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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

 ) ١٦-د( باء ١٧٢١ لقرار اجلمعية العامة مة وفقاًمعلومات مقدَّ    
       إىل املدار أو ما بعدهمن الدول اليت تطلق أجساماً

  هة إىل األمني العام  موج٢٠١٣َّأكتوبر / تشرين األول٣خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    
      )فيينا(ئمة للكسمربغ لدى األمم املتحدة من البعثة الدا

 ١  للفقـرة ، وفقـاً  تقـدِّم بـأن   ) فيينـا (البعثة الدائمة للكسمربغ لدى األمم املتحدة       تتشرَّف    
، ١٩٦١ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠املـــؤرَّخ ) ١٦-د(  بـــاء١٧٢١مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

  ).انظر املرفق(بعده  ما معلومات عن أجسام أطلقتها لكسمربغ إىل املدار األرضي أو
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    املرفق
    *قائمة باألجسام الفضائية للكسمربغ    

   الدولية املعتمدةالتسمية  -١
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

1988-109B 

  ASTRA 1A  :اسم اجلسم الفضائي  
  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١١  :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسية  : اإلطالقموقع  

  Ariane  :الق اإلطمركبة  
 ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١٠  : اخلدمةإهناء تاريخ  

 (SES ASTRA) املؤسسة األوروبية للسواتل  :مالك اجلسم الفضائي  

الساتل يف مدار التخلّص، يف نقطة حضيض على مسافة   : املداريةاخلصائص  
     . كيلومتر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض٤٠٠

  ملعتمدة الدولية االتسمية  -٢
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

1991-015A 

  ASTRA 1B  :اسم اجلسم الفضائي  
  ١٩٩١مارس / آذار٢  :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  

  ٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢  : اخلدمةإهناءتاريخ   
 Ariane  :مركبة اإلطالق  

 SES ASTRA  : الفضائياجلسممالك   

الساتل يف مدار التخلّص، يف نقطة حضيض على مسافة   :ة املدارياخلصائص  
     . كيلومتر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض٥٠٠

   الدولية املعتمدةالتسمية  -٣
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

1993-031A 

  ASTRA 1C  :اسم اجلسم الفضائي  
  ١٩٩٣مايو /يارأ ١٢  :تاريخ اإلطالق  

───────────────── 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *  
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 فرنسيةكورو، غيانا ال  :موقع اإلطالق  

 Ariane  :مركبة اإلطالق  

 SES ASTRA  : الفضائياجلسممالك   

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١ درجة يف ٢,٤  :لزاوية املي    

  )مدار مائل(
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ منذ  درجة شرقا٢,٠ً  :الطولخط     
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      وبيانات الوسائط املتعددة واخلدمات العرضية
  التسمية الدولية املعتمدة  -٤

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
1994-070A 

  ASTRA 1D  :سم الفضائياسم اجل  
  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٣١  :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  

 Ariane  :مركبة اإلطالق  

 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :خلصائص املداريةا  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢منذ يف مدار مائل   :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  سيغيَّر موضع الساتل.  درجة شرقا٥٢,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :لغرض العام للجسم الفضائيا  

    دة واخلدمات العرضيةوالتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعد
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  التسمية الدولية املعتمدة  -٥

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
1995-055A 

  ASTRA 1E  :اسم اجلسم الفضائي  
 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٩  :تاريخ اإلطالق  

 كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  

 Ariane  :مركبة اإلطالق  

 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :صائص املداريةاخل  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا٣١,٢٥ًغُيِّر موضع الساتل على   :خط الطول    
ر للخدمات اإلذاعية الصوتية  مشفّر وغري مشفّبثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة واخلدمات العرضية
  التسمية الدولية املعتمدة  -٦

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
1996-021A 

  ASTRA 1F  :اسم اجلسم الفضائي  
 ١٩٩٦أبريل / نيسان٨  :تاريخ اإلطالق  

 بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  

  Proton  : اإلطالقمركبة  
 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  ٢٠١١أغسطس / آب٣١ درجة شرقاً منذ ٥٤,٩  :خط الطول    
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 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  
      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة

  التسمية الدولية املعتمدة  -٧
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

1997-076A 

  ASTRA 1G  :اسم اجلسم الفضائي  
 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢  :تاريخ اإلطالق  

