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*1907088*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       األغراض السلميةيف 

      معلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجي    
موجَّهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة  ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٢شفوية مؤرَّخة  ةمذكِّر    

    املتحدة (فيينا)للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم 
لدى    ية  مال ــــــ ندا الش يا العظمى وأيرل طان حدة لربي كة املت مة للممل لدائ ثة ا تتشــــــرَّف البع
املتحدة (فيينا) بأن حتيل، وفقًا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تســـجيل األجســـام اُملْطَلقة يف  األمم

ت عن األجســام الفضــائية ))، معلوما٢٩-(د ٣٢٣٥الفضــاء اخلارجي (مرفق قرار اجلمعية العامة 
SL0006 وSL0007 وSL0008 وSL0010 وSL0011 وSL0012 .(انظر املرفق)  
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   املرفق
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  بيانات تسجيل أجسام فضائية أطلقتها    

     *وأيرلندا الشمالية
    SL0006      
    اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام     

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
  أحباث الفضاء:

2019-010E  

  SL0006  اسم اجلسم الفضائي:

الرقم الفهرسي لدى قيادة الدفاع اجلوي 
  (NORAD ID)ألمريكا الشمالية 

٤٤٠٦١  

 اململكة املتحدة  دولة السجل:
دقيقة  ٣٧و ٢١، الساعة ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٧  موقعه:تاريخ اإلطالق وإقليميه أو 

  كورو، غيانا الفرنسية بالتوقيت العاملي املنسَّق؛
   البارامترات املدارية األساسية:

 ائققد ١٠٩,٤ الفترة العقدية: 
 درجة ٨٧,٩ زاوية امليل:  
 كيلومتر ١ ٢٠٠ نقطة األوج:  
 كيلومتر ١ ٢٠٠ نقطة احلضيض:  
 ساتل اتصاالت العامة للجسم الفضائي:الوظيفة 

 معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجي
 Network Access Associates Limited  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

 www.oneweb.world  املوقع الشبكي:
 (Soyuz)سويوز   مركبة اإلطالق:

    
   

__________ 
   ٦٢/١٠١ُقدِّمت هذه املعلومات باستخدام منوذج االستمارة الذي ُأعدَّ عمًال بقرار اجلمعية العامة  *  

  وأعادت األمانة تصميمه.
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    SL0007    
  معلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجي

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
  أحباث الفضاء:

2019-010D  

  SL0007  الفضائي:اسم اجلسم 

لدى قيادة الدفاع اجلوي  سيالرقم الفهر
  (NORAD ID)ألمريكا الشمالية 

٤٤٠٦٠ 

 اململكة املتحدة دولة السجل:
دقيقة  ٣٧و ٢١، الساعة ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٧  تاريخ اإلطالق وإقليميه أو موقعه:

  كورو، غيانا الفرنسية بالتوقيت العاملي املنسَّق؛
   البارامترات املدارية األساسية:

 ائقدق ١٠٩,٤ الفترة العقدية: 
 درجة ٨٧,٩ زاوية امليل:  
 كيلومتر ١ ٢٠٠ نقطة األوج:  
 كيلومتر ١ ٢٠٠ نقطة احلضيض:  

 ساتل اتصاالت الوظيفة العامة للجسم الفضائي:

 اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام 
  Network Access Associates Limited مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  www.oneweb.world  املوقع الشبكي:
 (Soyuz)سويوز   مركبة اإلطالق:

    
    SL0008    

  األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل 
  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 

  أحباث الفضاء:
2019-010C  

  SL0008  اسم اجلسم الفضائي:

الرقم الفهرسي لدى قيادة الدفاع اجلوي 
  )NORAD ID( ألمريكا الشمالية

٤٤٠٥٩ 

 اململكة املتحدة  دولة السجل:
دقيقة  ٣٧و ٢١، الساعة ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٧  موقعه:تاريخ اإلطالق وإقليميه أو 

