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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  22شباط/فبراير  2021موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة (فيينا)
تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

البعثـ الـداممـ لإلمـر اا الع بيـ المتحـدة لـد األمم المتحـدة (فيينـر) بـن تحيـ ،وفقـر ألحكـر المـرةة

ال ابع من اتفرقي تسجيـ ـ ــ ،األجسر المطلق في الفضرء الخراجي (م فق ق اا الجمعيـ ـ ـ ـ ـ ـ العرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 3235ة))29-
بيرنر

تسجي ،الجسم الفضرمي "عين الصق ( )Falcon Eye 2( "2انظ الم فق).

()1

__________

( )1أُةخلت بيرنر الجسم الفضرمي المشرا إليه في الم فق في سج ،األجسر المطلق في الفضرء الخراجي
في  24شبرط/فب اي .2021
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته اإلمارات العربية المتحدة*
عين الصقر )Falcon Eye 2( 2
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسمي الدولي المعتمدة لد لجن أبحرث الفضرء

2020-090A

اسم الجسم الفضرمي

عين الصق )Falcon Eye 2( 2

ةول السج،

اإلمر اا الع بي المتحدة

ترايخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 2كرنو األول/ةيسمب  2020السرع  1و 33ةقيق
وصف ثرني برلتوقيت العرلمي المنسق؛ م كز غيرنر

الفضرمي غيرنر الف نسي
المدااي األسرسي

البراامت ا

الفت ة العقدي

 97ةقيق

زاوي المي،

 97,8ةاج

نقط األوج

 611كيلومت ا

نقط الحضيض

 611كيلومت ا

الوظيف العرم للجسم الفضرمي

سرت ،بص ي ل صد األاض في مداا متزامن

مع الشمس

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مرلك الجسم الفضرمي أو ِّ
مشغله

القوا

م كب اإلطالق

Soyuz-ST

معلومر

أخ

__________

* ُق ِّدمت هذه المعلومر

2/2

المسلح لدول اإلمر اا

الع بي المتحدة

سرت ،بص ي ل صد األاض في مداا متزامن

مع الشمس

برستخدا نموذج االستمراة الذي أُعد عمال بق اا الجمعي العرم  101/62وأعرة

األمرن تصميمه.
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