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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

معلومات مقدَّمة وفقاً ملعاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان     
  استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام 

      السماوية األخرى
ألمني العام موجَّهة إىل ا ٢٠١٥آذار/مارس  ١٩شفوية مؤرَّخة  مذكِّرة    

يرلندا الشمالية أالبعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  من
      األمم املتحدة (فيينا)  لدى

ــا العظمــى و  شــرُِّي   ــة الدائمــة للمملكــة املتحــدة لربيطاني ــدا الشــمالية لــدى  أف البعث يرلن
مـة ألنشـطة   ظِّاملن ملبـادئ للمادة احلادية عشرة من معاهـدة ا  أن حتيل، وفقاً املتحدة (فيينا) األمم

الــدول يف ميـــدان استكشـــاف واســتخدام الفضـــاء اخلـــارجي، مبــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام    
ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ))، معلومــات عــن اجلســم  ٢١-(د  ٢٢٢٢الســماوية األخــرى (مرف

  (انظر املرفق). NATO IVBالفضائي 
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      املرفق
      *معلومات عن اجلسم الفضائي    
    NATO IVB      

  076A-1993 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث الفضاء:
  NATO IVB اسم اجلسم الفضائي:

الواليات املتحدة األمريكية ومنظمة حلف مشال   دولة التسجيل:
  األطلسي (الناتو)

  الواليات املتحدة الدولة املطلقة األخرى:
   ١٩٩٣ كانون األول/ديسمرب ٨  :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  ق سَّالتوقيت العاملي املنب
  واليات املتحدةال

  األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة ١ ٤٣٦,٢٣٧ الفترة العقدية:  
  درجة١١,٤٧٤ زاوية امليل:  
  كيلومترات ٣٥ ٨٠٣,٥٥٠ نقطة األوج:  
 كيلومتراً ٣٥ ٧٧٥,١١٣ نقطة احلضيض:  

  االتصاالت العسكرية الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
  درجة شرقا٣٣ً+ املوقع الثابت بالنسبة لألرض:

 التغيُّر يف اإلشراف على اجلسم الفضائي
بالتوقيت العاملي  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١  تاريخ التغيُّر يف اإلشراف:  

 املنسَّق
  .Airbus Defence and Space Ltd هوية املالك اجلديد أو املشغِّل اجلديد:  
  درجة شرقا٣٣ً+ املوقع املداري اجلديد:  

  االتصاالت العسكرية التغيُّر يف الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
                                                         

أعادت األمانة و ٦٢/١٠١ عمالً بقرار اجلمعية العامةقُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ   *  
  .تصميمه
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انتقلت ملكية املركبة الفضائية من منظمة الناتو   معلومات أخرى:
يرلندا أإىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

، ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٨الشمالية يف 
 Paradigmكة املتحدة إىل شركة ومن اململ

Secure Communications Ltd. .يف اليوم نفسه 
نتقلت ، ا٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١يف و

إىل  Paradigmحقوق ومسؤوليات شركة 
  ..Airbus Defence and Space Ltdشركة

 دلتا مركبة اإلطالق:
 


