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300719    300719    V.19-06703 (A) 

*1906703*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

) ١٦-باء (د ١٧٢١معلومات مقدَّمة وفقًا لقرار اجلمعية العامة     
        الدول اليت تطلق أجسامًا إىل املدار أو ما بعده  من

موجَّهة إىل األمني العام من البعثة  ٢٠١٩يه نيو/حزيران ٢١مذكِّرة شفوية مؤرَّخة     
    لدى األمم املتحدة (فيينا) لبوتانالدائمة 
تتشــــــرَّف البعثة الدائمة لبوتان لدى األمم املتحدة (فيينا) بأن حتيل إىل األمني العام لألمم   

كــانون  ٢٠) املؤرَّخ ١٦-بــاء (د ١٧٢١من قرار اجلمعيــة العــامــة  ١املتحــدة، وفقــًا للفقرة 
وهو أول ساتل للبلد، الذي  ،"Bhutan-1"كيوبسات ، معلومات عن ساتل ١٩٦١األول/ديسمرب 

 ١٠وأطلق يف الفضـــاء اخلارجي يف  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩أرســـل إىل حمطة الفضـــاء الدولية يف 
 (انظر املرفق). ٢٠١٨آب/أغسطس 
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 املرفق
  *بوتانبيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته     

   Bhutan-1  
 

  جلنة   التسمية الدولية املعتمدة لدى
 أحباث الفضاء:

1998-067PF  

  Bhutan-1 اسم اجلسم الفضائي:
  BTN1  التسمية الوطنية/رقم التسجيل:

  بوتان دولة التسجيل:
  بالتوقيت العاملي املنسق؛ حمطة الفضاء الدولية ٢٠١٨آب/أغسطس  ١٠  تاريخ النشر:

   البارامترات املدارية األساسية:
  دقيقة ٢٩,٣  الفترة العقدية: 
  درجة ٥١,٦  زاوية امليل: 
  كيلومترا ٣٩٧  نقطة األوج: 
  كيلومترا ٣٨٨  نقطة احلضيض: 

 التقاط صور لألرض  -١  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
تقدمي خدمات جهاز إعادة اإلرسال الرقمي اعتمادا على نظام اإلبالغ   -٢

  ملستخدمي البث اإلذاعي للهواة (APRS)اآليل باستخدام احلزمات 
أجهزة االستشعار األرضية عن بعد اليت طورها مجع البيانات من   -٣

  الطالب
توضيح أداء رقاقة مصممة حديثا وخاصة بالنظام العاملي لتحديد املواقع   -٤

(GPS)  1"يف ساتل من نوعU CubeSat"  
عطل بسبب على الساتل من جراء وقوع توضيح اآلثار املترتبة   -٥

  واحدحادث 
 غنطيسي يف الفضاء ألغراض املقارنة مع البيانات األرضيةياس املجال املق  -٦

  إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وزارة اإلعالم واالتصاالت، بوتان  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:
  Falcon 9 Full Thrust  مركبة اإلطالق:

كيوبسات من نوع يف إطار مشروع تشكيلة سواتل   Bhutan-1طوِّر ساتل   معلومات أخرى:
BIRDS-2 الذي يرعاه معهد كيوشو للتكنولوجيا يف اليابان  

 

__________ 
   ٦٢/١٠١عمًال بقرار اجلمعية العامة الذي ُأعدَّ االستمارة منوذج  ُقدِّمت هذه البيانات باستخدام  *  

  .تصميمه وأعادت األمانة


