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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦مارس / آذار٢٠مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة 

حتياا إىل األمني العام لألمم     ) فيينا(ة الدائمـة لفرنسـا لـدى األمـم املـتحدة            ـدي البعـث    
املـتحدة، ويشـرفها أن تقدم، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                

ــة   (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق معلومــات عــن األجســام  ، ))٢٩-د (٣٢٣٥م
/  كانون األول  ٣١يـناير إىل    / كـانون الـثاين    ١ مـن    قـتها فرنسـا خـالل الفـترة       الفضـائية الـيت أطل    

عـن أجسـام فضـائية سـجلتها فرنسا وعادت إىل           معلومـات   ، و )املـرفق األول   (٢٠٠٥ديسـمرب   
األجســام  عــن إضــافية، ومعلومــات )املــرفق الــثاين (٢٠٠٥اــال اجلــوي لــألرض خــالل عــام 
 ).ملرفق الثالثا (الفضائية اليت أطلقتها فرنسا سابقا
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92  املرفق األول  2
يناير / كانون الثاين١بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا خالل الفترة من   

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
 

     خصائص املدار األساسية   مالحظات

 /الدولة
 الساتل املطلق ملنظمةا

رقم عملية 
اإلطالق 
 املركبة 

وظيفة العامة للجسم ال
 الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

)درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(
نوع مركبة 
 تاريخ اإلطالق موقع اإلطالق اإلطالق

رقم 
 التسجيل

 Ipstar تايلند
(THAICOM 4) 

V 166  مرحلة الوقود الدفعي القابل
 Ariane 5للتخزين من 

٦٣٦ ٦,٥٥ ٣٥ ٦٨٣ ٥٤٦ Ariane 5 GS  كورو، غيانا
 الفرنسية

أغسطس / أب١١
٢٠٠٥ 

2005 028 B

الواليات 
املتحدة 
 األمريكية

Galaxy 15  ساتل اتصاالتSyracuse 3  ١ ٤٣٦ ٠ ٣٥ ٨٠٣ ٣٥ ٧٧١ Ariane 5 GS  كورو، غيانا
 الفرنسية

/  تشرين األول١٣
 ٢٠٠٥أكتوبر 

2005 041 B

مرحلة الوقود الدفعي القابل    
 Ariane 5زين من للتخ

٦٤٢ ٧,٦١ ٣٥ ٩٥٩ ٥٩٥ Ariane 5 GS  كورو، غيانا
 الفرنسية

/  تشرين األول١٣
 ٢٠٠٥أكتوبر 

2005 041 C 

كورو، غيانا  Ariane 5 GS ٦٣٨ ٦,٩٥ ٣٥ ٧٧٢ ٥٨٦ SYLDAهيكل بني ساتلي    
 الفرنسية

/  تشرين األول١٣
 ٢٠٠٥أكتوبر 

2005 041 D

قود الدفعي القابل مرحلة الو INSAT 4A V 168 اهلند
 Ariane 5للتخزين من 

٦١٣ ٤ ٣٦ ٠٢٦ ٦٢٠ Ariane 5 GS  كورو، غيانا
 الفرنسية

/  كانون األول٢١
 ٢٠٠٥ديسمرب 

2005 049 C

EUMETSAT MSG 2   هيكل بني ساتليSYLDA ٦٤٦ ٤ ٣٦ ٠٢٦ ٦٢٠ Ariane 5 GS  كورو، غيانا
 الفرنسية

/  كانون األول٢١
 ٢٠٠٥ديسمرب 

2005 049 D

لواليات ا
املتحدة 
 /األمريكية
 اسبانيا

XTAR EUR V164 شكل عنصرا مركبة اإلطالق :ملحوظةي Ariane 5 ECA) 2005 005 B 005 2005 و D ( وعنصرا مركبة ٢٠٠٥فرباير / شباط١٢اليت أُطلقت يف 
 Ariane 5 ECA جزءا من رحالت ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦اليت أُطلقت يف ) D 46 2005 و Ariane 5 ECA) 2005 46 Cاإلطالق 

 ).إيسا(االختبارية وستسجلها وكالة الفضاء األوروبية 

           Sloshat إيسا

          Telkom 2 V167 اندونيسيا

الواليات 
املتحدة 
 األمريكية

Spaceway 2           

 ).يوتلسات(تسجل فرنسا سواتل املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت   : ملحوظة       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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 املرفق الثاين   
اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة  من املادة الرابعة من ٣معلومات مقدمة من فرنسا وفقا للفقرة   

لتها فرنسا وعادت إىل الغالف اجلوي  عن األجسام الفضائية اليت سجيف الفضاء اخلارجي
   *٢٠٠٥لألرض خالل عام 

