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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية  

  التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  اًمة وفقدَّمعلومات مق    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام موجَّ ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠رة شفوية مؤرَّخة مذكِّ    
      من البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة (فيينا)

ملعاهــدة  ف البعثــة الدائمــة لبلجيكــا لــدى األمــم املتحــدة (فيينــا) بــأن حتيــل، وفقــاً  رَّتشــت  
املبادئ املنظمة ألنشطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك         

))، واملـادة الرابعـة   ٢١-(د ٢٢٢٢القمر واألجرام السماوية األخرى (مرفق قرار اجلمعية العامـة  
 ٣٢٣٥قية تسجيـل األجسام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـــة العامـــة        من اتفا

طلقتـها  أ ،PACEوQB50P02 و QB50P01))، معلومات عن ثالثـة أجسـام فضـائية، هـي     ٢٩-(د
ق (انظــر املنسَّــ العــامليدقيقــة بالتوقيــت  ١١و ١٩الســاعة  ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١٩بلجيكــا يف 

  ت.ل، جرى اإلطالق دون مشكالومات الواردة من املشغِّاملرفق). ووفقاً للمعل
، وبصـورة  QB50ومن خالل دعـم بلجيكـا لبعثـة الرحلـة التمهيديـة للجسـم الفضـائي          

بوضع الدولـة املطلقـة   بلجيكا منه، حظيت  اًأعم لكامل املشروع الذي تشكل تلك البعثة جزء
ت الرحلـة  دَّاتفاقية التسجيل. وقد أُعالفقرة (أ) من املادة األوىل من  حسب التعريف الوارد يف

رت وجرى تشـغيلها حتـت رعايـة معهـد فـون كارمـان       وطُوِّ QB50التمهيدية للجسم الفضائي 
  س وفقاً للقانون البلجيكي.  سَّللديناميات السائلة، املؤ

كــانون  ١٧خ ، املــؤر٦٢/١٠١َّرار اجلمعيـة العامــة  ومبوجـب التوصــيات الــواردة يف قــ   
ف بلجيكــا بــأن حتيــل املعلومــات اإلضــافية التاليــة عــن األجســام ، تتشــر٢٠٠٧َّاألول/ديســمرب 
  لة.  الفضائية املسجَّ



 

2V.14-05505 

 

ST/SG/SER.E/721

بلجيكا مبوجب لتها جرت املوافقة على إطالق وتشغيل األجسام اليت سجَّقد و  
املتعلق بإطالق األجسام الفضائية أو  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٧خ أحكام القانون املؤرَّ

  . ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٩خ ذ له املؤرَّفِّواملرسوم امللكي املن ،جلويف ا أو توجيهها تشغيلها
  منظمـة غـري هادفـة للـربح وعنواهنـا       ن كارمـان للـديناميات السـائلة، وهـو    يقوم معهـد فـو  و  

72 chaussée de Waterloo, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgium  بتشــغيل اجلســم الفضــائي ،
-B-SC-2014، واجلســم الفضــائي املســجل  QB50P01م ، املعــروف باســB-SC-001-2014ل املســجَّ

كـلٌّ مـن مؤسسـة    اجلسـمني الفضـائيني   هذين شارك يف ملكية ت. ويQB50P02املعروف باسم ، 002
Innovative Solutions in Space LLC  14-12، وعنواهنـا Molengraaffsingel, 2629 JD Delft, the 

Netherlands كليـة لنـدن اجلامعيـة، وعنوانـه    ابع لالتـ موالرد لعلـوم الفضـاء،    وخمترب؛Holmbury Hill 

Road, Dorking, RH5 6NT, Surrey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ؛
 route Cantonale, 1015لـوزان، وعنواهنـا    ىلفنـون التطبيقيـة االحتاديـة لـد    ل وكليـة لـوزان االحتاديـة   

Lausanne, Switzerland ري، وعنوانـه  اامعـة سـ  التـابع جل ي الفضائي، را؛ ومركز سBA Building, 

Guilford, GU2 7XH, Surrey, United Kingdom  .  
، B-SC-003-2014ل جَّوميتلك معهد فون كارمان للديناميات السائلة اجلسم الفضـائي املسـ    

