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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
           يف األغراض السلمية

 معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
     يف الفضاء اخلارجي

   موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لكندا لدى األمم املتحدة 

حتّياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(عثة الدائمة لكندا لدى األمم املتحدة هتدي الب 
املتحدة، ويشّرفها أن تقدم إليه، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام 

، معلومات عن ))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
التســمية  (CanX-2و) 021B-2008التســــمية الدولــيــة  ( CanX-6الكنديةاألجســام الفضائية 

التسـمية  (Ciel-2و) 044A-2008التسـمية الدولية  (Nimiq-4و) 021H-2008الدولــيــة 
  ).انظر املرفق) (063A-2008الدولــيــة 
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 املرفق
   ∗بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها كندا  

 ١ - CanX-6    
 021B-2008 :التسمية الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاء

 CanX-6 :اسم اجلسم الفضائي
 كندا :اسم دولة التسجيل

 اهلند :الدول املطلقة األخرى
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ :تاريخ اإلطالق

مركز ساتيش داَون الفضائي يف  :إقليم أو موقع اإلطالق
 سريهاريكوتا، اهلند 

 Polar Satellite Launch Vehicle C9 :إلطالقمركبة ا
  اخلصائص األساسية للمدار

  دقيقة٩٧,٢ :الفترة العقدية 
  درجة٩٨ :زاوية امليل 
  كيلومترا٦٤٥ :نقطة األوج 
  كيلومترا٦٢١,٥ :نقطة احلضيض 

تعقب السفن باستخدام اإلشارات املالحية  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 ا السفن البحريةاليت تطلقه

   خمترب الرحالت الفضائية يف جامعة توُرنتو :الكيان املشّغل
 ٢ - CanX-2    

 021H-2008 :التسمية الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاء
 CanX-2 :اسم اجلسم الفضائي
 كندا :اسم دولة التسجيل

 اهلند :الدول املطلقة األخرى
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ :تاريخ اإلطالق

مركز ساتيش داَون الفضائي يف  :إقليم أو موقع اإلطالق
 سريهاريكوتا، اهلند 

 Polar Satellite Launch Vehicle C9 :مركبة اإلطالق

───────────────── 
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به ∗  
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  اخلصائص األساسية للمدار
  دقيقة٩٧,٢ :الفترة العقدية 
  درجة٩٨ :زاوية امليل 
  كيلومترا٦٤٣,٥ :نقطة األوج 
 لومترا كي٦٢٠,٣ :نقطة احلضيض 

ساتل تعليمي من أجل عرض التكنولوجيا  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 وعلوم الغالف اجلوي

   خمترب الرحالت الفضائية يف جامعة توُرنتو :الكيان املشغـّل
  ٣ -  Nimiq-4    

 044A-2008 :التسمية الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاء
 Nimiq-4 :اسم اجلسم الفضائي

 كندا :ولة التسجيلاسم د
 كازاخستان، االحتاد الروسي :الدول املطلقة األخرى

 ٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول١٩ :تاريخ اإلطالق
حمطة بايكونور الفضائية يف بايكونور،  :إقليم أو موقع اإلطالق

 كازاخستان
 Proton LV :مركبة اإلطالق

  اخلصائص األساسية للمدار
 املدار الثابت بالنسبة لألرض :الفترة العقدية 
  درجة٠,٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ ٨٠٢,٥ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ ٧٨٥,٦ :نقطة احلضيض 
  درجة غربا٨٢ً :موقع املدار الثابت بالنسبة لألرض 

 االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  :الترددات وقدرة اإلرسال

  االنطاق ك 
  واط١٢٠ :از اإلرسالقدرة جه 
خط االتصال من األرض ( جهاز االستقبال  

 ):إىل اجلسم الفضائي
 ٢٩,٥ - ٢٩,٢٥ و٢٨,٦ – ٢٨,٣٥
 غيغاهرتز

خط االتصال من اجلسم ( جهاز اإلرسال  
 ):الفضائي إىل األرض

  غيغاهرتز١٨,٨- ١٨,٣
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   والنطاق ك 
  واط١٥٠ :قدرة جهاز اإلرسال 
التصال من األرض خط ا( جهاز االستقبال  

 ):إىل اجلسم الفضائي
  غيغاهرتز١٧,٨ -١٧,٣

خط االتصال من اجلسم ( جهاز اإلرسال  
 ):الفضائي إىل األرض

  غيغاهرتز١٢,٧ -١٢,٢

 Telesat Canada :الكيان املشغـّل
  

 ٤ - Ciel-2    
 063A-2008 :التسمية الدولية املقررة لدى جلنة أحباث الفضاء

 Ciel-2 :اسم اجلسم الفضائي
 كندا :اسم دولة التسجيل

 كازاخستان، االحتاد الروسي :الدول املطلقة األخرى
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ :تاريخ اإلطالق

حمطة بايكونور الفضائية يف بايكونور،  :إقليم أو موقع اإلطالق
 كازاخستان

 Proton M :مركبة اإلطالق
  اخلصائص األساسية للمدار

 املدار الثابت بالنسبة لألرض :عقديةالفترة ال 
  درجة٠,٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ ٨٠١,٤ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ ٧٨٥,٠ :نقطة احلضيض 
  درجة غربا١٢٩ً :موقع املدار الثابت بالنسبة لألرض 

 اتصاالت البث التجاري :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  :الترددات وقدرة اإلرسال

  غيغاهرتز١٢,٧ -١٢,٢ :تردداتال
 العلوية ١٦ واط بالنسبة للترددات الـ٢٤٠ :قدرة جهاز اإلرسال

املستخدمة لبث احلزم اليت تغطي كندا 
 واط ١٠٠ .والواليات املتحدة القارية

 واط بالنسبة للترددات املنخفضة ١٣٠و
 املستخدمة للحزم املوقعية اليت تغطي ١٦الـ

 القاريةكندا والواليات املتحدة 
 Ciel Satelliteجمموعة شركات  :الكيان املشغـّل

  


