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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

      
  ) ١٦-د( باء ١٧٢١ لقرار اجلمعية العامة وفقاًمعلومات مقّدمة     

   إىل املدار أو ما بعدهمن الدول اليت تطلق أجساماً
    

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٨مؤّرخة مذكّرة شفوية     
  )فيينا( لدى األمم املتحدة ربغكسممن البعثة الدائمة لل

    
حتّياهتا إىل األمني العام ) فيينا( لدى األمم املتحدة كسمربغهتدي البعثة الدائمة لل  

 باء ١٧٢١ من قرار اجلمعية العامة ١ للفقرة لألمم املتحدة، وتتشرف بأن حتيل إليه، وفقاً
جسام الفضائية اليت ، معلومات بشأن األ١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ) ١٦- د(

نشئت يف اليت أُ، )انظر املرفق( )آسترا- سيس(لسواتل لالشركة األوروبية ها  بتشغيلتتعهد
وال تتعلق املعلومات إال باألجسام الفضائية املطلقة إىل الفضاء .  هلابروكسل وتتخذ منها مقراً

  .خرىألغراض االستخدام يف األنشطة السمعية البصرية وليس ألغراض أاخلارجي 
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      املرفق
سواتل لالشركة األوروبية لالفضائية اليت تشّغلها  قائمة بأمساء األجسام    

  ∗يف لكسمربغ
    
 ASTRA 1A :اسم اجلسم الفضائي  -١

 ١٩٨٨ديسمرب /كانون األول  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠  :تاريخ وقف التشغيل  

  Ariane  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(لسواتل لالشركة األوروبية   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
٤٠٠الساتل يف مدار التخلّص، يف نقطة حضيض على مسافة   :اخلصائص املدارية  

  .متر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض كيلو
  
 ASTRA 1B :اسم اجلسم الفضائي  -٢

 ١٩٩١مارس /آذار  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢  :تاريخ وقف التشغيل  
  Ariane  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
٥٠٠الساتل يف مدار التخلّص، يف نقطة حضيض على مسافة   :اخلصائص املدارية  

  .متر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض كيلو
  
 ASTRA 1C  :اسم اجلسم الفضائي  -٣

 ١٩٩٣مايو /أيار  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  Ariane  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  

───────────────── 
 . بالشكل الذي وردت بهمستنسخةبيانات التسجيل   ∗  
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    :ريةاخلصائص املدا  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١ درجة يوم ٢,٤  :زاوية امليل    
  كيلو متراً ٣٥ ٨٢٠  :نقطة األوج    
  كيلو متراً ٣٥ ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣يف  شرقاًدرجتان اثنتان   :خط الطول    
والتليفزيون اإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  
 ASTRA 1D  :اسم اجلسم الفضائي  -٤

 ١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاين  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  Ariane  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :سم الفضائياجلهة اليت متلك اجل  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
  كيلو متراً ٣٥ ٨٢٠  :نقطة األوج    
  كيلو متراً ٣٥ ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  ٢٠٠٨يناير /ن الثاين كانو٢٦منذ يوم  شرقاً درجة ٣١,٣  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

توفري اخلدمات اليت؛ والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  .يستفاد منها من وقت آلخر

  
 ASTRA 1E  :اسم اجلسم الفضائي  -٥

 ١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  Ariane  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
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    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
  كيلو متراً ٣٥ ٨٢٠  :نقطة األوج    
  كيلو متراً ٣٥ ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٤منذ يوم  شرقاً درجة ٢٣,٥  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  
 ASTRA 1F  :م الفضائياسم اجلس  -٦

 ١٩٩٦أبريل /نيسان  :تاريخ اإلطالق  

  بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
  Proton  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :مليل القصوىزاوية ا    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ١٩,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  
 ASTRA 1G  :م اجلسم الفضائياس  -٧

 ١٩٩٧ديسمرب /كانون األول  :تاريخ اإلطالق  

  بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
  Proton  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
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    :اخلصائص املدارية  
  قة دقي١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥منذ يوم  شرقاً درجة ٢٣,٥  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .سائط املتعددة التناظرية والرقميةوالو
  
 ASTRA 2A  :اسم اجلسم الفضائي  -٨

 ١٩٩٨أغسطس /آب  :تاريخ اإلطالق  

  بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
 Proton  :مركبة اإلطالق  

  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :رة العقديةالفت    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ٢٨,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .الوسائط املتعددة التناظرية والرقميةو
  
 ASTRA 1H  :اسم اجلسم الفضائي  -٩

 ١٩٩٩يونيه /حزيران  :تاريخ اإلطالق  

  بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
  Proton  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
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    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ١٩,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

؛ توفري اخلدمات التفاعليةوالوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  .الساتلية لقنوات العودة

  
 ASTRA 2B  :اسم اجلسم الفضائي  -١٠

 ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  Ariane 5  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ٢٨,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :ائيالغرض العام من اجلسم الفض  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  
 ASTRA 2D  :اسم اجلسم الفضائي  -١١

 ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  Ariane 5  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :لك اجلسم الفضائياجلهة اليت مت  
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    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ٢٨,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :عام من اجلسم الفضائيالغرض ال  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  
 ASTRA 2C  :اسم اجلسم الفضائي  -١٢

 ٢٠٠١يونيه /حزيران  :تاريخ اإلطالق  

  بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
  Proton  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   : اليت متلك اجلسم الفضائياجلهة  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
.٢٠٠٧أغسطس / آب٢٢ذ يوم  منشرقاً درجة ٢٨,٢  :خط الطول    

شرقاً درجة ٣١,٥أُِعيد تغيري موقع الساتل إىل خط طول 
  .٢٠٠٩مايو / أيار١١يف 

فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  
  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  
ASTRA 3A  :اسم اجلسم الفضائي  -١٣

  )أ(
 ٢٠٠٢مارس /آذار  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
───────────────── 

كانت تسّمى سابقا اليت  (Deutsche Telekomشركة مملوكة لحقوق استخدام تردّدات هذا الساتل   )أ(  
DFS Kopernikus.(  
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   Ariane 4  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :وىزاوية امليل القص    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ٢٣,٥  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

غري؛ توفري اخلدمات والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
وخدمات احملطات الطرفية ذات الفتحاتاالستخدام الدورية 

  .الصغرية جداً
  
  ASTRA 1KR  :اسم اجلسم الفضائي  -١٤

 ٢٠٠٦ أبريل/نيسان  :تاريخ اإلطالق  

  ، الواليات املتحدة األمريكيةلكيب كاَنفري  :موقع اإلطالق  
  Atlas V  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(ركة األوروبية للسواتل الش  :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ١٩,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
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 ASTRA 1L  :اسم اجلسم الفضائي  -١٥

 ٢٠٠٧ مايو/أيار  :تاريخ اإلطالق  

  كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  Ariane 5  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :ائياجلهة اليت متلك اجلسم الفض  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  شرقاً درجة ١٩,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الفضائيالغرض العام من اجلسم   

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  
 ASTRA 1M  :اسم اجلسم الفضائي  -١٦

 ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين  :تاريخ اإلطالق  

  بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
  Proton-M/Breeze-M  :مركبة اإلطالق  
  )آسترا-سيس(الشركة األوروبية للسواتل   :اجلهة اليت متلك اجلسم الفضائي  
    :اخلصائص املدارية  
   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلو مترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلو مترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  اًشرق درجة ١٩,٢  :خط الطول    
فزيوني والتلاإلذاعةخدمات البث املشفّر وغري املشفّر لبيانات   :الغرض العام من اجلسم الفضائي  

  .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية
  


