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  م الفضاء اخلارجياستخداجلنة 
          يف األغراض السلمية

  قة طلَمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املُ    
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢مذكّرة شفوية مؤّرخة     
    )فيينا(من البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة 

اهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         حتّي) فيينـا (دي البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمـم املتحـدة          هت 
قـة يف    ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطلَ         املتحدة، ويشّرفها أن تقّدم، وفقاً    

ــة   (الفــضاء اخلــارجي   ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق معلومــات عــن األجــسام  ، ))٢٩-د (٣٢٣٥مرف
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١ ئية اليت أطلقتها فرنسا خالل الفترة     الفضا
عـن أجـسام فـضائية سـّجلتها فرنـسا وعـادت إىل الغـالف               معلومات  ، و )املرفق األول  (٢٠٠٩

أجــسام فــضائية  عــن إضــافية، ومعلومــات )املرفــق الثــاين(اجلــوي لــألرض خــالل تلــك الفتــرة  
  ).املرفق الثالث( أطلقتها فرنسا سابقا
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    املرفق األول
    *بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا    

      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير و/كانون الثاين ١األجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا بني   - ألف  
 مالحظات   البارامترات املدارية األساسية    

رقم 
 موقع اإلطالق  اإلطالقتاريخ التسجيل

نوع مركبة 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(

زاوية 
  امليل

 )درجة(
  نقطة األوج

 )كم(

نقطة 
  احلضيض

 )كم(
الوظيفة العامة 
 للجسم الفضائي

رقم 
 إطالق
 أريان

اجلسم الفضائي 
 املُطلَق

املنظمة /الدولة
 املُطِلقة

2009-008Bنا كورو، غيا  فرباير/ شباط١٢
  الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٧٢ ٣٥ ٨٠١  ٠  ١ ٤٣٦HotBird™ 10
 Atlantic "ساتل(

Bird™ 4A "  
  )ذو وظيفة معدلة

V 187 HotBird™ 10  فرنسا  
 )يوتلسات(

2009-008Cكورو، غيانا  فرباير/ شباط١٢
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٦٠٠  ٣٥ ٧٣٠ ١ ٦٣٧ SPIRALE A V 187  SPIRALE A فرنسا  

2009-008Dكورو، غيانا  فرباير/ شباط١٢
 الفرنسية

Ariane 5 ECA يف سلسلة ساتل  ٦٠٠  ٣٥ ٧٢٠ ١  ٦٣٧ 
SPIRALE B  

V 187  SPIRALE B فرنسا  

2009-008Eكورو، غيانا  فرباير/ شباط١٢
 الفرنسية

Ariane 5 ECA هيكل بني ساتلْي   ٢٣٢  ٣٤ ٥٦٠ ١  ٦٠٨
SYLDA 

V 187  SYLDA فرنسا  

2009-008Fكورو، غيانا  فرباير/اط شب١٢
 الفرنسية

Ariane 5 ECA مرحلة عليا قريَّة من   ٢٥٥  ٣٥ ٧٩٩  ٢ ٦٣٢
 ESC-Aطراز 

V 187  ESC-A فرنسا 

2009-016Aبايكونور،  أبريل/ نيسان٣
  كازاخستان

Proton Breeze 
M 

 EUTELSAT ساتل  ٣٥ ٧٦٧  ٣٥ ٨١٠ ٠  ١ ٤٣٦
W2A 

–  EUTELSAT 
W2A 

  فرنسا 
  )يوتلسات(

2009-026Cكورو، غيانا  مايو/ أيار١٤
 الفرنسية

Ariane 5 ECA مرحلة عليا قريَّة من   مدار متمركز حول الشمس
 ESC-Aطراز 

V 188  ESC-A فرنسا 

2009-026Dكورو، غيانا  مايو/ أيار١٤
 الفرنسية

Ariane 5 ECA هيكل بني ساتلْي   مدار متمركز حول الشمس
SYLDA 

V 188  SYLDA فرنسا  

2009-035Bكورو، غيانا  يوليه/ متوز١
 الفرنسية

Ariane 5 ECA مرحلة عليا قريَّة من   ١٥٢  ٣٣ ٩٣٦ ٦  ٥٩٤
 ESC-Aطراز 

V 189  ESC-A فرنسا  

2009-044Cكورو، غيانا  أغسطس/ آب٢١
 الفرنسية

Ariane 5 ECA مرحلة عليا قريَّة من   ٣٠٣  ٣٥ ٦٣٨ ٢ ٦٣٠
 ESC-Aطراز 

V 190  ESC-A فرنسا  

2009-044Dرو، غيانا كو أغسطس/ آب٢١
 الفرنسية

Ariane 5 ECA هيكل بني ساتلْي  ٣٠٠  ٣٥ ٦٢٨  ٢  ٦٣٠
SYLDA 

V 190  SYLDA فرنسا  

                                                         
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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 مالحظات   البارامترات املدارية األساسية    

