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 األمانة العامة 

 

 
250705    V.05-86262 (A) 
*0586262* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
     يف األغراض السلمية   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٥يونيه / حزيران٨مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة 

حتياا اىل األمني العام لألمم     ) فييـنا (للصـني لـدى األمـم املـتحدة         بعـثة الدائمـة     ـدي ال   
املـتحدة، وتتشـرف بـأن حتـيل إلـيه، وفقـا ألحكـام املـادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسـجيل األجسام                         

، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
، ٢٠٠٣ إىل عــام ١٩٧٠ الفضـائية الــيت أطلقـتها الصــني يف الفـترة مــن عـام     اخلاصـة باألجســام 

 .)انظر املرفق (AsiaSat-1 وAPSTAR-1ومعلومات إضافية بشأن الساتلني 
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75  املرفق2
 *٢٠٠٣ إىل ١٩٧٠بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها الصني يف الفترة من   -١ 

  
     اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي مالحظات
نقطة احلضيض 

)بالكيلومترات(
نقطة األوج 

)بالكيلومترات(  
زاوية امليل 

)بالدرجات(
الفترة العقدية 

)بالدقائق(  تاريخ االطالق 
اسم اجلسم 
 الفضائي

رقم 
الرقم التسجيل

 ١ DFH-1 2005/20 ١٩٧٠أبريل / نيسان٢٤ ١١٤ ٦٨ ٢ ٣٨٤ ٤٣٩,٨٢ ساتل جتارب علمية 

 ١٧اضمحل يف 
 ١٩٧٩يونيه /حزيران

 ٢ SJ-1 2005/21 ١٩٧١مارس / آذار٣ ١٠٦ ٦٩,٩ ١ ٨٢٦ ٢٦٥,٩ ساتل جتارب علمية

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

نوفمرب / تشرين الثاين٥ ٩١ ٦٣ ٤٨٣ ١٧٣
١٩٧٤ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/22 ٣ 

رب علمية قابل ساتل جتا رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

نوفمرب /  تشرين الثاين٢٦ ٩١,٠٨ ٦٢,٩٥ ٤٨٢ ١٧٢,٧
١٩٧٥ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/23 ٤ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

/  كانون األول٧ ٩١,٢ ٥٩,٥ ٤٩٢ ١٧٢
 ١٩٧٦ديسمرب 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/24 ٥ 

ية قابل ساتل جتارب علم رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

يناير / كانون الثاين٢٦ ٩١ ٥٧ ٤٨٨ ١٦٩
١٩٧٨ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/25 ٦ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

ساتل قابل  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٩ ٩٠ ٦٣ ٤٠٧ ١٧٧
 لالسترجاع

2005/26 ٧ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

أغسطس / آب١٩ ٩٠ ٦٣ ٤٠٤ ١٧٥
١٩٨٣ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/27 ٨ 

يناير / كانون الثاين٢٩ ١٦١,١٩ ٣٥,٦٧٨ ٦ ٥٠٢,٩ ٣٥٨ ساتل اختبارات علمية 
١٩٨٤ 

 ٩ 2005/28 ساتل اختبارات

                                                           
 .استنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به *
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     اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي مالحظات
نقطة احلضيض 

)بالكيلومترات(
نقطة األوج 

)بالكيلومترات(  
زاوية امليل 

)بالدرجات(
الفترة العقدية 

)بالدقائق(  تاريخ االطالق 
اسم اجلسم 
 الفضائي

رقم 
الرقم التسجيل

ساتل اختبارات يف جمال  
 االتصاالت

 ١٠ DFH-2 2005/29 ١٩٨٤أبريل / نيسان٨  ساعة٢٤ ٠,٧١٦ ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦

ساتل جتارب علمية قابل   األرضرجع إىل
 لالسترجاع

١٩٨٤سبتمرب / أيلول١٢ ٩٠,٣ ٦٨ ٤١٥ ١٧٨ ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/30 ١١ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

/  تشرين األول٢١ ٩٠,٢ ٦٣ ٤٠٩ ١٧٥
 ١٩٨٥أكتوبر 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/31 ١٢ 

 ١٣ DFH-2A 2005/32 ١٩٨٦فرباير    / شباط   ١  ساعة٢٤ ٠,٠٩ ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦ ساتل اتصاالت 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

أكتوبر /  تشرين األول٦ ٩٠,٢ ٥٧ ٤٠٩ ١٧٦
١٩٨٦ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/33 ١٤ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

