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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

معلومات مقدَّمة وفقاً ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان     
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام 

      السماوية األخرى
  مني العام  موجَّهة إىل األ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣رة شفوية مؤرخة مذكّ    

      )فيينا(من بعثة هولندا الدائمة لدى األمم املتحدة 
  حتياهتـــا إىل األمـــني العـــام ) فيينـــا(هتـــدي بعثـــة هولنـــدا الدائمـــة لـــدى األمـــم املتحـــدة   

م، وفقــاً ألحكــام املــادة احلاديــة عــشرة مــن معاهــدة املبــادئ  دِّلألمــم املتحــدة، ويــشّرفها أن تقــ
استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر               املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان      

ــة العامــة  (واألجــرام الــسماوية األخــرى   ــرار اجلمعي معلومــات عــن  )) ٢١-د (٢٢٢٢مرفــق ق
األجسام الفضائية املدرجة يف اجلزء الوطين من سـجلها اخلـاص باألجـسام الفـضائية املطلقـة يف                 

  ).انظر املرفق(الفضاء اخلارجي 
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    املرفق  
سام الفضائية املدرجة يف اجلزء الوطين من سجل األجسام الفضائية األج    

    *املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي أنشأته هولندا
NSS-5    

  NSS-5 : ووظيفته العامةوصف اجلسم الفضائي
  ساتل اتصاالت جتاري

 97053A :رقم التسجيل لدى األمم املتحدة
 البارامترات املدارية

  دقيقة٥٦ساعة و ٢٣ :الفترة العقدية 
  درجة٠.٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ً ٨٢٠ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٥٢ :نقطة احلضيض 
 ُمتحوِّل إىل موقع جديد :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢ :التاريخ املرجعي 

 :اجلهة املرخص هلا
 .New Skies Satellites B.V :االسم 
 Rooseveltplantsoen 4 :نوانالع 
 KR 's-Gravenhage 2517 :مكان اإلقامة 

 :اإلطالق
  كورو، غيانا الفرنسية  :املكان والبلد 
 - :التاريخ املقرر 
 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣ :التاريخ الفعلي 

 :تواريخ ذات صلة
 - :التاريخ املقرر لنقل امللكية القانونية 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ :لكية القانونيةالتاريخ الفعلي لنقل امل 
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 

                                                         
 . جانب األمم املتحدةاملعلومات املقدمة مل ُتحرَّر رمسياً من   *  
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 :وقف التشغيل
 مدار فوق املدار املتزامن النقلُ إىل موقع يف :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 

 مع األرض
 ٢٠١٥م  من عاالثالثالربع  :التاريخ املتوقع لوقف التشغيل 
 - :التاريخ الفعلي لوقف التشغيل 

 هي املالك NSS BVأصبحت شركة  :مالحظات
      ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ يفالقانوين 

NSS-6    
  NSS-6 :وصف اجلسم الفضائي ووظيفته العامة

  ساتل اتصاالت جتاري
 02057A :رقم التسجيل لدى األمم املتحدة

 البارامترات املدارية
  دقيقة٥٦ ساعة و٢٣ :العقديةالفترة  
  درجة٠.٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ً ٧٩٩ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٧٥ :نقطة احلضيض 
  درجة شرقا٩٥ً :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ :التاريخ املرجعي 

 :اجلهة املرخص هلا
 .New Skies Satellites B.V :االسم 
 Rooseveltplantsoen 4 :العنوان 
 KR 's-Gravenhage 2517 :مكان اإلقامة 

 :اإلطالق
 كورو، غيانا الفرنسية :املكان والبلد 
 - :التاريخ املقرر 
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٧ :التاريخ الفعلي 

 :تواريخ ذات صلة
 - :التاريخ املقرر لنقل امللكية القانونية 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ :القانونيةي لنقل امللكية التاريخ الفعل 
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 ٢٠٠٣فرباير / شباط١ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 
 :وقف التشغيل

 مدار فوق املدار املتزامن  يفالنقلُ إىل موقع :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 
 مع األرض 

