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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة    
      يف الفضاء اخلارجي

  موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٦خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ    
      )فيينا(لدى األمم املتحدة للمكسيك من البعثة الدائمة 

حتّياهتــا إىل األمــني العــام ) فيينــا(لــدى األمــم املتحــدة للمكــسيك دي البعثــة الدائمــة هتــ  
لمادة الرابعة من اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة           لم إليه، وفقاً    فها أن تقدِّ  لألمم املتحدة ويشرِّ  

الــسواتل ، معلومــات عــن ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (يف الفــضاء اخلــارجي 
 Satmex 5 وUnamsat B وSolidaridad 2 وSolidaridad 1:  أطلقتــها املكــسيك يف الفــضاءالــيت
  ).املرفق انظر( Bicentenario وQuetzsat 1 وSatmex 6و
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    املرفق
  *ها املكسيكأطلقتاألجسام الفضائية اليت بيانات تسجيل    

    Solidaridad 1  - أوالً 
 املكسيك  :اسم الدولة املُطلقة

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  :القطتاريخ اإل

  كورو، غيانا الفرنسية : اإلطالقمكان
 Ariane 4 :مركبة اإلطالق

   األساسيةالبارامترات املدارية

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض   :الفترة العقدية  

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :زاوية امليل  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٩٠  :نقطة األوج  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٨٠  :نقطة احلضيض  

  درجة غربا١٠٩,٢ً  :املوقع املداري

 )غري عامل(خدمات ساتلية جتارية واجتماعية متعددة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

) Satélites Mexicanos(ساتيليتيس مكسيكانوس   :مالك اجلسم الفضائي
)Satmex( 

      

───────────────── 
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  * 
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    Solidaridad 2  - ثانياً 
 ك املكسي  :اسم الدولة املُطلقة

 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧  :ريخ اإلطالقتا

  كورو، غيانا الفرنسية : اإلطالقمكان
 Ariane 4 :مركبة اإلطالق

   األساسيةالبارامترات املدارية

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :الفترة العقدية  

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :زاوية امليل  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٩٠  :نقطة األوج  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٨٠  : احلضيضنقطة  

  درجة غربا١١٣,٠ً  :املوقع املداري

 االجتماعي بالتواصلخدمات ساتلية متعددة تتعلق  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 )عامل (االوصول إليهُسبل و

) Satélites Mexicanos(ساتيليتيس مكسيكانوس   :مالك اجلسم الفضائي
)Satmex( 

    
    Unamsat B  - ثالثاً 

 املكسيك  :اسم الدولة املُطلقة

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٥  :تاريخ اإلطالق

  حمطة اإلطالق بليسيتسك، االحتاد الروسي : اإلطالقمكان
  Kosmos 3M :مركبة اإلطالق

   كيلومتر١  ٠٠٠مدار أدىن من  :املدارياملوقع 
  درجة٨٣وزاوية ميل 

 )١٩٩٧أغسطس /عمل يف آبتوقف عن ال(علمية  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك   :مالك اجلسم الفضائي
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    Satmex 5  - رابعاً 
 املكسيك  :اسم الدولة املُطلقة
 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٥  :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسية : اإلطالقمكان
 Ariane 4 :مركبة اإلطالق
   األساسيةداريةالبارامترات امل

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :الفترة العقدية  
 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :زاوية امليل  
  كيلومترا٣٥ً  ٧٩٠  :نقطة األوج  
  كيلومترا٣٥ً  ٧٨٠  :نقطة احلضيض  

  درجة غربا١١٦,٨ً  :املوقع املداري
  تعددةخدمات ساتلية جتارية واجتماعية م :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 )بصدد اخلروج من املدار حالياً(
) Satélites Mexicanos(ساتيليتيس مكسيكانوس   :مالك اجلسم الفضائي

)Satmex( 
    

    Satmex 6  - خامساً 
 املكسيك  :اسم الدولة املُطلقة
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٧  :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسية : اإلطالقمكان
 Ariane 5 :مركبة اإلطالق

   األساسيةارامترات املداريةالب
 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :الفترة العقدية  
 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :زاوية امليل  
  كيلومترا٣٥ً  ٧٩٠  :نقطة األوج  
  كيلومترا٣٥ً  ٧٨٠  :نقطة احلضيض  

  درجة غربا١١٣,٠ً  :املوقع املداري
 )عامل(ية متعددة رية واجتماعخدمات ساتلية جتا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

) Satélites Mexicanos(ساتيليتيس مكسيكانوس   :مالك اجلسم الفضائي
)Satmex( 
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    Quetzsat 1  - سادساً 
 املكسيك  :اسم الدولة املُطلقة

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩  :تاريخ اإلطالق

  بايكونور، كازاخستان : اإلطالقمكان
  Proton Breeze-M :مركبة اإلطالق

   األساسيةالبارامترات املدارية

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :الفترة العقدية  

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :زاوية امليل  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٩٠  :نقطة األوج  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٨٠  :نقطة احلضيض  

  درجة غربا٧٧ً  :املوقع املداري

 دةمقيَّساتلية خدمات تلفزة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 .Quetzsat, S.A. de C.V  :اجلسم الفضائيمالك 
    

    Bicentenario  - سابعاً 
 املكسيك  :اسم الدولة املُطلقة

 ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٩  :تاريخ اإلطالق

  كورو، غيانا الفرنسية : اإلطالقمكان
  Ariane 5 :مركبة اإلطالق

   األساسيةالبارامترات املدارية

 لنسبة لألرضساتل ثابت با  :ديةلفترة العقا  

 ساتل ثابت بالنسبة لألرض  :اوية امليلز  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٩٠  :قطة األوجن  

  كيلومترا٣٥ً  ٧٨٠  :قطة احلضيضن  

  درجة غربا١١٤,٨ً  :املوقع املداري

 )عامل (دةخدمات ساتلية جتارية واجتماعية متعدِّ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 حكومة املكسيك   :فضائيمالك اجلسم ال
  


