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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية  

  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقد 
   يف الفضاء اخلارجي

  ٢٠٠٨مارس / آذار١١خة مذكرة شفوية مؤر ىل األمني العامإهة موج  
   )فيينا (لدى األمم املتحدةإليطاليا من البعثة الدائمة 

حتــياا إىل األمــني العــام لألمــم ) فييــنا(إليطالــيا لــدى األمــم املــتحدة  البعــثة الدائمــة ــدي 
املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل إلــيه، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام املطلَقــة يف   

ــة   (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥ق ــات بشــأن األجســام   )، امل ، معلوم
التسمية  (COSMO-SkyMed 1و) 013A-2007التسمية الدولية  (AGILE: ية اإليطالـية التالية الفضـائ 
 ).انظر املرفق (059A-2007)التسمية الدولية ( COSMO-SkyMed 2و) 023A-2007الدولية 
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   املرفق   
  *يطاليا  إبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها                             

 ١- AGILE  
 :م الدولة املطلقةاس إيطاليا

AGILE اسم الساتل: 
2007-013A التسمية الدولية: 

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٣
 :موقع اإلطالق مركز ساتيش دهاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند

PSLV-C8 شركة أنتريكس التابعة للمؤسسة اهلندية  من
 )(ISRO/Antrixألحباث الفضاء 

 :مركبة اإلطالق

 :معامل املدار 
 :الفترة العقدية   دقيقة٩٥,١
 :زاوية امليل   درجة٢,٥
 :نقطة األوج   كيلومترا٥٥٢
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٥٣٦

العلوم والدراسات الفلكية بشأن أشعة غاما واألشعة السينية  :الغرض العام من اجلسم الفضائي
 :مالك الساتل وكالة الفضاء اإليطالية

  
 ٢- COSMO-SkyMed 1  

 :اسم الدولة املطلقة إيطاليا
COSMO-SkyMed 1 اسم الساتل: 

2007-023A التسمية الدولية: 
 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨

 :موقع اإلطالق ة، الواليات املتحدة األمريكية اجلويفاندنربغقاعدة 
Boeing Delta II مركبة اإلطالق: 

 :معامل املدار 
 :الفترة العقدية  قة دقي٩٧,١٥

                                                                 
 . استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا * 
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 :زاوية امليل   درجة٩٧,٨٥
 :نقطة األوج   كيلومترا٦٢٤
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٦٢١

رصد ومراقبة األرض، جزء من كوكبة سواتل مزودة 
 نطاق سيينبرادار ذي 

 :الغرض العام من اجلسم الفضائي

 :مالكا الساتل وكالة الفضاء اإليطالية ووزارة الدفاع اإليطالية
 ٣- COSMO-SkyMed 2  

 :اسم الدولة املطلقة إيطاليا
COSMO-SkyMed 2 اسم الساتل: 

2007-059A التسمية الدولية: 
 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٩

 :موقع اإلطالق ة، الواليات املتحدةربغ اجلوينقاعدة فاند
Boeing Delta II مركبة اإلطالق: 

 :معامل املدار 
 :الفترة العقدية   دقيقة٩٧,١٥
 :زاوية امليل   درجة٩٧,٨٠
 :نقطة األوج   كيلومترا٦٢٤
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٦٢١

 من كوكبة سواتل مزودة جزءرصد ومراقبة األرض، 
 نطاق سيينبرادار ذي 

 :الغرض العام من اجلسم الفضائي

 :الساتلمالكا  وكالة الفضاء اإليطالية ووزارة الدفاع اإليطالية
 