 ٢٠١٥ عام الربع الثالث من :التاريخ املتوقع لوقف التشغيل 
 - :التاريخ الفعلي لوقف التشغيل 

 هي املالك NSS BVأصبحت شركة  :مالحظات
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ يفالقانوين 

    
NSS-7    

  NSS-7 :وصف اجلسم الفضائي ووظيفته العامة
 ساتل اتصاالت جتاري

 02019A :رقم التسجيل لدى األمم املتحدة
 البارامترات املدارية

  دقيقة٥٦ ساعة و٢٣ :رة العقديةالفت 
  درجة٠.٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ً ٧٩٧ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٧٧ :نقطة احلضيض 
  درجة شرقا٣٣٨ً :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ :التاريخ املرجعي 

 :اجلهة املرخص هلا
 .New Skies Satellites B.V :االسم 
 Rooseveltplantsoen 4 :العنوان 
 KR 's-Gravenhage 2517 :مكان اإلقامة 

  :اإلطالق
 كورو، غيانا الفرنسية :املكان والبلد 
 - :التاريخ املقرر 
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦ :التاريخ الفعلي 

 :تواريخ ذات صلة
 - :التاريخ املقرر لنقل امللكية القانونية 
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 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ :القانونيةنقل امللكية التاريخ الفعلي ل 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 

 :وقف التشغيل
مدار فوق املدار املتزامن يف  النقلُ إىل موقع :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 

 مع األرض 
 ٢٠١٦ من عام األولالربع  :التاريخ املتوقع لوقف التشغيل 
 - :التاريخ الفعلي لوقف التشغيل 

 هي املالك NSS BVأصبحت شركة  :مالحظات
نوفمرب / تشرين الثاين٢ يفالقانوين 
٢٠٠٤ 

    
NSS-703    

  NSS-703 :وصف اجلسم الفضائي ووظيفته العامة
 ساتل اتصاالت جتاري

  94064A :رقم التسجيل لدى األمم املتحدة
 البارامترات املدارية

  دقيقة٥٦ ساعة و٢٣ : العقديةالفترة 
  درجة٠.٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ً ٧٩٨ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٧٤ :نقطة احلضيض 
  درجة شرقا٥٧ً :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ :التاريخ املرجعي 

 :اجلهة املرخص هلا
 .New Skies Satellites B.V :االسم 
 Rooseveltplantsoen 4 :العنوان 
 KR 's-Gravenhage 2517 :مكان اإلقامة 

  :اإلطالق
  كيب كانافريال، فلوريدا،  :املكان والبلد 

  الواليات املتحدة األمريكية
 - :التاريخ املقرر 
 ١٩٩٤أكتوبر /تشرين األول ٦ :التاريخ الفعلي 
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 :تواريخ ذات صلة
 - :ية القانونيةالتاريخ املقرر لنقل امللك 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ :القانونيةالتاريخ الفعلي لنقل امللكية  
 ١٩٩٧ يونيه/حزيران ١ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 

 :وقف التشغيل
 مدار فوق املدار املتزامن  يفالنقلُ إىل موقع :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 

 مع األرض 
 ٢٠١٥الربع الثالث من عام  :قع لوقف التشغيلالتاريخ املتو 
 - :التاريخ الفعلي لوقف التشغيل 

 هي املالك NSS BVأصبحت شركة  :مالحظات
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ يفالقانوين 

    
NSS-806    

  NSS-806 :وصف اجلسم الفضائي ووظيفته العامة
 ساتل اتصاالت جتاري

  98014A :رقم التسجيل لدى األمم املتحدة
 البارامترات املدارية

  دقيقة٥٦ ساعة و٢٣ :الفترة العقدية 
  درجة٠.٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٣٥ً ٧٩٧ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٧٧ :نقطة احلضيض 
  درجة شرقا٣١٩.٥ً :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ :التاريخ املرجعي 

 :هلااجلهة املرخص 
 .New Skies Satellites B.V :االسم 
 Rooseveltplantsoen 4 :العنوان 
 KR 's-Gravenhage 2517 :مكان اإلقامة 

