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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
 يف الفضاء اخلارجي

 موّجهة إىل األمني العام من البعثة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩مذكرة شفوية مؤرخة 
 )ييناف(الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 

هتدي البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى األمم                                        
أطيب حتياهتا إىل األمني العام لألمم املتحدة وتفيد، وفقا للمادة احلادية عشرة                                       ) فيينا  (املتحدة   

رجي     من معاهدة املبادئ الناظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلا                                            
مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، واملادة الرابعة من اتفاقية تسجيـل األجسام                                           

، بأن شركة          ))٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعيــة العامــة                 (املطلقة يف الفضاء اخلارجي               
، لدى حتويلها من منظمة حكومية           )INMARSATسابقا      (”.Inmarsat Ltd“امنارسات احملدودة          

  ١٩٩٩مارس     / آذار  ٢٣ شركة مسجلة يف اململكة املتحدة، ُمنحت رخصة مؤرخة                              دولية إىل    
  I2-F3  و I2-F2:  لتشغيـــل السواتــــــل التاليــــة                   ١٩٨٦مبقتضى قانون الفضاء اخلارجي لسنـة                    

وترد البيانات التقنية املتعلقة بتلك السواتل                . I3-F5 و I3-F4 وI3-F3 و I3-F2 و I3-F1 و I2-F4 و
 .ه املذكرة الشفوية       يف مرفق هذ     

الدولة "وفـيما يـتعلق باألجسـام الفضـائية املذكـورة أعاله، فان اململكة املتحدة ليست               
اتفاقـية املسـؤولية الدولية عن      ) أ(ألغـراض   " أو السـلطة املطلقـة    " "دولـة التسـجيل   "أو  " املطلقـة 

) ، املـــرفق)٢٦-د (٢٧٧٧قـــرار اجلمعــية العامـــة  (األضــرار الـــيت حتدثهـــا األجســام الفضـــائية   
 ٣٢٣٥قــرار اجلمعــية العامــة (الفضــاء اخلــارجي  يفاتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة   )ب( و
ــرفق)٢٩-د( ــاذ املالحــني الفضــائيني واعــادة املالحــني الفضــائيني ورد     ) ج(و ) ، امل اتفــاق انق

، على  )، املرفق )٢٢-د (٢٣٤٥قـرار اجلمعـية العامـة       (األجسـام املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي          
 .لتوايلا
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 املرفق 

 السواتل اليت تشّغلها امنارسات   
 

 ١- I2-F2 
   

I2-F2            اسم اجلسم الفضائي: 
Inmarsat Holdings Limited 

99 City Road 
London ECIY 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1991-018A       رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي         21149
 :الفترة العقدية          دقيقة    ١ ٤٣٦
 :زاوية امليل        درجة    ٢,٧١
 :نقطة األوج         كيلومترا      ٣٥ ٨١٥
 :نقطة احلضيض          كيلومترا      ٣٥ ٧٦٧
 :املوقع املداري  درجة غربا       ٥٥

 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية                      
 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب     / أيلول     ٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :تاريخ االبالغ عن التخلص -
 
 ١٩٩٩مارس / آذار٢٣

رخصة الصادرة مبوجب قانون ال
 :١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 

 
 ٢- I2-F3  

I2-F3            اسم اجلسم الفضائي: 
Inmarsat Holdings Limited 

99 City Road 
London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1991-084B رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 21814
 :الفترة العقدية  دقيقة١ ٤٣٦
 :يلزاوية امل  درجة٢,٦٧
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 :نقطة األوج  كيلومترا٣٥ ٨٢٥
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٤٣
 :املوقع املداري  درجة شرقا٦٥

 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :تاريخ االبالغ عن التخلص -
 
 ١٩٩٩مارس / آذار٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 

 
 ٣- I2-F4  

I2-F4            اسم اجلسم الفضائي: 
Inmarsat Holdings Limited 

99 City Road 
London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1992-021B رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 21940
 :الفترة العقدية  دقيقة١ ٤٣٦
 :ية امليلزاو  درجة٢,٠٧
 :نقطة األوج  كيلومترا٣٥ ٧٩٩
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٧٣
 :املوقع املداري  درجة غربا١٧

 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :تاريخ االبالغ عن التخلص -
 
 ١٩٩٩ارس م/ آذار٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 
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 ٤- I3-F1  
I3-F1            اسم اجلسم الفضائي: 

Inmarsat Holdings Limited 
99 City Road 

London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1996-020A رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 23839
 :الفترة العقدية  دقيقة١ ٤٣٦
 :زاوية امليل جة در٢,٦٧
 :نقطة األوج  كيلومترا٣٥ ٨١١
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٥٨
 :املوقع املداري  درجة شرقا٦٤

 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :تاريخ االبالغ عن التخلص -
 
 ١٩٩٩مارس /آذار ٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 

 
 ٥- I3-F2  

I3-F2            اسم اجلسم الفضائي: 
Inmarsat Holdings Limited 

99 City Road 
London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1996-053A رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 21307
 :الفترة العقدية  دقيقة١ ٤٣٦
 :زاوية امليل  درجة٢,٧
 :نقطة األوج  كيلومترات٣٥ ٨٠٦
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٦٦
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 :املوقع املداري  درجة شرقا١٥,٥
 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 

 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :صتاريخ االبالغ عن التخل -
 
 ١٩٩٩مارس / آذار٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 

 
 ٦- I3-F3  

I3-F3            اسم اجلسم الفضائي: 
Inmarsat Holdings Limited 

99 City Road 
London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1996-070A رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 24674
 :قديةالفترة الع  دقيقة١ ٤٣٦
 :زاوية امليل  درجة٢,٦٨
 :نقطة األوج  كيلومترا٣٥ ٨٧٧
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٦٩٨
 :املوقع املداري  درجة شرقا١٧٨

 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :ن التخلصتاريخ االبالغ ع -
 
 ١٩٩٩مارس / آذار٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 
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 ٧- I3-F4  
I3-F4            اسم اجلسم الفضائي: 

Inmarsat Holdings Limited 
99 City Road 

London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1997-027A رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 24819
 :ترة العقديةالف  دقيقة١ ٤٣٦
 :زاوية امليل  درجة٠,٢٧
 :نقطة األوج  كيلومترا٣٦ ٠٤٠
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٦ ٠١٦
 :املوقع املداري  درجة غربا٥٤

 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :بالغ عن التخلصتاريخ اال -
 
 ١٩٩٩مارس / آذار٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 

 
 ٨- I3-F5  

I3-F5            اسم اجلسم الفضائي: 
Inmarsat Holdings Limited 

99 City Road 
London EC1Y 1AX 

 :املشّغل     /املالك  

1998-006B رقم التعريف: 
 :الرقم الفهرسي 25153
 :الفترة العقدية قة دقي١ ٤٣٦
 :زاوية امليل  درجة٢,٨
 :نقطة األوج  كيلومترا٣٥ ٨٢٤
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٤٧
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 :املوقع املداري  درجة شرقا٢٥
 :الوظيفة العامة ساتل لالتصاالت السلكية والالسلكية 

 :تاريخ االبالغ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩
 :تاريخ التخلص أو االضمحالل -
 :خ االبالغ عن التخلصتاري -
 
 ١٩٩٩مارس / آذار٢٣

الرخصة الصادرة مبوجب قانون 
 : ١٩٨٦الفضاء اخلارجي لسنة 
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