١٩٨٧أغسطس / آب٥ ٩٠,٢ ٦٣ ٤١٠ ١٧٢ ل قابل سات
 لالسترجاع

2005/34 ١٥ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

ساتل قابل  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٩ ٨٩,٧ ٦٣ ٣٢٣ ٢٠٨
 لالسترجاع

2005/35 ١٦ 

 ١٧ DFH-2A 2005/36 ١٩٨٨مارس / آذار٧  ساعة٢٤ ٠,٠٩ مدار ثابت بالنسبة لألرض ساتل بث اذاعي واتصاالت 

تل جتارب علمية قابل سا رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

١٩٨٨أغسطس / آب٥ ٨٩,٧ ٦٢,٨ ٣٢٦ ٢٠٨ ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/37 ١٨ 

 ١٩ FY-1 2005/38 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٧ ١٠٢,٨ ٩٩ ٩٢٥ ٨٩١ ساتل أرصاد جوية 

/  كانون األول٢٢  ساعة٢٤ ٠,٠٩ ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦ ساتل اتصاالت 
 ١٩٨٨ديسمرب 

DFH-2A 2005/39 ٢٠ 

١٩٩٠فرباير / شباط٢٤  ساعة٢٤ ٠,١ ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦ ساتل اتصاالت  DFH-2A 2005/40 ٢١ 

 ٢٢ FY-1B 2005/41 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ ١٠٢,٨٩٨ ٩٩,٩٥٨ ٩٠٥,٧١١ ٩٠٠,٦١٩ ساتل أرصاد جوية 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض  
 لالسترجاع

أكتوبر / تشرين األول٥ ٨٩,٦ ٥٧,١ ٣٠٨ ٢٠٦
١٩٩٠ 

تل قابل سا
 لالسترجاع

2005/42 ٢٣ 
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     اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي مالحظات
نقطة احلضيض 

)بالكيلومترات(
نقطة األوج 

)بالكيلومترات(  
زاوية امليل 

)بالدرجات(
الفترة العقدية 

)بالدقائق(  تاريخ االطالق 
اسم اجلسم 
 الفضائي

رقم 
الرقم التسجيل

مل يصل إىل املدار 
 املخطط له

/  كانون األول٢٨ مدار شديد التأهلج ساتل اتصاالت
 ١٩٩١ديسمرب 

DFH-2A 2005/43 ٢٤ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

١٩٩٢أغسطس / آب٩ ٨٩,١ ٦٣,١ ٣٥٣ ١٧٥ ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/44 ٢٥ 

ساتل جتارب علمية قابل  األرضرجع إىل 
 لالسترجاع

أكتوبر /  تشرين األول٨ ٨٩,٨ ٦٣ ٣١٥ ٢١١
١٩٩٣ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/45 ٢٦ 

 ٢٧ SJ-4 2005/46 ١٩٩٤فرباير / شباط٨ ٦٣٨ ٢٨,٦ ٣٦ ١٣٤ ٢٠٧ ساتل جتارب علمية 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

ساتل قابل  ١٩٩٤يوليه / متوز٣ ٨٩,٣ ٦٣ ٣٣٨ ١٧٥
 لالسترجاع

2005/47 ٢٨ 

مل يصل إىل املدار 
 املخطط له

أغسطس / آب١٨     ساتل اتصاالت
١٩٩٦ 

ChinaSat-7 2005/48 ٢٩ 

ساتل جتارب علمية قابل  رجع إىل األرض
 لالسترجاع

/  تشرين األول٢٠ ٨٩,٥ ٦٢,٩ ٣٤٥ ١٧٥
 ١٩٩٦أكتوبر 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/49 ٣٠ 

 ٣١ DFH-3 2005/50 ١٩٩٧مايو / أيار١٢  ساعة٢٤ ٠,١± ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦ ل اتصاالتسات 

يونيه / حزيران١٠  ساعة٢٤ ٠ ٣٥ ٧٦٧,٧٥ ٣٥ ٧٦٧,٧٥ ساتل أرصاد جوية 
١٩٩٧ 

FY-2/02 2005/51 ٣٢ 

 ٣٣ Simosat-1 2005/52 ١٩٩٨يوليه / متوز١٨  ١٩,٠١ ٣٦ ١٢٢,٧ ٦٠١,٣ ساتل بث اذاعي واتصاالت 

ضائية اختبارية غري مركبة ف 
 مأهولة

/  تشرين الثاين٢٠  ثانية٥ ٣٩٢ ٤٢ ٣٥١ ٢٠٠
 ١٩٩٩نوفمرب 

Shenzhou-1 2005/53 ٣٤ 

يناير / كانون الثاين٢٦  ساعة٢٤ ٠,١± ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦ ساتل اتصاالت 
٢٠٠٠ 