رقم 
 موقع اإلطالق  اإلطالقتاريخ التسجيل

نوع مركبة 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(

زاوية 
  امليل

 )درجة(
  نقطة األوج

 )كم(

نقطة 
  احلضيض

 )كم(
الوظيفة العامة 
 للجسم الفضائي

رقم 
 إطالق
 أريان

اجلسم الفضائي 
 املُطلَق

املنظمة /الدولة
 املُطِلقة

2009-054Cتشرين ١ 
 أكتوبر/األول

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA مرحلة عليا قريَّة   ٢٧٧  ٣٥ ٦٥٧  ٣  ٦٣٠  
 ESC-Aمن طراز 

V 191  ESC-A فرنسا 

2009-054Dتشرين ١ 
 أكتوبر/األول

ورو، غيانا ك
 الفرنسية

Ariane 5 ECA هيكل بني ساتلْي   ٢٧٣  ٣٥ ٦٣٨  ٣  ٦٢٩
SYLDA 

V 191  SYLDA فرنسا 

2009-058Cتشرين األول٢٩  /
 أكتوبر

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA مرحلة عليا قريَّة من   ٢٤٤  ٣٥ ٦٥٩  ٦  ٦٢٩
 ESC-Aطراز 

V 192  SYLDA فرنسا 

2009-058Dتشرين األول٢٩  /
 برأكتو

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA هيكل بني ساتلْي   ٢٤٢  ٣٥ ٦٢٣  ٦  ٦٢٩
SYLDA 

V 192  SYLDA فرنسا 

2009-065Aتشرين الثاين٢٤  /
 نوفمرب

بايكونور، 
 كازاخستان

 EUTELSATساتل   ٣٥ ٧٨٤  ٣٥ ٧٨٧  ٠  ١ ٤٣٦ –
W7 

–  EUTELSAT 
W7 

  فرنسا 
  )يوتلسات(

2009-073Aتشرين الثاين١٨  /
 نوفمرب

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 GS ساتل   مدار قطيبHelios 2B V 193  Helios 2B فرنسا 

2009-073Bتشرين الثاين١٨  /
 نوفمرب

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 GS مرحلة عليا من طراز  مدار قطيب 
EPS 

V 193  EPS فرنسا  

    
  يناير /كانون الثاين ١ب وأطلقتها فرنسا بني األجسام الفضائية اليت ُيشغِّلها مشغِّلو سواتل أجان  - باء  

    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول٣١و
  .هذه األجسام الفضائية مل تسّجلها فرنسا: ملحوظة

  
 مالحظات   البارامترات املدارية األساسية    

رقم 
 موقع اإلطالق تاريخ اإلطالق التسجيل

نوع مركبة 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(

زاوية 
  لاملي
 )درجة(

  نقطة األوج
 )كم(

نقطة 
  احلضيض

 )كم(
الوظيفة العامة 
 للجسم الفضائي

رقم 
إطالق 
 أريان

اجلسم الفضائي 
 املُطلَق

املنظمة /الدولة
 املُطِلقة

2009-008Aكورو، غيانا  فرباير/شباط ١٢
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٨١ ٣٥ ٧٩٢ ٠ ١ ٤٣٦NSS-9  V 187 NSS-9 مربغلكس 

2009-026Aكورو، غيانا  مايو/ أيار١٤
 الفرنسية

Ariane 5 ECA 
L2ساتل    نقطة الغرانجHerschel  V 188 Herschel  اإليسا  

2009-026B كورو، غيانا  مايو/ أيار١٤
 الفرنسية

Ariane 5 ECA
L2ساتل    نقطة الغرانجPlanck V 188 Planck اإليسا 
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 مالحظات   البارامترات املدارية األساسية    

