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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية  

  قةلَمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ  
   يف الفضاء اخلارجي

 هة إىل األمني العام  موّج٢٠٠٨أبريل /نيسان ٨خة رة شفوية مؤّرمذكّ  
   )فيينا( لدى األمم املتحدة لكندامن البعثة الدائمة 

حتـّياهتا إىل األمـني العام لألمم   ) فييـنا ( لـدى األمـم املـتحدة     لكـندا بعـثة الدائمـة     هتـدي ال   
قة يف لَ مـن اتفاقـية تسجيل األجسام املطْ  الـرابعة ، وفقـا لـلمادة    حتـيل إلـيه   املـتحدة، ويشـّرفها أن      

إطـــالق ، معلومـــات عـــن ))٢٩-د (٣٢٣٥قـــرار اجلمعـــية العامـــة مـــرفق (الفضـــاء اخلـــارجي 
التســمية  (Anik F3و) 036A-2005: التســمية الدولــية (Anik F1Rالكــندية الفضــائية  األجســام
ــية ــية  (RADARSAT-2و) 009A-2007: الدولـ ــمية الدولـ ــية  ) 061A-2007: التسـ ــيانات التقنـ والبـ

 ).انظر املرفق(املتعلقة ذه األجسام 
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   املرفق 
  *كندا ا أطلقتهة فضائيأجسامبيانات تسجيل   

 ١- Anik F1R  
 كندا
 اخستانكاز

 :اسم الدولة املطِلقة

Anik F1R (2005-036A) التسمية: 
  ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ٨

 مركز بايكونور الفضائي، كازاخستان
 واإلقليم أو املكان تاريخ اإلطالق 

 : الذي حدث منه اإلطالق
Proton M/Breeze M اإلطالقمركبة  : 

 :يةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية   مدار ثابت بالنسبة لألرض

 : زاوية امليل   درجة٠,٠٥ ±صفر 
 :نقطة األوج   فوق املدار األرضي التزامين كلم٢٠
 :نقطة احلضيض   حتت املدار األرضي التزامين كلم٢٠

 :خط الطول   درجة غربا١٠٧,٣
  واط٤٠:  غيغاهريتز٤,٢-٣,٧
  واط١٢٠:  غيغاهريتز١٢,٢-١١,٧

  واط٤٠:  ميغاهريتز١١٧٦,٤٥ -١٥٧٥,٤٢

 :الترددات وقدرة جهاز اإلرسال

 :الغاية اتصاالت وخدمات ساتلية للمالحة الراديوية
Telesat Canada الكيان املسؤول عن التشغيل: 

  
 ٢- Anik F3  

 كندا
 كازاخستان

 :اسم الدولة املطِلقة

Anik F3 (2007-009A) التسمية: 
  ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٩

 كازاخستانمركز بايكونور الفضائي، 
 واإلقليم أو املكانتاريخ اإلطالق 

 : الذي حدث منه اإلطالق
Proton M/Breeze M اإلطالقمركبة  : 

                                                                 
 .ردت ا و بالصيغة اليت   التسجيل بيانات  استنسخت * 
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 :يةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية   مدار ثابت بالنسبة لألرض

 : زاوية امليل   درجة٠,٠٥ ±صفر 
 :نقطة األوج   فوق املدار األرضي التزامين كلم٢٠
 :نقطة احلضيض  حتت املدار األرضي التزامين  كلم٢٠

 :خط الطول   درجة غربا١١٨,٧
  واط٣٥:  غيغاهريتز٤,٢-٣,٧
  واط١٣٠:  غيغاهريتز١٢,٢-١١,٧
  واط١١٠:  غيغاهريتز٢٠,٢-١٩,٧

 :الترددات وقدرة جهاز اإلرسال

 االتصاالت وخدمات اإلرسال التلفزي املباشر 
 إىل املنازل

 :الغاية

Telesat Canada الكيان املسؤول عن التشغيل:   
 ٣- RADARSAT-2  

 كندا
 كازاخستان

 :اسم الدولة املطِلقة

RADARSAT-2 (2007-061A) التسمية: 
  ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ١٤

 مركز بايكونور الفضائي، كازاخستان
 واإلقليم أو املكانتاريخ اإلطالق 

 : الذي حدث منه اإلطالق
Starstem Soyuz اإلطالقركبةم  : 

 :يةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية    دقيقة١٠٠,٧٦
 : زاوية امليل   درجة٩٨,٨٢
 :نقطة األوج   كلم٨١١,١
 :نقطة احلضيض   كلم٨٠٩,٤

رصد األرض بواسطة رادار ذي فتحة اصطناعية 
 Cللنطاق 

 :الغاية

MDA Geospatial Services Inc. شغيلالكيان املسؤول عن الت: 
 


