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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  قة مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَدَّمعلومات مق    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام جَّ مو٢٠١٠مايو / أيار١٧خة  شفوية مؤرَّمذكّرة    
   الشمالية يرلنداإمن البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

      )فيينا(لدى األمم املتحدة 
يرلنـدا الـشمالية لـدى األمـم        إهتدي البعثة الدائمـة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و              
 إليـه، وفقـاً ألحكـام املـادة         تقّدمفها أن   اهتا إىل األمني العام لألمم املتحدة ويشرّ      حتّي) فيينا(املتحدة  

مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (طلقــة يف الفــضاء اخلــارجي الرابعــة مــن اتفاقيــة تــسجيل األجــسام امل 
ــسجيل اجلــ ، ))٢٩-د (٣٢٣٥ ــسمية  (NSS-12الفــضائي سم بيانــات ت ــة الت ) 058A-2009الدولي

  .)املرفق الثاين (لة سابقاًقة باألجسام الفضائية املسّج وتعديالت املعلومات املتعلّ) األولاملرفق(
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    املرفق األول
      ∗يرلندا الشماليةإو ضائي أطلقته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى فجسمبيانات تسجيل     

  األساسيةية املدارالبارامترات

 رقم التسجيل 
اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق تاريخ اإلطالق الفضائي

املوقع املداري 
 )درجة(

الفترة العقدية 
 )دقيقة(

 لزاوية املي
 )درجة(

نقطة األوج 
 )كم(

نقطة احلضيض 
 )كم(

جلسم اوظيفة 
 معلومات إضافية العامةالفضائي

2009-058A NSS-12تشرين ٢٩ 
أكتوبر /األول
٢٠٠٩  

مركز غيانا 
، الفضائي

كورو، غيانا 
 الفرنسية

  -  ١ ٤٣٥.٨ شرقاًً ٥٧
١ ٤٣٦.٤ 

اململكة املتحدة  تصاالتاال ٣٥ ٧٥٢ ٣٥ ٨٢٠ ٠.٠٥
 إلطالقبا صتخََّر

هي هولندا و .فقط
 التشغيل  عنلةُسؤوامل
 . املداريف

  
  
  

–––––––––––––––––––– 

 .نسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت فيهاسُت  ∗  
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   املرفق الثاين
ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى اليت أطلقتها املقة باألجسام الفضائية لمعلومات املتعلّلتعديالت     

      ∗يرلندا الشماليةإو
 املعلومات املعدَّلة  اإلطالقتاريخاسم اجلسم الفضائي رقم التسجيل

1990-001A SKYNET 4A االرتفاع فوق املدار وقد بلغ قياس. ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٠تزامين يف املدار الضع يف مدار فوق و  ١٩٩٠يناير /ون الثاين كان١ 
 ).نقطة احلضيض( كيلومترات ٣٠٧و) نقطة األوج ( كيلومترا٤١٧ًالثابت بالنسبة لألرض 

1990-079A SKYNET 4C درجات شرقا٦ًاملوقع املداري اآلن هو  ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠ . 
1998-002A SKYNET 4D االرتفاع فوق وقد بلغ قياس. ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨تزامين يف املدار الضع يف مدار فوق و ١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٠ 

 ).ضنقطة احلضي ( كيلومترا٢٩٦ًو) جنقطة األو ( كيلومترا٣١٥ًاملدار الثابت بالنسبة لألرض 
1999-009B SKYNET 4E درجة شرقا٣٥.٥ًاملوقع املداري اآلن هو  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٦ . 
2001-005B SKYNET 4F درجة غربا٣٤ًاملوقع املداري اآلن هو  ٢٠٠١فرباير / شباط٧ . 
2005-009A 4-F1 درجة شرقا١٤٣.٥ًاآلن هو واملوقع املداري . ٢٠٠٥مارس / آذار١١تاريخ اإلطالق الصحيح هو  ٢٠٠٥مارس / آذار١١ .
2005-044A 4-F2 درجة شرقا٢٥.١ًاملوقع املداري اآلن هو  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٨ . 
2007-057A Sirius-4 السويدسّجلتهفهذا اجلسم الفضائي . ُيحذف اسم اململكة املتحدة باعتبارها دولة السجل ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٧ . 
2008-039A 4-F3 دقيقة١ ٤٣٦اآلن تبلغ والفترة العقدية .  درجة غربا٩٧.٦٥ًاملوقع املداري اآلن هو  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨ . 
2009-041A Deimos-1 فإسبانيا هي اليت ستسجل هذا اجلسم الفضائي. ُيحذف اسم اململكة املتحدة باعتبارها دولة السجل ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ .

 .تل وتشغلهوإسبانيا هي اليت متلك هذا السا

 

–––––––––––––––––––– 

  .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت فيه  ∗  


