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 نة استخدام الفضاء اخلارجيجل
     األغراض السلميةيف   

 )١٦-د( باء ١٧٢١علومات مقدمة وفقا لقرار اجلمعية العامة م  
   من الدول اليت تطلق أجساما إىل املدار أو ما بعده

  موجهة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧ذكّرة شفوية مؤرخة م  
  )فيينا(للكسمربغ لدى األمم املتحدة إىل األمني العام من البعثة الدائمة 

ــتحدة       ــدى األمــم امل ــثة الدائمــة للكســمربغ ل ــنا(ــدي البع ــام،  ) فيي حتــياا إىل األمــني الع

 خ املــؤر) ١٦-د( بــاء ١٧٢١ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ١وتتشــرف بــأن حتــيل إلــيه، وفقــا للفقــرة  
ــيت تشــغلها الشــركة  بشــأن األجســام الفضــ ، معلومــات ١٩٦١ديســمرب / كــانون األول٢٠ ائية ال

تتعلق ال و .ها يف لكسمربغ مقريوجد، اليت )انظر املرفق ((SES ASTRA)األوروبـية لسواتل أسترا  

 .البصرية- السمعيةلبثّ البيانات الفضاء اخلارجي إىلباألجسام الفضائية املطلقة إال املعلومات 
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 ملرفق  ا
  

، لشركة األوروبية لسواتل أستراليت تشغلها اائمة األجسام الفضائية اق  
 ∗يف لكسمربغ

  
ASTRA 1A ١ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٨٨ديسمرب /انون األولك
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :اريخ اإلخراج من اخلدمةت ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١٠
  :ركبة اإلطالقم آريان

  :الك اجلسم الفضائيم )SES ASTRA(سترا لشركة األوروبية لسواتل أا
لساتل يف مدار التخلّص، يف نقطة حضيض على مسافة ا

 . كيلومتر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض٤٠٠
  :خلصائص املداريةا

   
ASTRA 1B ٢ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩١مارس /ذارآ
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :اريخ اإلخراج من اخلدمةت ٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢
  :ركبة اإلطالقم آريان

  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
لساتل يف مدار التخلّص، يف نقطة حضيض على مسافة ا

 . كيلومتر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض٥٠٠
  :خلصائص املداريةا

   
ASTRA 1C ٣ :الفضائيسم اجلسم ا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٣مايو /يارأ
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :ركبة اإلطالقم آريان
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا

                                                                 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل لذي وردت به ∗
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   ٢٠٠٧فرباير /ط شا١٤درجة شرقا منذ  ٤,٦ :ط الطولخ
   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١درجة منذ  ٠,٩ :اوية امليلز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 1D ٤ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٤نوفمرب /شرين الثاينت
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :ركبة اإلطالقم آريان
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ٢٣,٥ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٠ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية؛ توفري اخلدمات اليت 

 .يستفاد منها من وقت آلخر

  :م الفضائيلغرض العام للجسا

   
ASTRA 1E ٥ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٥أكتوبر /شرين األولت
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :ركبة اإلطالقم آريان
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :املداريةخلصائص ا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ١٩,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٢ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا
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لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 1F ٦ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٦أبريل /يسانن
  :موقع اإلطالق ايكونور، كازاخستانب
  :ركبة اإلطالقم روتونب
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ١٩,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٢ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 1G ٧ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٧ديسمرب /انون األولك
  :موقع اإلطالق ايكونور، كازاخستانب
  :ركبة اإلطالقم روتونب
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ١٩,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٢ : امليل القصوىاويةز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 2A ٨ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٨أغسطس /بآ
  :موقع اإلطالق ايكونور، كازاخستانب
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  :ركبة اإلطالقم روتونب
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ٢٨,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٠ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 1H ٩ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ١٩٩٩يونيه /زيرانح
  :موقع اإلطالق  كازاخستانايكونور،ب
  :ركبة اإلطالقم روتونب
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ١٩,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٢ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية؛ توفري اخلدمات 

 .التفاعلية ذات مسار العودة عرب السواتل

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 2B ١٠ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ٢٠٠٠سبتمرب /يلولأ
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :ركبة اإلطالقم ٥-آريان
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ٢٨,٢ :ط الطولخ
   ةدرج ٠,١٠ :اوية امليل القصوىز
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   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 2D ١١ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ٢٠٠٠ديسمرب /انون األولك
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :ركبة اإلطالقم ٥-آريان
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ٢٨,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٠ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 2C ١٢ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ٢٠٠١يونيه /زيرانح
  :موقع اإلطالق نايكونور، كازاخستاب
  :ركبة اإلطالقم روتونب
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
أغسطس / آب٢٢درجة شرقا منذ  ٢٨,٢ :ط الطولخ

٢٠٠٧ 
  

   درجة ٠,١٢ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا
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)أ(
 3AASTRA ١٣ :سم اجلسم الفضائيا- 

  :اريخ اإلطالقت ٢٠٠٢مارس /ذارآ
  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

  :ركبة اإلطالقم ٤-آريان
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ٢٣,٥ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٠ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية؛ توفري اخلدمات اليت 
يستفاد منها من وقت آلخر وخدمات احملطات الطرفية 

 .ذات الفتحة الصغرية جدا

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   
ASTRA 1KR ١٤ :لفضائيسم اجلسم اا- 

  :اريخ اإلطالقت ٢٠٠٦أبريل /يسانن
  :موقع اإلطالق يب كانيفرال، الواليات املتحدة األمريكيةك

  :ركبة اإلطالقم ٥-أطلس
  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ١٩,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٢ :اوية امليل القصوىز
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

   

                                                                 
 ى سابقا اليت كانت تسم (Deutsche Telekomات هلذا الساتل متلكها شركة ددترقوق استخدام الح )أ(

DFS Kopernikus.( 
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ASTRA 1L ١٥ :ئيسم اجلسم الفضاا- 
  :اريخ اإلطالقت ٢٠٠٧مايو /يارأ

  :موقع اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية
  :ركبة اإلطالقم ٥-آريان

  :الك اجلسم الفضائيم لشركة األوروبية لسواتل أستراا
  :خلصائص املداريةا  دقيقة١ ٤٣٦,٤ -دقيقة  ١ ٤٣٥,٨ :لفترة العقديةا
   درجة شرقا ١٩,٢ :ط الطولخ
   درجة ٠,١٢ :مليل القصوىاوية از
   كيلومترا ٣٥ ٨٢٠ :ألوجا
   كيلومترا ٣٥ ٧٥٢ :حلضيضا

لبث املشفّر وغري املشفّر لبيانات الراديو والتلفزة اخدمات 
 .والوسائط املتعددة التناظرية والرقمية

  :لغرض العام للجسم الفضائيا

 
 