 بايكونور، كازاخستان  :وقع اإلطالقم  

  Proton  :مركبة اإلطالق  
 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :األوجنقطة     
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :احلضيضنقطة     
  ٢٠١٠يوليه / متوز١٠ درجة شرقاً منذ ٣١,٥  :لطولخط ا    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
  التسمية الدولية املعتمدة  -٨

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
1998-050A 

  ASTRA 2A  :اسم اجلسم الفضائي  
 ١٩٩٨أغسطس / آب٣٠  :ريخ اإلطالقتا  

 بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  

  Proton  :مركبة اإلطالق  
 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
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   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  : احلضيضنقطة    
   درجة شرقا٢٨,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
  التسمية الدولية املعتمدة  -٩

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
1999-033A 

  ASTRA 1H  :اسم اجلسم الفضائي  
 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٨  :تاريخ اإلطالق  

 بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  

  Proton  :مركبة اإلطالق  
 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
  ومتراً كيل٣٥ ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا٥٢,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

خدمات توفري  و؛والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
      تفاعلية مع قناة عودة عرب الساتل

  مدة التسمية الدولية املعت  -١٠
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

2000-054A 

  ASTRA 2B  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٤  :تاريخ اإلطالق  

 كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  

 Ariane 5  :مركبة اإلطالق  

 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  
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   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا١٩,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
  تسمية الدولية املعتمدةال  -١١

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
2000-081A 

  ASTRA 2D  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠  :تاريخ اإلطالق  

 كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  

 Ariane 5  :مركبة اإلطالق  

 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :العقديةالفترة     
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٠يف مدار مائل منذ   :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا٢٨,٠ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
  التسمية الدولية املعتمدة  -١٢

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
2001-025A 

  ASTRA 2C  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠٠١ يونيه / حزيران١٦  :تاريخ اإلطالق  

 بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق  
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  Proton  :بة اإلطالقمرك  
 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا١٩,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :جسم الفضائيالغرض العام لل  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
  التسمية الدولية املعتمدة  -١٣

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
2002-015B  

ASTRA 3A  :اسم اجلسم الفضائي  
  )أ(

 ٢٠٠٢ مارس/ آذار٢٩  :تاريخ اإلطالق  

 ا الفرنسيةكورو، غيان  :موقع اإلطالق  

  Ariane 4  :مركبة اإلطالق  
 SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
  ٢٠١٢مايو / أيار٣١يف مدار مائل منذ   :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا٢٣,٧ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

؛  وخدمات عرضية؛والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
      (VSAT)خدمات حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جداً و

───────────────── 
 ى سابقاًمَّساليت كانت ُت (Media Broadcast  هذا الساتل متلكها شركة فيما خيصداتدُّحقوق استخدام التر  )أ(  

Deutsche Telekomو DFS Kopernikus(.  
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  التسمية الدولية املعتمدة  -١٤
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

2006-012A 

  ASTRA 1KR  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  

 كيب كانيفرال، الواليات املتحدة األمريكية  :موقع اإلطالق  

  Atlas V  :مركبة اإلطالق  
 الفرعية شركتهامن خالل  (SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

SES ASTRA 1KR(  
   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :فترة العقديةال    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا١٩,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      ات الوسائط املتعددةوالتلفزيونية وبيان
  التسمية الدولية املعتمدة  -١٥

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
2007-016A 

  ASTRA 1L  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠٠٧ مايو/ أيار٤  :تاريخ اإلطالق  

 )فرنسا(كورو، غيانا الفرنسية   :موقع اإلطالق  

  Ariane 5  :مركبة اإلطالق  
خالل شركتها الفرعية من  (SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

SES ASTRA 1L(  
   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
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   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا١٩,٢ً  :خط الطول    
مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية  بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة وخدمات النطاق 
       العريضالترددي

  التسمية الدولية املعتمدة  -١٦
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

2008-057A 

  ASTRA 1M  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  :تاريخ اإلطالق  

 بايكونور، كازاخستان  :إلطالقموقع ا  

  Proton-M/Breeze-M  :مركبة اإلطالق  
من خالل شركتها الفرعية  (SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  

SES ASTRA 1M(  
   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٢  :زاوية امليل القصوى    
  راً كيلومت٣٥ ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
   درجة شرقا١٩,٢ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

      والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة
  التسمية الدولية املعتمدة  -١٧

