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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  قة مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَدَّمعلومات مق    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام جَّمو ٢٠١٣أغسطس / آب٢٦خة  شفوية مؤرَّمذكّرة    
  الشمالية يرلندا أمن البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

      )فيينا(لدى األمم املتحدة 
 الـشمالية لـدى األمـم       أيرلنـدا  البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       فتتشرَّ  
، وفقـاً ألحكـام املـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة يف                    مبـأن تقـدِّ   ) فيينا(املتحدة  

معلومــات عــن أربعــة أجــسام ، ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (الفــضاء اخلــارجي 
 03B FM2 واجلسم الفـضائي  )031D-2013التسمية الدولية  (03B PFM اجلسم الفضائي :فضائية

ــة ( ــسمية الدولي ــضائي  ) 031C-2013 الت ــة  ( 03B FM4واجلــسم الف ــسمية الدولي ) 031B-2013الت
يونيـه  / حزيـران ٢٥طلقـت يف  ، الـيت أُ )031A 2013التسمية الدولية ( 03B FM5 واجلسم الفضائي

  .)انظر املرفق( ٢٠١٣
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    املرفق
األجسام الفضائية اليت أطلقتها اململكة املتحدة لربيطانيا بيانات تسجيل   

  يرلندا الشماليةأالعظمى و
    

  03B PFM   
  يف الفضاء اخلارجي قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ

  لدى تمدة عالتسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

2013-031D 

  )M001املعروف بالرمز  (03B PFM :اسم اجلسم الفضائي
 39191 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 اململكة املتحدة :التسجيلدولة 

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 قبالتوقيت العاملي املنسَّ ،٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥ :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسيةي،مركز غيانا الفضائ :ه أو موقعاإلطالقيم إقل

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٢٨٧,٩٣ :الفترة العقدية

  درجة٠,٠٣ :امليلزاوية 

  كيلومترا٨ً ٠٦٩ :نقطة األوج

  كيلومترا٨ً ٠٦٣ :نقطة احلضيض

  االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 قة يف الفضاء اخلارجي يف سجل األجسام املطلَإلدراجها إضافية طوعية معلومات

   احملدودة03bشركة  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله
 www.03bnetworks.com  :املوقع الشبكي

 Soyuz :مركبة اإلطالق
    

                                                         
    ٦٢/١٠١ باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة املعلوماتقُدِّمت هذه   

  .وأعادت األمانة تصميمه
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    03B FM2    
  رجييف الفضاء اخلا قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ

  لدى  عتمدةالتسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

2013-031C 

  )M002املعروف بالرمز  (03B FM2 :اسم اجلسم الفضائي
 39190 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

  اململكة املتحدة :التسجيلدولة 
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 قسَّيت العاملي املنبالتوق ،٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥ :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسية،مركز غيانا الفضائي :ه أو موقعاإلطالقإقليم 

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٢٨٧,٩٣ :الفترة العقدية

  درجة٠,٠٣ :امليلزاوية 

  كيلومترا٨ً ٠٦٩ :نقطة األوج

  كيلومترا٨ً ٠٦٣ :نقطة احلضيض

 االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 قة يف الفضاء اخلارجي يف سجل األجسام املطلَإلدراجهامعلومات إضافية طوعية 

   احملدودة03Bشركة  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله
 www.03bnetworks.com  :املوقع الشبكي

 Soyuz :مركبة اإلطالق
      

03B FM4 

  التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمة وفقاً معلومات مقدَّ
  لدى  عتمدةالتسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

2013-031B 

  )M004املعروف بالرمز  (03B FM4 :اسم اجلسم الفضائي
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 39187 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

  اململكة املتحدة :التسجيلدولة 
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 قسَّبالتوقيت العاملي املن ،٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥ :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسية،مركز غيانا الفضائي :ه أو موقعاإلطالقإقليم 

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٢٨٧,٩٣ :الفترة العقدية

  درجة٠,٠٣ :امليلزاوية 

  كيلومترا٨ً ٠٦٩ :نقطة األوج

  كيلومترا٨ً ٠٦٣ :يضنقطة احلض

 االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 قة يف الفضاء اخلارجي يف سجل األجسام املطلَإلدراجهامعلومات إضافية طوعية 

   احملدودة03bشركة  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله
 www.03bnetworks.com  :املوقع الشبكي

 Soyuz :مركبة اإلطالق
      

03B FM5 

  مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيعلومات مقدَّم
  لدى  عتمدةالتسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

2013-031A 

  )M005املعروف بالرمز  (03B FM5 :اسم اجلسم الفضائي
 39188 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

  اململكة املتحدة :التسجيلدولة 
  طالق وإقليمه أو موقعهتاريخ اإل

 قسَّبالتوقيت العاملي املن ،٢٠١٣يونيه / حزيران٢٥ :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسية،مركز غيانا الفضائي :ه أو موقعاإلطالقإقليم 
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  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٢٨٧,٩٣ :الفترة العقدية

  درجة٠,٠٣ :امليلزاوية 

  كيلومترا٨ً ٠٦٩ :نقطة األوج

  كيلومترا٨ً ٠٦٣ :نقطة احلضيض

 االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 قة يف الفضاء اخلارجي يف سجل األجسام املطلَإلدراجهامعلومات إضافية طوعية 

   احملدودة03bشركة  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله
  www.03bnetworks.com  :املوقع الشبكي

 Soyuz :مركبة اإلطالق

 