رقم 
 موقع اإلطالق تاريخ اإلطالق التسجيل

نوع مركبة 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(

زاوية 
  لاملي
 )درجة(

  نقطة األوج
 )كم(

نقطة 
  احلضيض

 )كم(
الوظيفة العامة 
 للجسم الفضائي

رقم 
إطالق 
 أريان

اجلسم الفضائي 
 املُطلَق

املنظمة /الدولة
 املُطِلقة

2009-035Aكورو، غيانا يوليه/ متوز١ 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٧٢ ٣٥ ٨٠١ ٦ ١ ٤٣٦TerreStar-1  V 189 TerreStar-1 الواليات املتحدة

2009-044Aكورو، غيانا  أغسطس/ آب٢١
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٨٢ ٣٥ ٧٩٣ ٠ ١ ٤٣٦JCSat-12  V 190 JCSat-12 اليابان 

2009-044B كورو، غيانا  أغسطس/ آب٢١
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٧٢ ٣٥ ٨٠٢ ٠ ١ ٤٣٦Optus D3  V 190 Optus D3 أستراليا 

2009-054Aتشرين األول١ / 
 أكتوبر

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٦٧ ٣٥ ٨٠٥ ٠ ١ ٤٣٦Amazonas-2 V 191 Amazonas-2 إسبانيا 

2009-054B تشرين األول١ / 
 أكتوبر

كورو، غيانا 
 ةالفرنسي

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٧٣ ٣٥ ٨٠٠ ٠ ١ ٤٣٦COMSATBw-1 V 191 COMSATBw-1أملانيا 

2009-058Aتشرين األول٢٩  /
 أكتوبر

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA ساتل  ٣٥ ٧٦٨ ٣٥ ٨٠٣ ٠ ١ ٤٣٦NSS-12 V 192 NSS-12 لكسمربغ 

2009-058B تشرين األول٢٩  /
 أكتوبر

كورو، غيانا 
 الفرنسية

Ariane 5 ECA  ساتل  ٣٥ ٧٧٩ ٣٥ ٧٩٤ ٠ ١ ٤٣٦Thor 6 V 192 Thor 6 النرويج 

  
    تعديالت على البيانات اخلاصة بأجسام فضائية سبق أن سّجلتها فرنسا  - جيم  

، املوّجهــة إىل األمــني العــام مــن بعثــة فرنــسا  ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٨يف مرفــق املــذكّرة الــشفوية املؤّرخــة    -١
البيانــات املتعلقــة "، ١، ُتحــذف املــدخلتان التاليتــان يف اجلــدول (ST/SG/SER.E/445)) فيينــا( األمــم املتحــدة لــدىالدائمــة 

  ":١٩٧٨-١٩٦٥باألجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا يف الفترة 
    

   البارامترات املدارية األساسية    

رقم 
 موقع اإلطالق تاريخ اإلطالق التسجيل

نوع مركبة 
 اإلطالق

لفترة ا
العقدية 

 )دقائق(

زاوية 
  امليل

 )درجة(
  نقطة األوج

 )كم(

نقطة 
  احلضيض

 مالحظات الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كم(

1977 108 A تشرين الثاين٢٣  /
 نوفمرب

ETR, USA Delta  ساتل أرصاد جوية ٣٥ ٧٧٣ ٣٥ ٥٨٣ ١٤.٦ ١ ٤٣٨ Meteosat 1  

1978 071 A يوليه/ متوز١٤ ETR, USA Delta ساتل علمي ٣٦ ٠٢٠ ٣٦ ٠٥٧ ١٤.٦ ١ ٤٤٩ GEOS-2   
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، املوّجهـة إىل األمـني العـام مـن بعثـة فرنـسا              ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٩يف املرفق الثالـث للمـذكّرة الـشفوية املؤّرخـة             -٢
ــا(لــدى األمــم املتحــدة  الدائمــة  ــة يف اجلــدول  (ST/SG/SER.E/468)) فيين ــة التالي م الفــضائية األجــسا"، ٣، ُتحــذف املدخل

