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لجنة استخدام الفضاء الخارجي

في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  5شباط/فبراير  2021موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لبولندا لدى األمم المتحدة (فيينا)
تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ال ـ الـد ائمـ لوللدـدا لـدأل األمم المتحـدة نا))دـن حـل ،تح)ـ أل كامـن ألادـنا المـن ة ال اح ـ م

اتفنقي تسـ ــا) األ سـ ــنا المالم ا الفرـ ــنر القنا

ع السنت  Światowidنانظ الم اي .

ن1

نم اي اا الام ي ال نم  3235ن  29-أل م للمنت

__________
ن 1أُ خلت بينننت الاسم الفرنئ المشنا إليه ا الم اي ا سا األ سنا المالم ا الفرنر القنا
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته بولندا*
Światowid
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسمي الدكلي الم تمدة لدأل لاد أححنث الفرنر

1998-067QL

اسم الاسم الفرنئ

Światowid

التسمي اللطدي

-

كل السا

بللددا

الِم األخ أل
الدكل الم ْ

اللالينت المتحدة األم يدي

تنايخ اإلطالق كإ ليمه أك مل ه

المدسي؛ أطلي
 3تملز/يلليه  2019حنلتل )ت ال نلم
َّ
السنت  Światowidعلى مت صناكخ م ط از
 Antaresا  17نيسن/،أب ي  2019م

زي ة كاللبسأل

اللالينت المتحدةأل ك أل نش ه الامن ا المداا م محا

الفرنر الدكلي ا  3تملز/يلليه 2019
ال ناامت ات المدااي األسنسي
الفت ة ال مدي

 93قيم

زاكي الم)

 51,6395ا

نما األكج

 420ك)للمت ا

نما الحريض

 417ك)للمت ا

اللظيف ال نم للاسم الفرنئ

سنت  Światowidهل أكل سنت بللددي ل صد األاض
أل تصميمه كتالي ه محلين كيستقدا ل ض

تكدللل ين  .SatRevolutionكهل ماهز ح دس م
ط از  Irix 300SRك هنز استش نا ِ
مدم يستقدا

أش نه الملصالت المصدلع م أكس)د الزي نCMOS

م ط از  IMX250كهل من يتيح تلا مسنا عِ)د
أاضي بدا

تنايخ االضمحالل/ال ل ة إلى الغال

الالي/الق كج م المداا

است نن ا الصلا تص إلى  4,7أمتنا

المدسي
 1ازي ا/،يلنيه  2021حنلتل )ت ال نلم
َّ

__________

* ُ ِدمت هذه الم للمنت حنستقداا نملذج االستمناة الذي أ َّ
ُعد عمال حم اا الام ي ال نم  101/62كأعن ت األمنن تصميمه.
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معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
المل ع الش د

https://satrevolution.com/missions/swiatowid/

منلك الاسم الفرنئ أك ِ
مشغله

SatRevolution S. A.

م ك اإلطالق

محا الفرنر الدكلي

م للمنت أخ أل

أطلي السنت  Światowidعلى مت صناكخ م ط از

 Antaresكحملل لم ك نم م ط از  Cygnusا 17
نيسن/،أب ي  2019م

زي ة كاللبسأل اللالينت المتحدةأل

ك أل نش ه الامن ا المداا م محا الفرنر الدكلي ا

 3تملز/يلليه 2019
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