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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة  معلومات مقدَّمة وفقاً    
      يف الفضاء اخلارجي

  العام موجَّهة إىل األمني٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٢مذكّرة شفوية مؤرَّخة     
  لدى لشمالية يرلندا ا وأملكة املتحدة لربيطانيا العظمىمن البعثة الدائمة للم

  )فيينا(األمم املتحدة 
  

يرلنــدا الــشمالية لــدى   العظمــى وأتتــشرَّف البعثــة الدائمــة للمملكــة املتحــدة لربيطانيــا   
املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقـة         بأن تقدِّم، وفقاً ألحكام   ) فيينا(األمم املتحدة   

 معلومـات عـن األجـسام       ،))٢٩-د (٣٢٣٥يـة العامـة     اجلمع مرفـق قـرار   (اخلـارجي    يف الفضاء 
التـــسمية الدوليـــة  (Sirius-5، و)054A-2011التـــسمية الدوليـــة ( Quetzsat-1 :الفـــضائية التاليـــة

2012-036A(و ،HYLAS-2)   ــة ــسمية الدولي ــة  ( Skynet 5D، و)043B-2012الت ــسمية الدولي الت
2012-075A(و ،STRaND-1 ) 009-2013التـــسمية الدوليـــةE(،و Alphasat ) التـــسمية الدوليـــة
2013-038A) ( ــق األول ــر املرف ــضائي      )انظ ــن اجلــسم الف ــة ع ــات تكميلي ، باإلضــافة إىل معلوم
BNSCSat1)  042-2003التسمية الدوليةD) (انظر املرفق الثاين.(  

ــة     كمــا تتــشرَّ  ــة الدائمــة للمملكــة املتحــدة بــأن تطلــب رفــع امسهــا بــصفة دول ف البعث
يف ، الـذي سـبق هلـا تـسجيله          )016A-2010 التسمية الدولية ( SES-1 ائيالتسجيل للجسم الفض  

يف لت الواليات املتحـدة األمريكيـة ذلـك اجلـسم الفـضائي              إذ سجَّ  ST/SG/SER.E/618الوثيقة  
  . فأصبحت دولة التسجيل لهST/SG/SER.E/650الوثيقة 
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  املرفق األول
 

لكة املتحدة الفضائية اليت أطلقتها املم بيانات تسجيل األجسام    
  *يرلندا الشماليةالعظمى وأ لربيطانيا

  
   Quetzsat-1    
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    

 
2011-054A  التسمية الدولية املعتمدة  

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
Quetzsat-1 اسم اجلسم الفضائي:  

  : التسجيلرقم/التسمية الوطنية  37826
  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه  
  :تاريخ اإلطالق  ق، بالتوقيت الكوين املنس٢٠١١َّتمرب سب/ أيلول٢٩

  :إقليم اإلطالق أو موقعه  حمطة بايكونور الفضائية، كازاخستان
  البارامترات املدارية األساسية  

  :ة العقديةالفتر   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨
  :زاوية امليل   درجة٠,٠٥
  :نقطة األوج   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢

     :الوظيفة العامة للجسم الفضائي  االتصاالت التجارية
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    

 
 :لثابت بالنسبة لألرضاملوقع املداري ا  درجة شرقاً ٧٧-

  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله  ست يف لكسمربغشركة تأسَّ :لاملشغِّ
تتوىل  فيما ملتحدة َرخَّصت بإطالق الساتل فقطاململكة ا

  شركة من لكسمربغمسؤولية تشغيله 
  :معلومات أخرى

───────────────── 
   ٦٢/١٠١ املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامةقُدِّمت هذه  *  

  .وأعادت األمانة تصميمه
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    Sirius-5 (SES-5) 
 

  طلَقة يف الفضاء اخلارجياملُمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام     
 

2012-036A  التسمية الدولية املعتمدة  
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

Sirius-5 (SES-5) اسم اجلسم الفضائي:  
  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية  38652

  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه  
  :تاريخ اإلطالق  وين املنّسق بالتوقيت الك٢٠١٢يوليه / متوز٩

  :إقليم اإلطالق أو موقعه  حمطة بايكونور الفضائية، كازاخستان
  البارامترات املدارية األساسية  

  :الفترة العقدية   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨
  :زاوية امليل   درجة٠,١٠
  :نقطة األوج  كيلومتراً ٣٥ ٨٢٠
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢

     :الوظيفة العامة للجسم الفضائي  جاريةاالتصاالت الت
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    

 
املوقع املداري الثابت بالنسبة    شرقاًات درج٥+

  :لألرض
  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله  ست يف لكسمربغشركة تأسَّ: لاملشغِّ

فيما تتوىل . صت بإطالق الساتل فقطتحدة َرخَّاململكة امل
  شركة من لكسمربغمسؤولية تشغيله 

  :معلومات أخرى

    
   HYLAS-2  

 
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    

 
2012-043B  التسمية الدولية املعتمدة  

  : لدى جلنة أحباث الفضاء
HYLAS-2 اسم اجلسم الفضائي:  
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  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية  38741
  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه  
  :اإلطالقتاريخ   املنسَّق بالتوقيت الكوين ٢٠١٢طس أغس/ آب٢

  : أو موقعهاإلطالقإقليم   مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية
  البارامترات املدارية األساسية  

