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220519    220519    V.19-03147 (A) 

*1903147*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  قة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام املْطَل    
    

موجَّهة إىل األمني العام  ٢٠١٩ين/يناير كانون الثا ٢١مذكِّرة شفوية مؤرَّخة     
    البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة (فيينا) من

تتشــــــرَّف البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة (فيينا) بأن تقدِّم، وفقًا للمادة الرابعة   
ــــــام املْطَلقة يف الفضــــــاء اخلارجي (مرفق قرار اجلمعية العامة     ٣٢٣٥من اتفاقية تســــــجيل األجس

ت )، معلوما٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ  ٦٢/١٠١))، ولقرار اجلمعية العامة ٢٩-(د
عن عودة مخســة أجســام إىل الغالف اجلوي وتفكُّكها، وكانت هذه األجســام قد ُأطلقت يف إطار 

  (انظر املرفق). QB50مشروع حمطة الفضاء الدولية 
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  املرفق
  

      كا*معلومات إضافية عن أجسام فضائية سجَّلتها بلجي    
  UNSW-EC0     

    املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام     
  UNSW-EC0  اسم اجلسم الفضائي:

  B-SC-006-2017  :رقم التسجيلالتسمية الوطنية/
  بلجيكا  :دولة السجل

  ST/SG/SER.E/808  وثيقة التسجيل:
  الواليات املتحدة األمريكية  الدول املْطِلقة األخرى:

    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
بالتوقيت ١١/١٥، الساعة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٨  تاريخ اإلطالق: 

  العاملي املنسَّق؛ الواليات املتحدة
بالتوقيت  ٢٥/٠٥، الساعة ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٥  تاريخ النشر: 

  العاملي املنسَّق؛ حمطة الفضاء الدولية
    البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة  ٩٢,٧٩  الفترة العقدية: 
  درجة  ٥١,٦٦  زاوية امليل: 
  كيلومترا ٤١٨  نقطة األوج: 
  كيلومترات ٤٠٣  نقطة احلضيض: 

القياس العلمي ملناطق خمتلفة من الغالف احلراري   الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
بواسطة شبكة من سواتل كيوبسات اليت حتمل 

  أجهزة متنوعة 

                                                            
وأعادت  ٦٢/١٠١منوذج االستمارة الذي ُأعدَّ عمًال بقرار اجلمعية العامة  ُقدِّمت هذه املعلومات باستخدام * 

  األمانة تصميمه.
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  معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة 
  يف الفضاء اخلارجي

    التغري يف احلالة أثناء التشغيل

تاريخ توقُّف اجلسم الفضائي  
  العمل: عن

بالتوقيت  ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون ٣
  املنسَّق العاملي

i-INSPIRE II    
  التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا 

  i-INSPIRE II  اسم اجلسم الفضائي:
  B-SC-007-2017  :رقم التسجيلالتسمية الوطنية/

  بلجيكا  :دولة السجل
  ST/SG/SER.E/808  وثيقة التسجيل:

  الواليات املتحدة  الدول املْطِلقة األخرى:
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

بالتوقيت ١١/١٥، الساعة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٨  تاريخ اإلطالق: 
  العاملي املنسَّق؛ الواليات املتحدة

بالتوقيت  ٠٠/٠٤، الساعة ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦  تاريخ النشر: 
  العاملي املنسَّق؛ حمطة الفضاء الدولية

    املدارية األساسيةالبارامترات 
  دقيقة  ٩٢,٧٩  الفترة العقدية: 
  درجة  ٥١,٦٦  امليل:زاوية  
  كيلومترا ٤١٨  نقطة األوج: 
  كيلومترات ٤٠٣  نقطة احلضيض: 

القياس العلمي ملناطق خمتلفة من الغالف احلراري   الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
بواسطة شبكة من سواتل كيوبسات اليت حتمل 

  أجهزة متنوعة 
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  معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة 
  يف الفضاء اخلارجي

    التغري يف احلالة أثناء التشغيل

تاريخ توقُّف اجلسم الفضائي  
  العمل: عن

بالتوقيت  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٤
  املنسَّق العاملي

    
ExAlta-1  

  
  

  التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا 
  ExAlta-1 اسم اجلسم الفضائي:

  B-SC-011-2017 :رقم التسجيلالتسمية الوطنية/
  بلجيكا :دولة السجل

  ST/SG/SER.E/808 وثيقة التسجيل:
  الواليات املتحدة الدول املْطِلقة األخرى:

   تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
بالتوقيت ١١/١٥، الساعة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٨ تاريخ اإلطالق: 

  العاملي املنسَّق؛ الواليات املتحدة 
بالتوقيت  ٥٥/٠٨، الساعة ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦ تاريخ النشر: 

  حمطة الفضاء الدولية ؛العاملي املنسَّق
   املدارية األساسيةالبارامترات 

  دقيقة  ٩٢,٧٩ الفترة العقدية: 
  درجة  ٥١,٦٦ امليل:زاوية  
  كيلومترا ٤١٨ نقطة األوج: 
  كيلومترات ٤٠٣ نقطة احلضيض: 

القياس العلمي ملناطق خمتلفة من الغالف احلراري  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
بواسطة شبكة من سواتل كيوبسات اليت حتمل 

  أجهزة متنوعة 
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 معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة
  يف الفضاء اخلارجي

   التغري يف احلالة أثناء التشغيل

تاريخ توقُّف اجلسم الفضائي  
 العمل: عن

بالتوقيت  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ١٤
  املنسَّق العاملي

UPSat    
  تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية 

  UPSat  اسم اجلسم الفضائي:
  B-SC-012-2017  :رقم التسجيلالتسمية الوطنية/

  بلجيكا  :دولة السجل
  ST/SG/SER.E/808  وثيقة التسجيل:

  الواليات املتحدة  الدول املْطِلقة األخرى:
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

بالتوقيت ١١/١٥، الساعة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٨  تاريخ اإلطالق: 
  العاملي املنسَّق؛ الواليات املتحدة

بالتوقيت  ٢٥/٠٨، الساعة ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨  تاريخ النشر: 
  العاملي املنسَّق؛ حمطة الفضاء الدولية

    البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة  ٩٢,٧٩  الفترة العقدية: 
  درجة  ٥١,٦٦  امليل:زاوية  
  كيلومترا ٤١٨  نقطة األوج: 
  كيلومترات ٤٠٣  نقطة احلضيض: 

القياس العلمي ملناطق خمتلفة من الغالف احلراري   الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
بواسطة شبكة من سواتل كيوبسات اليت حتمل 

  أجهزة متنوعة 
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 معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة 
  يف الفضاء اخلارجي

    التغري يف احلالة أثناء التشغيل

تاريخ توقُّف اجلسم الفضائي  
  العمل: عن

بالتوقيت  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ١٢
  املنسَّق العاملي

    
Hoopoe  

  

  التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا 
  Hoopoe  اسم اجلسم الفضائي:

  B-SC-020-2017  :رقم التسجيلالتسمية الوطنية/
  بلجيكا  :دولة السجل

  ST/SG/SER.E/808  وثيقة التسجيل:
  الواليات املتحدة  الدول املْطِلقة األخرى:

    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
بالتوقيت ١١/١٥، الساعة ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٨  تاريخ اإلطالق: 

  العاملي املنسَّق؛ الواليات املتحدة 
بالتوقيت  ٢٥/٠٨، الساعة ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨  تاريخ النشر: 

  العاملي املنسَّق؛ حمطة الفضاء الدولية
    املدارية األساسيةالبارامترات 

  دقيقة  ٩٢,٧٩  الفترة العقدية: 
  درجة  ٥١,٦٦  :امليلزاوية  
  كيلومترا ٤١٨  نقطة األوج: 
  كيلومترات ٤٠٣  نقطة احلضيض: 

القياس العلمي ملناطق خمتلفة من الغالف احلراري   الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
بواسطة شبكة من سواتل كيوبسات اليت حتمل 

  أجهزة متنوعة 
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 معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة
  يف الفضاء اخلارجي

    لالتغري يف احلالة أثناء التشغي

تاريخ توقُّف اجلسم الفضائي  
  العمل: عن

بالتوقيت  ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢
  املنسَّق العاملي

 


