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جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية 

 
 

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
يف الفضاء اخلارجي 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ موجهة إىل األمني العام من 
البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (فيينا) 

دي البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشـمالية لـدى األمـم املتحـدة (فيينـا) أطيـب حتياـا إىل األمـني العـام 
ــق طيـه، وفقـا للمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تسجيــل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة ٣٢٣٥  لألمم املتحدة وترف
S (رقم التعريف الدويل 005B-2001) و الساتل ICO-F2 (رقـم  k ynet-4F (د-٢٩))، البيانات التقنيـة املتعلقة باطالق السـاتل

التعريف الدويل 026A-2001) (انظر املرفق). 
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  ST/SG/SER.E/398

املرفق 
تسجيل األجسام الـيت أطلقتـها اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية 

إىل الفضاء اخلارجي* 
 
 

Skynet-4F اسم اجلسم الفضائي: 

Ministry of Defence
Defence Procurement Agency
SAT IPT
Cedar 3a, #130
MoD DPA Abbey Wood
Bristol, BS34 8JH
 United Kingdom

املالك/املشغل: 

٧ شباط/فرباير ٢٠٠١  تاريخ االطالق: 

مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية  مكان االطالق: 

 2001-005B رقم التعريف: 

 IRON 5907 الرقم الفهرسي: 

يوم جنمي واحد (٤٣٦ ١ دقيقة)  الفترة العقدية: 

أقل من ٤ درجات  زاوية امليل: 

١٦٤ ٤٢ كيلومترا  نقطة األوج: 

١٦٤ ٤٢ كيلومترا  نقطة احلضيض: 

٦ درجات شرقا  املوقع املداري: 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العسكرية  الوظيفة العامة: 

٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١  تاريخ االبالغ: 

 -- تاريخ التخلص أو االضمحالل: 

 -- تاريخ االبالغ عن التخلص: 

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١  تاريخ القبول يف سجل اململكة املتحدة لألجسام 
الفضائية: 

ــــالق الســـاتل  رخصــة صــدرت لشــركة أســتريوم يف ٢ شــباط/ فــرباير ٢٠٠١ للتعــاقد علــى إط
Skynet-4F وتشغيله الحقا. 

الرخصة الصادرة مبوجب قانون الفضاء اخلارجي 
لسنة ١٩٨٦: 

                                                                    
بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به.  *
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ICO-FO اسم اجلسم الفضائي: 

ICO Global Communications (Operations) Limited
Huntlaw Building
P.O. Box 1350
Fort Street
Georgetown
Grand Cayman
 Cayman Islands

املالك/املشغل: 

١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١  تاريخ االطالق: 

كيب كانيفرال، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية  مكان االطالق: 

 2001-026A رقم التعريف: 

 26857 الرقم الفهرسي: 

٢ر٣٥١ دقيقة  الفترة العقدية: 

٩١ر٤٤ درجة  زاوية امليل: 

٤ر١١٣ ١٠ كيلومترا  نقطة األوج: 

١ر١٠٩ ١٠ كيلومترا  نقطة احلضيض: 

 -- املوقع املداري: 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية   الوظيفة العامة: 

٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١  تاريخ االبالغ: 

 -- تاريخ التخلص أو االضمحالل: 

 -- تاريخ االبالغ عن التخلص: 

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١  تاريخ القبول يف سجل اململكة املتحدة لألجسام 
الفضائية: 

١١ حزيران/يونيه ٢٠٠١  الرخصة الصادرة مبوجب قانون الفضاء اخلارجي 
لسنة ١٩٨٦، األمر املؤرخ ١٩٩٨ (جزر كاميان): 

 

ـــــــــــ 