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
2010-021A 

  ASTRA 3B  :الفضائياسم اجلسم   
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢١  :تاريخ اإلطالق  

 )فرنسا(كورو، غيانا الفرنسية   :موقع اإلطالق  

  Ariane 5  :مركبة اإلطالق  
  )SES 3Bمن خالل شركتها الفرعية  (SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  
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   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :ية امليل القصوىزاو    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٠ منذ  درجة شرقا٢٣,٥ً  :خط الطول    
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

حمطة  وخدمات ،دةوالتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعد
، وخدمات (VSAT)طرفية ذات فتحة صغرية جداً 

       العريضالنطاق الترددي
  التسمية الدولية املعتمدة  -١٨

  :لدى جلنة أحباث الفضاء
2011-041A 

  ASTRA 1N  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠١١أغسطس / آب٦  :تاريخ اإلطالق  

 )فرنسا(كورو، غيانا الفرنسية   :موقع اإلطالق  

  Ariane 5  :كبة اإلطالقمر  
  )SES 1Nمن خالل شركتها الفرعية  (SES ASTRA  :مالك اجلسم الفضائي  
   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١ ٤٣٦,٤-١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً ٨٢٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٢  :نقطة احلضيض    
أكتوبر /األولتشرين  ٢٠ منذ  درجة شرقا٢٨,٢ً  :لخط الطو    

٢٠١١  
 مشفّر وغري مشفّر للخدمات اإلذاعية الصوتية بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  

والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة، وخدمات حمطة 
، وخدمات (VSAT)طرفية ذات فتحة صغرية جداً 

      النطاق الترددي العريض
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  دولية املعتمدةالتسمية ال  -١٩
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

2011-058C 

  Vesselsat 1  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢  :تاريخ اإلطالق  

 سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

 PSLV-CA  :مركبة اإلطالق  

  LuxSpace  :مالك اجلسم الفضائي  
   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة١٠٢,١٠  :الفترة العقدية    
   درجة٢٠,٠٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٨٦٧,٠٠ً  :نقطة األوج    
   كيلومترا٨٤٧,٠٠ً  :نقطة احلضيض    
      (AIS) مجع بيانات نظام حتديد اهلوية اآليل  :الغرض العام للجسم الفضائي  

   الدولية املعتمدةالتسمية  - ٢٠
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

2012-051A 

  ASTRA 2F  : الفضائيسماجلاسم   
 ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨  : اإلطالقتاريخ  

 )فرنسا(كورو، غيانا الفرنسية   : اإلطالقموقع  

 Ariane 5  : اإلطالقمركبة  

من خالل شركتها الفرعية  (SES ASTRA  : اجلسم الفضائيمالك  
SES ASTRA 2F(  

   :اخلصائص املدارية  

  دقيقة ١ ٤٣٦,٤- ١ ٤٣٥,٨  :الفترة العقدية    
   درجة٠,١٠  :زاوية امليل القصوى    
   كيلومترا٣٥ً  ٨٢٠  : األوجنقطة    
  كيلومتراً ٣٥  ٧٥٢  : احلضيضنقطة    
   درجة شرقا٢٨,٢ً  : الطولخط    
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للخدمات اإلذاعية الصوتية  مشفّر وغري مشفّر بثّ  :الغرض العام للجسم الفضائي  
طة والتلفزيونية وبيانات الوسائط املتعددة، وخدمات حم

، وخدمات (VSAT)طرفية ذات فتحة صغرية جداً 
      النطاق الترددي العريض

  التسمية الدولية املعتمدة  -٢١
  :لدى جلنة أحباث الفضاء

2012-001B 

  Vesselsat 2  :اسم اجلسم الفضائي  
 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٩  :تاريخ اإلطالق  

 ، الصنيLC-9تاييون   :موقع اإلطالق  

 Chang Zheng 4B Y26  :قمركبة اإلطال  

 LuxSpace  :مالك اجلسم الفضائي  

   :اخلصائص املدارية  

   دقيقة٩٤,٣٠  :الفترة العقدية  
   درجة٩٧,٥٠  :زاوية امليل القصوى    
  اً كيلومتر٤٩٠,٠٠  :نقطة األوج    
   كيلومترا٤٧٩,٠٠ً  :نقطة احلضيض    
    (AIS)وية اآليل مجع بيانات نظام حتديد اهل  :الغرض العام للجسم الفضائي  

  


