ST/SG/SER.E/1002

األمــم المتحـدة

األمانة العامة

Distr.: General
30 June 2021
Arabic
Original: English

لجنة استخدام الفضاء الخارجي

في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
مذكرة شفوية مؤرخة  22حزيران/يونيه َّ 2021
للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة (فيينا)

تت شـف العثة الدامم لممممة المتحدة لرفطانيان الثمم أيرفلددا الشـمنلا لدا األمم المتحدة يينندن
يمفي

بأن تحنل ،أيقنً ألحكنم المندة الفابث من اتفنقا تسـ ــانل األ سـ ــنم المالمق ي الفرـ ــنر القنا
الامعا الثنم  3235يد ، 29-مثمومنت عن ســم يرــنم  ،أاو ــنتل لمعحوو األرفأدردنما ي المداا،

) Satellite for Orbital Aerodynamics Research (SOARيايمف المفي .

فاا

ي1

__________
ي 1يُدخمت بانينت الاسم الفرنم المشنا إلاه ي المفي ي

)V.21-04884 (A

230721

**2104884

230721

ال األ سنم المامق ي الفرنر القنا

ي  28حزطفان/روياه .2021
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أ ْطَلقته المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية*
SOAR
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسما الدألا المثتمدة لدا لاد يبحنو الفرنر

1998-067SM

ا م الاسم الفرنم

Satellite for Orbital Aerodynamics
)Research (SOAR

دأل السال

المممة المتحدة لرفطانيان الثمم
أيرفلددا الشمنلا

الف م الفهف لدا قاندة الدينع الاوي ألمفطكن
الشمنلا (NORAD ID) :

48850

تناطخ اإلطالق أإ مامه يأ مو ثه

 14حزطفان/روياه  ،2021السنع  9أ 5د نم
المدس ؛ يُطم ي الفرنر من
بنلتو نت الثنلم
َّ
محا الفرنر الدألا

العناامتفات المدااط األ ن ا
الفتفة الثقدي

 92,93دقاق

زاأط المنل

 51,64دا

يقا األأج

 421كنمومت اف

يقا الحراض

 415كنمومت اف

الوظاف الثنم لماسم الفرنم

أظاف السنتل  SOARا اختعنا مثدات اواما
دردنما ييرفأدردنما يأبصف يدق مثدات تثكس
مفآأطن يأ عم يحو مدتمم األأكسانن الذاي ي بنئ
التدي الحف لماسامنت  ،أالتحكم ي الوضع
االتانا األرفأدردنم أي المداا .أتشمل الحموالت
ماانين كتمان يرويان أمحنردا لتوصاف بنئ
التدي /الغال الاوي ،أزعنيف نبم لمتو اه ذات
يغمف احا مقتمف ال تقدامهن كأ اح يرفأدردنما

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
منلك الاسم الفرنم يأ ِّ
مشغمه

نمث منيشستف

المو ع الشعك

https://discoverer.space

مفكع اإلطالق

ُيشف من محا الفرنر الدألا

__________

* ُ ِّدمت اذه المثمومنت بن تقدام يموذج اال تمناة الذي ي َّ
ُعد عمال بقفاا الامعا الثنم  101/62أيعندت األمني تصمامه.
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