  ، ويقوم بتشغيله. PACEاملعروف باسم 
ل، من حكومـة بلجيكـا للمشـغِّ    وميكن احلصول على معلومات بشأن اإلذن املمنوح  

ــة        ــة، مــع بعــض املعلومــات باللغ ــاللغتني الفرنســية واهلولندي وتســجيل األجســام الفضــائية (ب
 /http://www.belspo.be/belspo/space/doc/beLaw :نيينكليزيــــة) علــــى املــــوقعني التــــالإلا

REPERTOIRE_AUTORISATIONS_fr.pdf وhttp://www.belspo.be/belspo/space/doc/beLaw/ 

REGISTRE_NATIONAL_OBJETSSPATIAU.  
نقطة االتصال يف بلجيكا  نَّكما تتشرَّف البعثةُ الدائمة لبلجيكا بأن تبلغ األمني العام بأ  
  :لسجل الوطين لألجسام الفضائية هيبشأن ا

  Jean-François Mayence  
  Legal Unit “International Relations” 
  Belgian Science Policy Office 
  231 avenue Louise  
  B-1050 Brussels  
  3517 238 2 (0) 32+ اتف:اهل  
 maye@belspo.be لكتروين: اإلربيد ال  
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    املرفق
    *بيانات تسجيل أجسام فضائية أطلقتها بلجيكا

QB50P01      
 يف الفضاء اخلارجي مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقةدَّمعلومات مق

 QB50P01 اسم اجلسم الفضائي:

 B-SC-001-2014 التسمية الوطنية/رقم التسجيل:

 بلجيكا دولة التسجيل:

 االحتاد الروسي الدول املُطِلقة األخرى:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ،ثانيةً ١١و دقيقةً ١١و ١٩، الساعة ٢٠١٤حزيران/يونيه١٩ تاريخ اإلطالق:
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 ياسين، أورنبورغ، االحتاد الروسي  ق أو موقعه:إقليم اإلطال

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة٩٨,٦ً الفترة العقدية:

 درجة٩٨ً زاوية امليل:

 كيلومترا٥٩٥ً نقطة األوج:

 كيلومترا٥٩٥ً نقطة احلضيض:

 لتصديق عليهامتهيداً ل QB50اختبار بعثة الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
    

QB50P02  

 يف الفضاء اخلارجي مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقةمعلومات مقدَّ

 QB50P02 اسم اجلسم الفضائي:

 B-SC-002-2014 التسمية الوطنية/رقم التسجيل:

 بلجيكا دولة التسجيل:

 االحتاد الروسي الدول املُطِلقة األخرى:

───────────────── 
  وأعادت األمانة تصميمه. ٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة  قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ  *  
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ،ثانيةً ١١و دقيقةً ١١و ١٩، الساعة ٢٠١٤حزيران/يونيه١٩ اإلطالق: تاريخ
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 ياسين، أورنبورغ، االحتاد الروسي  إقليم اإلطالق أو موقعه:

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة٩٨,٦ً الفترة العقدية:

 درجة٩٨ً زاوية امليل:

 راًكيلومت٥٩٥ نقطة األوج:

 كيلومترا٥٩٥ً نقطة احلضيض:

 متهيداً للتصديق عليهاQB50بعثةاختبار الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
    

PACE 

 يف الفضاء اخلارجي مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقةمعلومات مقدَّ

 PACE اسم اجلسم الفضائي:

 B-SC-003-2014 التسمية الوطنية/رقم التسجيل:

 بلجيكا التسجيل: دولة

 االحتاد الروسي الدول املُطِلقة األخرى:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  ،ثانيةً ١١و دقيقة١١ًو ١٩، الساعة ٢٠١٤حزيران/يونيه١٩ تاريخ اإلطالق:
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 ياسين، أورنبورغ، االحتاد الروسي  إقليم اإلطالق أو موقعه:

  رات املدارية األساسيةالبارامت

 دقيقة٩٨,٦ً الفترة العقدية:

 درجة٩٨ً زاوية امليل:

 كيلومترا٥٩٥ً نقطة األوج:

 كيلومترا٥٩٥ً نقطة احلضيض:

 متهيداً للتصديق عليهاQB50اختبار بعثة الوظيفة العامة للجسم الفضائي:

  


