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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُطلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

 هة إىل األمني العامموجَّ ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ    
     لدى األمم املتحدة (فيينا)للنرويج البعثة الدائمة   من

ــاً      ت   ــدِّم، وفقـ ــأن تقـ ــا) بـ ــدة (فيينـ ــم املتحـ ــرويج لـــدى األمـ ــة للنـ ــةُ الدائمـ ــرَّف البعثـ تشـ
الرابعة من اتفاقيـة تسـجيل األجسـام املُطلَقـة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة           للمادة

 الــذي أُطلــق Thor 7))، معلومــات تتعلــق باجلســم الفضــائي النروجيــي  ٢٩-(د ٣٢٣٥العامــة 
ــامــن  حــديثاً (انظــر املرفــق األول)، ومعلومــات إضــافية تتعلــق باجلســم    الفرنســية كــورو بغيان

  الذي سبق تسجيله (انظر املرفق الثاين). Thor 3الفضائي 



 

2V.15-05662 

 

ST/SG/SER.E/747

    املرفق األول
  *بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته النرويج    

  
   Thor 7    

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُطلَقة يف الفضاء اخلارجي
 
تسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباثال

 الفضاء:
2015-022A 

 Thor 7 اسم اجلسم الفضائي:

 40613 :سجيلرقم التالتسمية الوطنية/
 النرويج دولة السجل:

ثواٍن  ٧و ٨الساعة ، ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٦ :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  بالتوقيت العاملي املنسَّق

 رنسيةكورو، غيانا الف

  البارامترات املدارية األساسية

 ساعة٢٤ الفترة العقدية: 

 صفر زاوية امليل: 

 كيلومترا١٦٥٤٢ً نقطة األوج: 

 كيلومترا١٦٥٤٢ً نقطة احلضيض: 

 االتصاالت الوظائف العامة للجسم الفضائي:

 اخلارجي الفضاء قة يفطلَلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املُمع
 درجة شرقا١ً- املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض:

 www.telenorsat.com :ياملوقع الشبك

 Telenor Satellite Broadcasting :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

 Ariane 5 مركبة اإلطالق:

  

                                                         
 وأعادت األمانة تصميمه. ٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة  عدَّمت املعلومات باستخدام النموذج الذي أُدِّقُ  *  
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    املرفق الثاين
  *طلقته النرويجمعلومات إضافية عن جسم فضائي سبق تسجيله أ    

  
   Thor 3    

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُطلَقة يف الفضاء اخلارجي
 

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث
 الفضاء:

1998-035A 

 Thor 3 اسم اجلسم الفضائي:

 25358 :سجيلرقم التالتسمية الوطنية/
 النرويج دولة السجل:

  ST/SG/SER.E/730 :وثيقة التسجيل
 بالتوقيت العاملي املنسَّق ١٩٩٨حزيران/يونيه ١٠ :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

يب كانافريال، فلوريدا، الواليات املتحدة ك
 األمريكية

  البارامترات املدارية األساسية

 ساعة٢٤ الفترة العقدية: 

 درجات٤ زاوية امليل: 

 لومتراًكي١٦٥٤٢ نقطة األوج: 

 كيلومترا١٦٥٤٢ً نقطة احلضيض: 

 االتصاالت واإلذاعة الساتلية الوظائف العامة للجسم الفضائي:

 اخلارجي الفضاء طلَقة يفلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املُمع
 Telenor Satellite Broadcasting :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

خاضعاً للتحكم Thor 3مل يعد اجلسم الفضائي  ات أخرى:معلوم
  ية امليل، وزاوية امليل تتزايد.يف زاو

  
  

                                                         
 وأعادت األمانة تصميمه. ٦٢/١٠١بقرار اجلمعية العامة عمالً  عدَّمت املعلومات باستخدام النموذج الذي أُدِّقُ  *  