  :اإلطالق
  كيب كانافريال، فلوريدا،  :املكان والبلد 

  الواليات املتحدة األمريكية
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 - :التاريخ املقرر 
 ١٩٩٨فرباير / شباط٢٨ :التاريخ الفعلي 

 :ات صلةتواريخ ذ
 - :التاريخ املقرر لنقل امللكية القانونية 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ :القانونيةالتاريخ الفعلي لنقل امللكية  
 ١٩٩٨أبريل / نيسان١ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 

 :وقف التشغيل
املتزامن  مدار فوق املدار  يفالنقلُ إىل موقع :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 

 مع األرض 
 ٢٠١٦الربع الثاين من عام  :التاريخ املتوقع لوقف التشغيل 
 - :التاريخ الفعلي لوقف التشغيل 

 هي املالك NSS BVأصبحت شركة  :مالحظات
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢ يفالقانوين 

    
DELFI-C    

  DELFI-C :وصف اجلسم الفضائي ووظيفته العامة
  لوجي اختبار تكنوساتل

  021G-2008  :رقم التسجيل لدى األمم املتحدة
 البارامترات املدارية

  دقيقة٩٤ :الفترة العقدية 
  درجة٩٧.٤ :زاوية امليل 
  كيلومترا٦٣٥ً :نقطة األوج 
  كيلومترا٦٣٥ً :نقطة احلضيض 
 - :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ :التاريخ املرجعي 

 :ص هلااجلهة املرخ
  جامعة ديلفت التقنية :االسم 

Technische Universiteit Delft 
 Stevinweg 1 :العنوان 
 CN Delft 2623 :مكان اإلقامة 
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  :اإلطالق
  سريهاريكوتا، اهلند :املكان والبلد 
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ :التاريخ املقرر 
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ :التاريخ الفعلي 

 :تواريخ ذات صلة
 - :التاريخ املقرر لنقل امللكية القانونية 
 - التاريخ الفعلي لنقل امللكية الفكرية 
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 

 :وقف التشغيل
 االضمحالل :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 
 ٢٠٣٠أبريل / نيسان٢١ :التاريخ املتوقع لوقف التشغيل 
 - :ريخ الفعلي لوقف التشغيلالتا 

 - :مالحظات
    

NSS-9  
  NSS-9 :وصف اجلسم الفضائي ووظيفته العامة

 ساتل اتصاالت جتاري
  008A-2009 رقم التسجيل لدى األمم املتحدة

 البارامترات املدارية
  دقيقة٥٦ ساعة و٢٣ :الفترة العقدية 
  درجة٠.٠٥ :زاوية امليل 
 متراً كيلو٣٥ ٨٢٠ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٥٢ :نقطة احلضيض 
  درجة شرقا١٨٣ً :املوقع املداري اإلمسي 
 ٢٠٠٩مارس / آذار١٤ :التاريخ املرجعي 

 :اجلهة املرخص هلا
 .New Skies Satellites B.V :االسم 
  Rooseveltplantsoen 4 :العنوان 
 KR 's-Gravenhage 2517 :مكان اإلقامة 

  :اإلطالق
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  كورو، غيانا الفرنسية :ن والبلداملكا 
 - :التاريخ املقرر 
 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ :التاريخ الفعلي 

 :تواريخ ذات صلة
 - :التاريخ املقرر لنقل امللكية القانونية 
 ٢٠٠٩مارس / آذار١٨ :القانونيةالتاريخ الفعلي لنقل امللكية  
 ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٣ :التاريخ الفعلي للوصول إىل املدار 

 :وقف التشغيل
 مدار فوق املدار املتزامن  يفالنقلُ إىل موقع :الطريقة املتوقعة لوقف التشغيل 

 مع األرض 
 ٢٠٢٤يناير / كانون الثاين١ :التاريخ املتوقع لوقف التشغيل 
 - :التاريخ الفعلي لوقف التشغيل 

 - :مالحظات
  


