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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

  طلَقة  التفاقية تسجيل األجسام املُمعلومات مقدمة وفقاً    
  يف الفضاء اخلارجي

    
  هة إىل األمني العام موج ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨خة رة شفوية مؤرمذكِّ    

     )فيينا(لدى األمم املتحدة للنرويج من البعثة الدائمة 
بأن تقـدم، وفقـاً للمـادة الرابعـة مـن      ) فيينا(تتشرف البعثةُ الدائمة للنرويج لدى األمم املتحدة        

 ،))٢٩- د (٣٢٣٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة        (طلَقة يف الفضاء اخلـارجي      اتفاقية تسجيل األجسام املُ   
  ).نظر املرفقا (AISSat-1 وThor 6 وThor 5 وThor 3 وThor 2معلومات عن األجسام الفضائية 
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  املرفق

  
  النرويج ا أطلقتهاألجسام الفضائية اليتبيانات تسجيل     

    
   Thor 2 

  
 025A-1997 :التسمية الدولية

 Thor 2 :اسم اجلسم الفضائي

رقم التعريف لدى القيادة األمريكية الشمالية 
 ):نوراد(للدفاع اجلوي الفضائي 

٢٤٨٠٨ 

 النرويج :الدولة املطلقة

 النرويج :سجلدولة ال

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 

كيب كانافريال، فلوريدا، الواليات املتحدة  :موقع اإلطالق 
 األمريكية

  البارامترات املدارية األساسية

 – :الفترة العقدية 

 – :زاوية امليل 

 – :نقطة األوج 

 – :نقطة احلضيض 

 – :ع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرضاملوض

 البث التلفزيوين/االتصاالت :الوظيفة

 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٠ :مدار التخلص

 – :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي

 www.telenorsat.com :الرابط باملوقع الشبكي ملشغل اجلسم الفضائي
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  Thor 3 

  
 035A-1998 :التسمية الدولية

 Thor 3 :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٥٣٥٨ :"نوراد"رقم التعريف لدى 

 النرويج :الدولة املطلقة

 النرويج :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٠ :تاريخ اإلطالق 

  اليات املتحدةكيب كانافريال، فلوريدا، الو :موقع اإلطالق 

  البارامترات املدارية األساسية

  ساعة٢٤ :الفترة العقدية 

  درجة٢‚٥ :زاوية امليل 

  كيلومترا٤٢ ١٦٥ :نقطة األوج 

  كيلومترا٤٢ ١٦٥ :نقطة احلضيض 

  درجات غربا٤ :املوضع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض

 فزيوينالبث التل/االتصاالت :الوظيفة

 – : التخلصمدار

 – :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي

 www.telenorsat.com :الرابط باملوقع الشبكي ملشغل اجلسم الفضائي
   

  Thor 5 
  

 006A-2008 :التسمية الدولية

 Thor 5 :اسم اجلسم الفضائي

 ٣٢٤٨٧ :"نوراد"رقم التعريف لدى 
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 النرويج :الدولة املطلقة

 النرويج :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١١ :تاريخ اإلطالق 

 بايكونور، كازاخستان :موقع اإلطالق 

  البارامترات املدارية األساسية

  ساعة٢٤ :الفترة العقدية 

 صفر درجة :زاوية امليل 

   كيلومترا٤٢ ١٦٥ :نقطة األوج 

  كيلومترا٤٢ ١٦٥ :نقطة احلضيض 

 درجة واحدة غربا :املوضع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض

 فزيوينالبث التل/االتصاالت  :الوظيفة

 – :مدار التخلص

 – :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي

 www.telenorsat.com :الرابط باملوقع الشبكي ملشغل اجلسم الفضائي
   

  Thor 6 
  

 058B-2009 :التسمية الدولية

 Thor 6 :اسم اجلسم الفضائي

 ٣٦٠٣٣ :"نوراد"رقم التعريف لدى 

 النرويج :الدولة املطلقة

 النرويج :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ :تاريخ اإلطالق 
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 كورو، غيانا الفرنسية :موقع اإلطالق 

  امترات املدارية األساسيةالبار

  ساعة٢٤ :الفترة العقدية 

 صفر درجة :زاوية امليل 

   كيلومترا٤٢ ١٦٥ :نقطة األوج 

  كيلومترا٤٢ ١٦٥ :نقطة احلضيض 

 درجة واحدة غربا :املوضع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض

 فزيوينالبث التل/االتصاالت :الوظيفة

 – :مدار التخلص

 – : العودة إىل الغالف اجلويتاريخ

 www.telenorsat.com :الرابط باملوقع الشبكي ملشغل اجلسم الفضائي
   

  AISSat-1 
  

 035C-2010 :التسمية الدولية

 AISSat-1 :اسم اجلسم الفضائي

 ٣٦٧٩٧ :"نوراد"رقم التعريف لدى 

 جالنروي :الدولة املطلقة

 النرويج :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  دقيقة٥٢ و٣، الساعة ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ :تاريخ اإلطالق 
 تشيبتوقيت غرين

مركز ساتيش داوان الفضائي، سريهاريكوتا،  :موقع اإلطالق 
 اهلند

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٧‚٢ :الفترة العقدية 
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  درجة٩٨ : امليلزاوية 

  كيلومترا٦٣٩‚١ :نقطة األوج 

  كيلومترا٦٢٠‚٩ :نقطة احلضيض 

 – :املوضع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض

 إجراء حبوث :الوظيفة

  – :مدار التخلص

 – :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي

 www.spacecentre.no/eng :الرابط باملوقع الشبكي ملشغل اجلسم الفضائي

 