ChinaSat-22 2005/54 ٣٥ 

 ٣٦ ZY-2/01 2005/55 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١ ٩٥ ٩٧,٣ ٤٩٥ ٤٩٥ ساتل استشعار عن بعد 



 

 

ST
/S

G
/S

E
R

.E
/4

75
 

 5 

     اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي مالحظات
نقطة احلضيض 

)بالكيلومترات(
نقطة األوج 

)بالكيلومترات(  
زاوية امليل 

)بالدرجات(
الفترة العقدية 

)بالدقائق(  تاريخ االطالق 
اسم اجلسم 
 الفضائي

رقم 
الرقم التسجيل

مركبة فضائية جتريبية غري  
 مأهولة

/  كانون األول٣٠  ثانية٥ ٣٩٠ ٤٢,٣٩٣ ٣٤٣ ٣٤٣
 ٢٠٠٢ديسمرب 

Shenzhou-4 2005/56 ٣٧ 

ساتل اختبارات مالحة فضائية   مدار ثابت بالنسبة لألرض
  درجة شرقا٨٠

 ٣٨ BD-1/03 2005/57 ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥  ساعة٢٤ ٠,١±

/  تشرين األول١٥ ٩٢ ٤٣ ٣٤٣ ٢١٠ أهولةمركبة فضائية م 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

Shenzhou-5 2005/58 ٣٩ 

/  تشرين األول٢١ ١٠٠ ٩٨ ٧٧٨ ٧٧٨ ساتل لرصد األرض 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

CBERS-02 2005/59 ٤٠ 

/  تشرين األول٢١ ٩٩ ٩٨ ٧٥٠ ٧٥٠ ساتل جتارب علمية 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

CX-1 2005/60 ٤١ 

ساتل جتارب علمية قابل  
 ترجاعلالس

نوفمرب / تشرين الثاين٣ ٨٩ ٦٣ ١٩٢ ٣٣٥
٢٠٠٣ 

ساتل قابل 
 لالسترجاع

2005/61 ٤٢ 

نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ساعة٢٤ ٠,١± ٣٥ ٧٨٦ ٣٥ ٧٨٦ ساتل اتصاالت 
٢٠٠٣ 

ChinaSat-20 2005/62 ٤٣ 

 ٢٧,٤٥٦ ٢٨,١٧٣ ٧٩ ٠٨٥,١٩١ ٥٦٨,٢٥٦ ساتل استكشافات علمية 
 ساعة

/  كانون األول٣٠
 ٢٠٠٣ديسمرب 

TC-1 2005/63A ٤٤ 
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 بيانات اضافية عن األجسام الفضائية اليت سجلتها الصني من قبل -٢ 
 

     اخلصائص األساسية للمدار  

 مالحظات
الوظيفة العامة للجسم 

 الفضائي
نقطة احلضيض 

)بالكيلومترات(
نقطة األوج 

)بالكيلومترات(  
زاوية امليل 

)بالدرجات(  
الفترة العقدية 

)بالدقائق(  تاريخ االطالق 
اسم اجلسم 
رقم التسجيل الفضائي الرقم

كان رقم التسجيل األصلي 
1994/943A ؛ وانتقلت

ملكية الساتل إىل الصني يف 
؛ ونقل ١٩٩٧يوليه / متوز

 درجة شرقا ١٣٨الساتل من 
 درجة شرقا يف عام ١٤٢إىل 

٢٠٠٤. 

 ١ APSTAR-1 2005/65 ١٩٩٤ يوليه/ متوز٢١ ١ ١٤٠±٠,٢ ٠±٠,٠٥ ٤٢ ١٦٧ ٤٢ ١٦٤ ساتل اتصاالت

انتقلت ملكية الساتل إىل 
؛ ١٩٩٧يوليه /الصني يف متوز

ونقل الساتل إىل مدار ختلُّص 
 ١٠٠على ارتفاع يناهز 

كيلومتر فوق املدار الثابت 
بالنسبة لألرض يف عام 

٢٠٠٣. 

 ٢ AsiaSat-1 2005/66 ١٩٧١مارس / آذار٣ ١٠٦ ٦٩,٩ ١ ٨٢٦ ٢٦٥,٩ ساتل اتصاالت

CNSA/REG no. 10.** 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 .الرقم التسلسلي الستمارة تسجيل األجسام الفضائية اخلاصة بادارة الفضاء الوطنية الصينية **


