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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

   
  )١٦-د( باء ١٧٢١معلومات مقدمة وفقا لقرار اجلمعية العامة  

   من الدول اليت تطلق أجساما إىل املدار أو خارجه
 موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٥مذكرة شفوية مؤرخة 

   )فيينا(األمم املتحدة من بعثة لكسمربغ الدائمة لدى 
أطيـب حتياهتا إىل األمني  ) فييـنا (هتـدي البعـثة الدائمـة للكسـمربغ لـدى األمـم املـتحدة           

 ١٧٢١ من قرار اجلمعية العامة      ١العـام لألمـم املـتحدة، وتتشـرف بـأن حتيل إليه، وفقا للفقرة               
الفضائية ، معلومـات بشـأن األجسام      ١٩٦١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   ) ١٦-د(بـاء   

انظر (الـيت تـتعهدها املؤسسـة األوروبية للسواتل اليت أنشئت يف بروكسل وتتخذ منها مقرا هلا                 
وتتصــل املعلومــات باألجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت يف الفضــاء اخلــارجي يف إطــار     ). املــرفق

 .األنشطة السمعية والبصرية فقط وليس يف إطار األنشطة الفضائية اليت هلا أغراض أخرى
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   املرفق
قائمة األجسام الفضائية اليت تتعهدها املؤسسة األوروبية للسواتل يف لكسمربغ 

)SES-ASTRA( ١٩,٢ والواقعة يف املدارات املخصصة للكسمربغ بدرجة، 
   * شرقا٢٣,٥ً و٢٨,٢و

ASTRA 1A ١ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٨٨ديسمرب /كانون األول

  :قمكان اإلطال كورو
  :تاريخ السحب من اخلدمة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠

Ariane مركبة اإلطالق:  
SES-ASTRA مالك اجلسم:  

 
 كلم ٤٠٠يقع الساتل يف مقربة مدارية على ارتفاع أدىن قدره 

 .فوق مدار ثابت بالنسبة لألرض

  :اخلصائص املدارية

   
ASTRA 1B ٢ :اسم اجلسم الفضائي- 

  :تاريخ اإلطالق ١٩٩١ مارس/آذار 
  :مكان اإلطالق كورو

Ariane مركبة اإلطالق:  
SES-ASTRA مالك اجلسم:  

 
  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 

  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى

    كلم٣٥ ٧٥٢: دىناالرتفاع األ
نقل خدمات إذاعية وتلفزية نظريية ورقمية، مشفرة وغري 

 . مشفرة، وخدمات وسائط إعالم متعددة الوظائف
  :الغرض العام للجسم

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   استنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به  *  
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ASTRA 1C ٣ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٣مايو /أيار

  :مكان اإلطالق كورو
Ariane مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Bمطابق للغرض من   
   

ASTRA 1D ٤ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٤نوفمرب  /تشرين الثاين 

  :مكان اإلطالق كورو
Ariane مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا٢٣,٥: خط الطول
    درجة٠,١٠: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

نقل خدمات إذاعية وتلفزية نظريية ورقمية، مشفرة وغري 
 . مشفرة، وخدمات وسائط إعالم متعددة الوظائف

  :الغرض العام للجسم

   
ASTRA 1E ٥ :اسم اجلسم الفضائي- 

  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٥أكتوبر  /تشرين األول 
  :مكان اإلطالق روكو

Ariane مركبة اإلطالق:  
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SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dللغرض من   مطابق 
   

ASTRA 1F ٦ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٦أبريل  /نيسان

  :مكان اإلطالق بايكونور 
Proton مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   

ASTRA 1G ٧ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٧ديسمرب /كانون األول

  :مكان اإلطالق بايكونور 
Proton مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
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    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :لغرض العام للجسما ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   

ASTRA 2A ٨ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٨أغسطس  /آب

  :مكان اإلطالق بايكونور 
Proton مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا٢٨,٢:خط الطول
    درجة٠,١٠: اف األقصى االحنر

    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   

ASTRA 1H ٩ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ١٩٩٩يونيه  /حزيران

  :مكان اإلطالق بايكونور 
Proton مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   



 

 6 
 

 A/AC.105/INF.412

ASTRA 2B ١٠ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  :مكان اإلطالق كورو

Ariane 5 مركبة اإلطالق:  
SES-ASTRA مالك اجلسم:  

 
  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 

  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا٢٨,٢: خط الطول
    درجة٠,١٠: االحنراف األقصى 

    كلم٣٥ ٨٢٠: الرتفاع األعلىا
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   

ASTRA 2D ١١ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول

  :مكان اإلطالق كورو
Ariane 5 مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا٢٨,٢: خط الطول
    درجة٠,١٠: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   

ASTRA 2C ١٢ :ياسم اجلسم الفضائ- 
  :تاريخ اإلطالق ٢٠٠١يونيه  /حزيران

  :مكان اإلطالق بايكونور 
Proton مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
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  دقيقة١ ٤٣٦,٤ إىل ١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 

  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا١٩,٢: خط الطول
    درجة٠,١٢: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
   

ASTRA 3A ١٣ :اسم اجلسم الفضائي- 
  :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٢مارس /آذار 

  :مكان اإلطالق كورو
Ariane 4 مركبة اإلطالق:  

SES-ASTRA مالك اجلسم:  
 

  دقيقة١ ٤٣٦,٤  إىل١ ٤٣٥,٨: الفترة العقدية 
  :اخلصائص املدارية

    درجة شرقا٢٣,٥: خط الطول
    درجة٠,١٠: االحنراف األقصى 
    كلم٣٥ ٨٢٠: االرتفاع األعلى
    كلم٣٥ ٧٥٢: االرتفاع األدىن

  :الغرض العام للجسم ASTRA 1Dمطابق للغرض من   
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