 رقم التسجيل تاريخ اإلطالق الوظيفة العامة للجسم الفضائي العودة إىل الغالف اجلوي لألرض
 B 019 2002 ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦ Ariane 4املرحلة الثالثة من  ٢٠٠٥مارس / آذار٢٦
 D 005 2001 ٢٠٠١فرباير / شباط٧ SPELDAهيكل بني ساتلي  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨
 H 075 1991 ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٩ عنصر غري وظيفي من مركبة إطالق ٢٠٠٥يوليه / متوز١٤
 B 060 1999 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ Ariane 4املرحلة الثالثة من  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .البيانات مستنسخة بالشكل الذي وردت به *    



ST
/S

G
/S

E
R

.E
/4

92  املرفق الثالث   4
معلومات إضافية مقدمة من فرنسا وفقا للفقرة الثانية من املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل   

   *األجسام املطلقة إىل الفضاء اخلارجي عن األجسام الفضائية اليت سجلتها فرنسا
 ١ول اجلد  
  السواتل الفرنسية اليت يف مدار مائل وما زالت عاملة        

 رقم التسجيل الساتل نوع املدار
 005A-1990  لرصد األرضSPOT 2الساتل   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠
 033A-1995  البحثي يف جمال تقنية األجسام الفضائية وتكنولوجيتهاHelios 1Aالساتل   كم، مدار قطيب٦٢٥
 017A-1998  لرصد األرضSPOT 4الساتل  زامن مع الشمس كم، مت٨٠٠
 021A-2002  لرصد األرضSPOT 5الساتل   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠
 DEMETER 2004-025Cالساتل العلمي   كم، مدار قطيب٧١٥
 Helios IIA 2004-049Aساتل الرصد   كم، مدار قطيب٦٧٠
 049C-2004 ة األرض الكهرمغنطيسية لتوصيف بيئEssaim 1الساتل   كم، مدار قطيب٦٦٠
 049D-2004  لتوصيف بيئة األرض الكهرمغنطيسيةEssaim 2الساتل   كم، مدار قطيب٦٦٠
 049E-2004  لتوصيف بيئة األرض الكهرمغنطيسيةEssaim 3الساتل   كم، مدار قطيب٦٦٠
 049F-2004  لتوصيف بيئة األرض الكهرمغنطيسيةEssaim 4الساتل   كم، مدار قطيب٦٦٠
 لتوصـيف اخلـواص االشعاعية وامليكروفيزيائية للسحب        PARASOLالسـاتل     كم، مدار قطيب٧٠٥

 واهلباءات اجلوية
2004-049G 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 .البيانات مستنسخة بالشكل الذي وردت به *    
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 ٢اجلدول   
  دار ثابت بالنسبة لألرض وما زالت عاملة، مع بيان املواقع املدارية التقريبية        السواتل الفرنسية اليت يف م     

 املوقع املداري التقريبـي يف
رقم التسجيل الساتل ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠

 EUTELSAT II F2 1991-003Bساتل االتصاالت   درجة شرقا٤٨

 EUTELSAT II F3 1991-083Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٢١,٥

 HotBirdTM 1 1995-016Bساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣

 TC 2C 1995-067Aساتل االتصاالت   درجة غربا٥,٢

 TC 2D 1996-044Bساتل االتصاالت   درجات غربا٨

 HotBirdTM 2 1996-067Aساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣

 HotBirdTM 3 1997-049Aساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣

 HotBirdTM 4 1998-013Aساتل االتصاالت  قا درجة شر١٣

 EUTELSAT W2 1998-056Aساتل االتصاالت   درجة شرقا١٦

 EUTELSAT W3 1999-018Aساتل االتصاالت   درجات شرقا٧

 SESAT 1 2000-019Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٣٦

 EUTELSAT W4 2000-028Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٣٦

 EUTELSAT W1 2000-052Aاتل االتصاالت س  درجات شرقا١٠

 EurobirdTM 1 2001-011Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٢٨,٥

 Atlantic BirdTM 2 2001-042Aساتل االتصاالت   درجات غربا٨

 Atlantic BirdTM 3 2002-035Aساتل االتصاالت   درجات غربا٥

 HotBirdTM 6 2002-038Aساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣

 Atlantic BirdTM 1 2002-040Aساتل االتصاالت   درجة غربا١٢,٥

 EUTELSAT W5 2002-051Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٧٠,٥

 e-BirdTM 2003-043Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٣٣

 W3A 2004-008Aساتل االتصاالت   درجات شرقا٧

 Syracuse 3A 2005-041Bساتل االتصاالت  غري متاح
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  السواتل الفرنسية اليت ما زالت يف املدار ولكن مل تعد عاملة