  كورو، غيانا الفرنسية بالتوقيت العاملي املنسَّق؛
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   البارامترات املدارية األساسية:
 ائقدق ١٠٩,٤ الفترة العقدية: 
 درجة ٨٧,٩ زاوية امليل:  
 كيلومتر ١ ٢٠٠ نقطة األوج:  
 كيلومتر ١ ٢٠٠ نقطة احلضيض:  
 ساتل اتصاالت العامة للجسم الفضائي:الوظيفة 

 معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجي
 Network Access Associates Limited مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  www.oneweb.world  املوقع الشبكي:
 (Soyuz)سويوز   مركبة اإلطالق:

   
  SL0010 

 
  معلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجي  

  جلنة التسمية الدولية املعتمدة لدى
  أحباث الفضاء:

2019-010B  

 SL0010  الفضائي:اسم اجلسم 
الرقم الفهرسي لدى قيادة الدفاع اجلوي 

  )NORAD ID( ألمريكا الشمالية
٤٤٠٥٨  

  اململكة املتحدة  :السجلدولة 
دقيقة  ٣٧و ٢١، الساعة ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٧  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه:

  كورو، غيانا الفرنسية بالتوقيت العاملي املنسَّق؛
   البارامترات املدارية األساسية:

  ائقدق ١٠٩,٤  الفترة العقدية: 
  درجة ٨٧,٩  زاوية امليل: 
  كيلومتر ١ ٢٠٠  نقطة األوج: 
  كيلومتر ١ ٢٠٠  نقطة احلضيض: 

  ساتل اتصاالت  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
 

   األجسام اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل   
  Network Access Associates Limited  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  www.oneweb.world  املوقع الشبكي:
  (Soyuz)سويوز  مركبة اإلطالق:
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  التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقًا   
 

   جلنة التسمية الدولية املعتمدة لدى
  أحباث الفضاء:

2019-010F 

 SL0011  اسم اجلسم الفضائي:
الرقم الفهرسي لدى قيادة الدفاع اجلوي 

  )NORAD ID(ألمريكا الشمالية 
٤٤٠٦٢  

   اململكة املتحدة  :السجلدولة 
دقيقة  ٣٧و ٢١، الساعة ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٧  اإلطالق وإقليمه أو موقعه:تاريخ 

  كورو، غيانا الفرنسية بالتوقيت العاملي املنسَّق؛
   البارامترات املدارية األساسية:

  ائقدق ١٠٩,٤  الفترة العقدية: 
  درجة ٨٧,٩  زاوية امليل: 
  كيلومتر ١ ٢٠٠  نقطة األوج: 
  كيلومتر ١ ٢٠٠  نقطة احلضيض: 

  ساتل اتصاالت  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:

  معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجي  
  Network Access Associates Limited  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  www.oneweb.world  املوقع الشبكي:
  (Soyuz)سويوز   مركبة اإلطالق:

  
  SL0012 

 
  معلومات مقدَّمة وفقًا التفاقية تسجيل األجسام املْطَلقة يف الفضاء اخلارجي  

 
  جلنة التسمية الدولية املعتمدة لدى

  أحباث الفضاء:
2019-010A  

 SL0012  الفضائي:اسم اجلسم 
الرقم الفهرسي لدى قيادة الدفاع اجلوي 

  )NORAD ID(ألمريكا الشمالية 
٤٤٠٥٧ 

  اململكة املتحدة  :السجلدولة 
دقيقة  ٣٧و ٢١، الساعة ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٧  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه:

  كورو، غيانا الفرنسية بالتوقيت العاملي املنسَّق؛
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   البارامترات املدارية األساسية:
  ائقدق ١٠٩,٤  الفترة العقدية: 
  درجة ٨٧,٩  زاوية امليل: 
  كيلومتر ١ ٢٠٠  نقطة األوج: 
  كيلومتر ١ ٢٠٠  نقطة احلضيض: 

  ساتل اتصاالت  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:

  اُملْطَلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام   
 

  Network Access Associates Limited  مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:
  www.oneweb.world  املوقع الشبكي:

  (Soyuz)سويوز   طالق:اإلمركبة 
  


