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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

ِّ
معلومات َّ
المنظمة ألنشطة الدول في ميدان
مقدمة وفقاً لمعاهدة المبادئ
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
موجهذة لل األمي العذام م البع ذة الذدا مذة
مذكررة فذذذذذذذذذفويذة م رخذة  2تموز/يوليذ َّ 2021
للمملكة المتحدة لبريطانيا العظم وأيرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشرف البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة (فيينا) أن
ِّ
المنظمة ألنش ـ ــطة الدوم فا ميدان اف ـ ــتكش ـ ــاف واف ـ ــت دا
تحيل ،وفقاً للمادة الحادية عش ـ ـرة من معاهدة المبادئ

الفضـ ـ ـ ــاي ال ا فا ،لما فا رلو القمر واألف ار الألـ ـ ـ ــماوية األلرى (مرفل ا ار ال م ية العامة ( 2222د،))21-

معلومات عن ال ألم الفضائا )( Intelsat 26 (JCSat-4انظر المرفل).
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المرفق
معلومات ع الجسم الفضا ي*
)Intelsat 26 (JCSat-4
التألمية الدولية المعتمدة لدى ل نة ألحاث الفضاي

1997-007A

افم ال ألم الفضائا

)Intelsat 26 (JCSat-4

تا يخ اإلطالق وإاليمه أو مواعه

 17شباط/فبراير  ،1997الألاعة  5لالتوايت العالما

المنألل؛ محطة كيب كانافيرام للقوات ال وية/المنطقة
َّ
الشرقية للت ا ب ،فلو يدا ،الواليات المتحدة األمريكية

البا امترات المدا ية األفافية
الفترة العقدية

 1,436دقيقة

زاوية الميل

 8,2د فات

نقطة األوج

 35,816كيلومت ار

نقطة الحضيض

 35,770كيلومت ار

الوظيفة العامة لل ألم الفضائا

فاتل اتصاالت

المواع المدا ي الثابت لالنألبة إلى األ ض

 66,125د فة شراا

التغيُّر فا المواع المدا ي
المواع المدا ي الألابل

 63,65د فة شراا

المواع المدا ي ال ديد

 66,125د فة شراا

مالو ال ألم الفضائا أو ِّ
مشغله

Intelsat

مركبة اإلطالق

Atlas 2AS

__________

* ُا ِّدمت هذه المعلومات لافت دا نمورج االفتما ة الذي أ َّ
ُعد عمال لق ار ال م ية العامة  101/62وأعادت األمانة تصميمه.
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