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  يجلنة استخدام الفضاء اخلارج
      يف األغراض السلمية   

   عاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدولمل وفقاًمعلومات مقدَّمة     
يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر 

      واألجرام السماوية األخرى
  إىل األمني العام  موجَّهة ٢٠١٣ يونيه/حزيران ١٩خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    

    )فيينا(من البعثة الدائمة هلولندا لدى األمم املتحدة 
اهتـــا إىل األمـــني العـــام حتّي) فيينـــا(هتـــدي البعثـــة الدائمـــة هلولنـــدا لـــدى األمـــم املتحـــدة    
املادة احلادية عشرة من معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة       وفقاً ألحكام   ،  ويشّرفها أن تبلغه  املتحدة،   لألمم

دول يف ميدان استكشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام             ألنشطة ال 
اجلـسم  علومات إضافية بشأن مب، ))٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة     (السماوية األخرى   

  : يف الفهرس احملوسب لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيالتايل، الذي ورد ذكرهالفضائي 
 053A-1997 :التسمية الدولية

 NSS 5  :اسم اجلسم الفضائي
 املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت نيابة عن( :املنظمة املطلقة/الدولة

)Intelsat(( 
 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣ :تاريخ اإلطالق

  درجة شرقا٥٠,٥ً :موقع الساتل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض
 ال :مصدر قدرة نووية

 ال :مسجَّل لدى األمم املتحدة
 - :وثيقة تسجيل

 يف مدار ساتلي ثابت بالنسبة لألرض :الوضعية
 - :وظيفة اجلسم الفضائي
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عنـد   يوقع املـدار املد وصل إىل ، وهو ساتل اتصاالت جتاري، قNSS 5الساتل وكان   
أبريـل  /نيـسان  ٢٩ املرجعـي هـو   تـاريخ   الو. ٢٠١٢أغـسطس   /آب ٢٧اً يوم    شرق ٥٠,٥درجة  
ــة  ،٢٠١٣ ــة بــني  .  درجــة٠,٧٨امليــل هــي وزاوي ــرة العقدي ــراوح الفت  ٥٥,٨ ســاعة و٢٣وتت
 .٢٠٢٤عام  إلهناء خدمته هو املتوقَّع واملوعد.  دقيقة٥٦,٤ ساعة و٢٣دقيقة و

ـــ    ــن االطِّ ــع     وميكـ ــضائي يف املوقـ ــسم الفـ ــذا اجلـ ــن هـ ــة عـ ــات الرمسيـ ــى املعلومـ   الع علـ
 :ؤون االقتـصادية، علـى العنـوان التـايل         التابعـة لـوزارة الـش      الراديويـة،  االتـصاالت    هليئةالشبكي  

www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/ruimtevoorwerpen-database-nationaal-deel.pdf.  
يف اجلزء الوطين من السجل اهلولندي لألجـسام املُطلَقـة يف    ُمدَرج  هذا اجلسم الفضائي    و  

اهلولندي بلغ األمني العام بإنشاء السجل أُ قدو). Register ruimtevoorwerpen(الفضاء اخلارجي 
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٠خة املؤّر، ST/SG/SER.E/INF.24 الفرعية يف الوثيقة هوسجالت

  
  