رقم التسجيل الساتل

A1 1965-096Aالساتل التجريبـي 

FR1 1965-101Aالساتل التكنولوجي 

D1 1966-013Aالساتل التجريبـي 

Diadème 1 1967-011Aالساتل التجريبـي 

Diadème 2 1967-014Aالساتل التجريبـي 

Symphonie 1 1974-101A ساتل االتصاالت التجريبـي

COS B 1975-072Aالساتل العلمي 

Symphonie 2 1975-077Aساتل االتصاالت التجريبـي 

Meteosat 1 1977-108Aساتل األرصاد اجلوية 

OTS 2 1978-044Aساتل االتصاالت التجريبـي 

GEOS 2 1978-071Aالساتل العلمي 

 TC 1Aاالت ساتل االتص
 .  درجة غربا١١ لتغيري املوقع املداري، انطالقا من املوقع املداري ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨ و ٧أجريت مناورتان يف 

 من ٣٧٥: +األرض، نقطة حضيض املدار حول ٣-١٠*١,٣:  كم، اإلحنراف املركزي٤٢ ٥٩٥: نقطة األوج: املدار النهائي
سبتمرب/ أيلول٩ وتوقّف الساتل عن العمل ائيا يف .اليوم إىل الغرب/ درجات٥,٣:  اإلحنراف؛املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض

١٩٩٢. 

1984-081B

  TC 1Bساتل االتصاالت 
؛ ويدور هذا ) درجات غربا٥: آخر موقع مداري (١٩٨٨يناير / كانون الثاين١٥تعطل إمداد نظام التحكّم يف الوضع واملدار يف 

 . درجة غربا تقريبا٧٥؛ ويبلغ مدار التذبذب Zوره الذايت الرئيسي الساتل حول حمور قص

1985-035B

 .SPOT 1ساتل رصد األرض 
/ وفقا لتوصيات جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، أجريت مناورات إخراج من املدار يف تشرين الثاين

 . عاما تقريبا١٨ كم وتقليص عمره الفضائي إىل ٥٩٤ كم إىل ٨٠٠من  خلفض نقطة حضيض مدار الساتل ٢٠٠٣نوفمرب 

1986-019A

ECS 4 1987-078Bساتل االتصاالت 

 TC 1Cساتل االتصاالت 
 ساعة لتغيري املوقع املداري، انطالقاً من املوقع املداري عند ١٢ كان الفاصل بينهما ١٩٩٦فرباير / شباط٩أجريت مناورتان يف 

 . شرقاالدرجة الواحدة

1988-018B
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رقم التسجيل الساتل
 كم فوق ٢٣٥+ كم أو ٤٢ ٤٠٠: ؛ نقطة حضيض املدار٠,٠١:  كم؛ اإلحنراف املركزي٤٢ ٨٣٠: نقطة األوج: املدار النهائي

 .اليوم إىل الغرب/ست درجات: ؛ اإلحنرافاملدار الثابت بالنسبة لألرض
 .١٩٩٦فرباير / شباط١٣توقّف الساتل عن العمل ائيا يف 

 TDF1فازي املباشر ساتل البث التل
الساتل مصمم يف وضعية التسديد الشمسي، وتوقّّف عن .  كم٣٠٠زاد نصف احملور األكرب .  درجة غربا١٩: آخر موقع مداري
 .١٩٩٦سبتمرب /العمل يف أيلول

1988-098A

 TDF2البث التلفازي املباشر ساتل 
توقّف الساتل عن العمل .  درجات غربا٣,٩:  الزحزحة كم؛٤٢ ٤٤٠نصف احملور األكرب .  درجة شرقا٣٦: آخر موقع مداري

 .١٩٩٩يونيه / حزيران١يف 

1988-063A

EUTELSAT II F1 1990-079Bساتل االتصاالت 

SARA 1991-050E الصغري التجريبـيالساتل 

 TC 2Aساتل االتصاالت 
نوفمرب / الثابت بالنسبة لألرض يف تشرين الثاين كم تقريبا فوق املدار٣٠٠أُبطل الساتل كليا ونقل إىل مدار يقع على مسافة

  وتوقّف عن العمل يف النهاية٢٠٠٥

1991-084A

 TC 2Bساتل االتصاالت 
 درجة شرقا، مث توقّف ٤٧ من املوقع املداري  كم فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض١٨٨نقل الساتل إىل مدار يقع على مسافة 

 .٢٠٠٣ه يوني/ حزيران٢٣ائيا عن العمل يف 

1992-021A

S80T 1992-052Cالساتل التكنولوجي 

SPOT 3 1993-061Aساتل رصد األرض 

Stella 1993-061Bالساتل العلمي 

ARSENE 1993-031Bساتل هواة الراديو 

033B-1995  البحثي يف جمال تقنية األجسام الفضائية وتكنولوجيتهاCeriseالساتل 

  جمال تقنية األجسام الفضائية وتكنولوجيتها البحثي يفHelios 1Bالساتل 
ووفقا لتوصيات جلنة التنسيق املشتركة بني .  بعد تعطّل نظام امداده٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢١سِحب الساتل من مداره يف 

 . أقصى حد ممكنالوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، نفّذت مناورات إخراج من املدار بغية تقليص عمر الساتل يف املدار إىل

1999-064A

Idefix 2002-021Bساتل هواة الراديو 
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