3  :تسمية اجلسم الفضائي  

 

 كسيشانغ، الصني      :مكان اإلطالق 
 

 ١٩٩٤ أغسطس   / آب٢٧   :تاريخ اإلطالق 
 

 :البارامترات املدارية 
  دقيقة  ٥٦ ساعة و  ٢٣  :الفترة العقدية  
  درجة  ٠ر ٠٥ ±صفر  -صفر   :زاوية امليل  
 )مدار ثابت بالنسبة لألرض    ( كيلومتر  ٤٢ر١٦٤  :نصف قطر األوج     
 )مدار ثابت بالنسبة لألرض    ( كيلومتر  ٤٢ر١٦٤ :نصف قطر احلضيض      

 
 .غراض االتصاالت التجارية  يستخدم الساتل أل     :وظيفة اجلسم الفضائي   

 
 Fedsat 1  الساتل   -٢

 
 أستراليا واليابان     :الدولتان املطلقتان   

 
 Fedsat 1  :تسمية اجلسم الفضائي  

 

 مركز تانيغاشيما، اليابان     :مكان اإلطالق 
 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول  ١٤   :تاريخ اإلطالق 
 

_______  

  .الذي وردت به    بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل          (*) 
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 :البارامترات املدارية 

  دقيقة ١٠١  :الفترة العقدية  
  درجة ٩٨ر٦٦٠٦  :زاوية امليل  
 ) كيلومتر٨١٣ر ٩بارتفاع ( كيلومتر  ٧ر١٨٣ر٩  :نصف قطر األوج     
 ) كيلومتر٨٠١ر ٢بارتفاع ( كيلومتر  ٧ر١٧١ر٢ :نصف قطر احلضيض      

 
ة وهندسية ألغراض التطبيقات         الساتل يف مهمة حبثية علمي     :وظيفة اجلسم الفضائي   

الفضائية السلمية وعلى متنه محوالت لالتصاالت واملالحة           
وعلوم الفضاء وألغراض تطوير النظم احلاسوبية الساتلية           

 .احملسنة
 
 Optus C1  الساتل   -٣

 
 أستراليا وفرنسا      :الدولتان املطلقتان   

 
 Optus C1  :تسمية اجلسم الفضائي  

 

 ويانيه الفضائي، غيانا الفرنسية   مركز غ   :مكان اإلطالق 
 

 ٢٠٠٣يونيه  / حزيران١١   :تاريخ اإلطالق 
 

 :البارامترات املدارية 
  دقيقة  ٥٦ ساعة و  ٢٣  :الفترة العقدية  
  درجة  ٠ر ٠٥ ±صفر  -صفر   :زاوية امليل  
 )مدار ثابت بالنسبة لألرض    ( كيلومتر  ٤٢ر١٦٤  :نصف قطر األوج     
 )مدار ثابت بالنسبة لألرض    ( كيلومتر  ٤٢ر١٦٤ :نصف قطر احلضيض      

 
 .يستخدم الساتل ألغراض االتصاالت التجارية والدفاعية          :وظيفة اجلسم الفضائي   

 
 