  :العقديةالفترة    دقيقة١ ٤٣٦,١
  :امليلزاوية   صفر درجة 
  :األوجنقطة   ات كيلومتر٣٥ ٨٠٣,٩
  :احلضيضنقطة    كيلومترا٣٥ً ٧٨٤,٢

 ثابتة جماوبة أجهزة مرسلة HYLAS-2حيمل اجلسم الفضائي 
م مَّ، وهو مصKaوأخرى قابلة للتوجيه تعمل على النطاق الترددي 

وأفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا  أوروبا إلرسال بيانات إىل
  العريضالتردُّدي  النطاق على

  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

   
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    

 
املوقع املداري الثابت بالنسبة    درجة شرقا٣١,٠ً+

     :لألرض
   Skynet 5D  

 
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    

 
2012-075A  التسمية الدولية املعتمدة لدى  

  :جلنة أحباث الفضاء
Skynet 5D اسم اجلسم الفضائي:  

  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية  39034
  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة

  و موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أ  
  :تاريخ اإلطالق  قسَّ بالتوقيت الكوين املن٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٩

  : أو موقعهاإلطالقإقليم   مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية
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  البارامترات املدارية األساسية  
  :الفترة العقدية   دقيقة١ ٤٣٦,١
  :زاوية امليل  درجة ٠,١

  :وجنقطة األ  كيلومتراً ٣٥ ٨٠٢,٠
  :نقطة احلضيض  كيلومتراً ٣٥ ٧٧٣,٣

 قدرات اتصاالت عسكرية Skynet 5Dر اجلسم الفضائي يوفِّ
 وبترددات فائقة االرتفاع للقوات آمنة بترددات مرتفعة جداً

  املسلحة الربيطانية والدول الصديقة

  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

   
  طلَقة يف الفضاء اخلارجيسام املُمعلومات إضافية طوعية إلدراجها يف سجل األج    

 
املوقع املداري الثابت بالنسبة    درجة شرقا٥٣ً+

  :لألرض
  

   STRaND-1  
 

  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    
 

2013-009E  التسمية الدولية املعتمدة لدى  
  :جلنة أحباث الفضاء

STRaND-1 لفضائياسم اجلسم ا:  
  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية  39090

  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه  
  :تاريخ اإلطالق   بالتوقيت الكوين املنسق٢٠١٣فرباير / شباط٢٥

  : أو موقعهاإلطالقإقليم   شريهاريكوتا، اهلند
  البارامترات املدارية األساسية  

  :الفترة العقدية   دقيقة١٠٠,٤
  :زاوية امليل   درجة٩٨,٦
  :نقطة األوج   كيلومترا٧٨٣ً
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٧٧١ً

  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي  التواصل والتعليم واإليضاح العملي يف ميدان التكنولوجيا
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   Alphasat  
 

  لفضاء اخلارجيطلَقة يف امعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    
 

2013-038A  التسمية الدولية املعتمدة  
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

Alphasat  اسم اجلسم الفضائي:  
  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية  39215

  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه  
  :تاريخ اإلطالق نسَّقاملبالتوقيت الكوين  ٥٤/١٩ ، الساعة٢٠١٣يوليه / متوز٢٥

  :إقليم اإلطالق أو موقعه  مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية
  البارامترات املدارية األساسية  
  :الفترة العقدية   دقيقة٥٦ ساعة و٢٣
  :زاوية امليل   درجات٣ صفر، ولكن ستزيد إىل حالياً
  :نقطة األوج   كيلومترا٣٥ً ٧٨٦
  :احلضيضنقطة    كيلومترا٣٥ً ٧٨٦
     :الوظيفة العامة للجسم الفضائي  اتصاالتساتل 

  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    
 

املوقع املداري الثابت بالنسبة    درجة شرقا٢٤,٨٥ً+
  :لألرض

Inmarsat Global Ltd. مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله:  
Ariane 5 ECA كبة اإلطالقمر:  
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    املرفق الثاين
ملكة املتحدة  جسم فضائي سبق أن سجَّلته امل عنمعلومات إضافية  

  *حالتهيرلندا الشمالية، مبا يف ذلك تغيري لربيطانيا العظمى وأ
  

    BNSCSat1 (UK-DMC) 
 

  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املُ    
 

2003-042D  التسمية الدولية املعتمدة  
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

BNSCSat1 (UK-DMC) اسم اجلسم الفضائي:  
  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية  27942

  :دولة التسجيل  اململكة املتحدة
ST/SG/SER.E/441 رمز وثيقة التسجيل:  

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه  
  :تاريخ اإلطالق  املنسَّقيت الكوين  بالتوق٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧

اإلعادة إىل الغالف /تاريخ تقليص املدار  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
     :اإلنزال من املدار/اجلوي

  طلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية إلدراجها يف سجل األجسام املُ    
 

  تاريخ توقف اجلسم الفضائي   ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
  :العملعن 

 هناية عمره يف تشرين BNSCSat1بلغ اجلسم الفضائي 
 ٨٥,٤الوزن الصايف . د يعمل ومل يُع٢٠١١نوفمرب /الثاين

اإلنزال من املدار بعد هناية العمر يف حدود .  تقريباًكيلوغراماً
   سنوات١١٠-٦٥

الظروف املادية عند نقل اجلسم 
  :التخلُّصالفضائي إىل مدار 

  

───────────────── 
   ٦٢/١٠١قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة  *  

  .وأعادت األمانة تصميمه


