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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية  

 من الدول اليت تطلق أجساما إىل املدار أو ما بعده معلومات مقدمة   
   )١٦-د( باء ١٧٢١وفقا لقرار اجلمعية العامة 

هة إىل األمني العام  موج٢٠٠٨أبريل /نيسان ٩خة رة شفوية مؤرمذكّ  
   )فيينا(األمم املتحدة  لدى ملصرمن البعثة الدائمة 

حتياا إىل األمني العام لألمم          ) فيينا( لدى األمم املتحدة        ملصر دي البعثة الدائمة     
  )١٦-د  ( باء ١٧٢١ من قرار اجلمعية العامة       ١للفقرة   ، وفقا   تقدم إليه    املتحدة، ويشرفها أن       

 ١-رسات   مص  الساتل املصري     معلومات عن     ،  ١٩٦١ديسمرب   / كانون األول   ٢٠املؤرخ   
/ الذي أُطِلق يف نيسان      ) 31117": نوراد  "؛ الرقم الفهرسي لدى        012A-2007: التسمية الدولية   (

 ).انظر املرفق    (٢٠٠٧أبريل  
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  املرفق
 *مصر فضائي أطلقته جسمبيانات تسجيل   

 
 

 
2007-012A 

31117 

 :التسمية
 )أ(:التسمية الدولية 
ب(":نوراد"الرقم الفهرسي لدى   ( 

 :سم اجلسم الفضائيا ١-مصرسات
 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٧

 : اإلطالقموقع قاعدة اإلطالق ببايكونور، كازاخستان
 :ية األوليةبارامترات املدارال 
 :الفترة العقدية    دقيقة٩٨

 : لزاوية املي   درجة٩٨,١
 :نقطة األوج   كلم٦٦٧
 :نقطة احلضيض   كلم٦٥٧

 :م الفضائي العامةوظيفة اجلس رصد األرض
 

                                                           
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا     *
اليت تصدر عن الوكالة العاملية لإلنذار بشأن السواتل، وهي وكالة تابعة للخدمة العاملية بشأن البيئة (التسمية الدولية  )أ(

هي طريقة متفق عليها دوليا لتسمية ) International Ursigram and World Days Serviceالفضائية، وتسميتها الرمسية 
وتشري التسمية إىل سنة اإلطالق وعدد عمليات اإلطالق الناجحة اليت أجريت حىت ذلك احلني خالل تلك السنة . السواتل

 .) يشري إىل املعزز الصاروخي أو احلمولة الثانية، إخل”B“ يشري إىل احلمولة واحلرف ”A“فاحلرف (واجلزء الذي أُطِلق 
، أو الرقم ")نوراد("ويعرف أيضا بالرقم الفهرسي لدى قيادة قوى الدفاع اجلوي ألمريكا الشمالية (الرقم الفهرسي للساتل  )ب(

، أو رقم اجلسم لدى القيادة الفضائية للواليات املتحدة، أو ")ناسا("الفهرسي لدى اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
هو ) يادة االستراتيجية للواليات املتحدة، أو ببساطة الرقم الفهرسي أو ما شابه ذلك من صيغ أخرىالرقم الفهرسي لدى الق

رقم مخاسي متتابع تسنده القيادة االستراتيجية للواليات املتحدة إىل كل السواتل اليت توجد يف مدارات حول األرض، بغية 
تحدة وقيادة قوى الدفاع اجلوي ألمريكا الشمالية تعنيان ذا الفهرس وقد كانت القيادة الفضائية للواليات امل. التعرف عليها

 .قبل أن توكل مهمة االعتناء به إىل القيادة االستراتيجية للواليات املتحدة