  ".الواجب إضافتها
  

   البارامترات املدارية األساسية    

رقم 
 التسجيل

تاريخ 
 موقع اإلطالق اإلطالق

نوع مركبة 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(

زاوية 
  امليل

 )درجة(
 نقطة األوج

 )كم(

نقطة 
  احلضيض

 مالحظات الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كم(

1978 044 A مايو/ أيار١١ Cape Canaveral, USA  Delta 2914 ساتل اتصاالت ٣٦ ٠٦٧ ٣٦ ١٤٥ ١٣.٧ ١ ٤٥٢.٤ OTS2   
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    املرفق الثاين
اتفاقية تسجيل األجسام  من املادة الرابعة من ٣ للفقرة اًمعلومات مقّدمة من فرنسا، وفق    

فرنسا وعادت إىل الغالف ، عن أجسام فضائية سّجلتها املطلقة يف الفضاء اخلارجيالفضائية 
      *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١اجلوي لألرض بني 

 العودة إىل الغالف اجلوي لألرض الوظيفة العامة للجسم الفضائي تاريخ اإلطالق رقم التسجيل

1991-075C  عنصر يف مركبة إطالق غري عاملة  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٩)Ariane 4 ،
  )٤٧الرحلة 

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٠

  

                                                         
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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    املرفق الثالث
 من املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام ٢معلومات إضافية مقّدمة من فرنسا، وفقا للفقرة     

      * يف الفضاء اخلارجي، عن أجسام فضائية سّجلتها فرنسااملطلقةالفضائية 
  ١اجلدول     
    نخفض واليت ال تزال عاملةالسواتل الفرنسية املوجودة يف مدار م    

 نوع املدار الساتل رقم التسجيل

1995-033A  الساتل الرصديHelios 1A مدار قطيب 
1998-017A ساتل رصد األرض SPOT 4  كم، متزامن مع الشمس٨٢٠   
2001-055A  األمريكي- الساتل الفرنسي  Jason-1كم، ١ ٣٣٠مدار على ارتفاع   لدراسة احمليطات   

  °٦٦ ميل قدرها بزاوية
2002-021A ساتل رصد األرض SPOT 5 كم، متزامن مع الشمس٨٢٠   
2004-025C الساتل العلمي DEMETER   كم٦٦٠مدار قطيب على ارتفاع   
2004-049A الساتل الرصدي Helios 2A  مدار قطيب  
2004-049C  الساتلEssaim 1مدار قطيب   لتحديد خصائص بيئة األرض الكهرومغنطيسية  
2004-049D  الساتلEssaim 2مدار قطيب   لتحديد خصائص بيئة األرض الكهرومغنطيسية  
2004-049E  الساتلEssaim 3مدار قطيب   لتحديد خصائص بيئة األرض الكهرومغنطيسية  
2004-049F  الساتلEssaim 4مدار قطيب   لتحديد خصائص بيئة األرض الكهرومغنطيسية  
2004-049G  الساتلPARASOLكم٧٠٠مدار قطيب على ارتفاع   يد اخلواص اإلشعاعية وامليكروفيزيائية للسُّحب واإليروسوالت لتحد   
2006-016B  الساتلCALIPSO كم٧٠٠مدار قطيب على ارتفاع    واإليروسوالتللسُّحب لتحديد اخلصائص الثالثية األبعاد   
2006-063A  الساتلCOROTكم٩٠٠فاع مدار قطيب على ارت   لكشف الكواكب اخلارجية   
2008-032A  األمريكي - الساتل الفرنسي Jason-2كم، ١ ٣٣٠مدار على ارتفاع    لدراسة احمليطات   

  °٦٦بزاوية ميل قدرها 
2009-073A الساتل الرصدي Helios 2B  مدار قطيب  

                                                         
  .مستنسخة بالشكل الذي وردت بهالتسجيل بيانات  * 
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  ٢جلدول ا  
     مع بيان املواقع املدارية التقريبيةالسواتل الفرنسية املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض واليت ال تزال عاملة،    

 املوقع املداري الساتل  رقم التسجيل

1996-044B  ساتل االتصاالتTC 2D درجات غربا٨ً  
1996-067A  االتصاالت ساتلW48)  ًسابقاEurobird™ 9 ،Hot Bird™ 2( درجة شرقا٤٨ً  
1997-049A  االتصاالت ساتلW75)  ًسابقاEurobird™ 4 ،Hot Bird™ 3( درجة شرقا٧٥ً  
1998-013A  االتصاالت ساتلEurobird™ 16)  ًسابقاHot Bird™ 4( درجة شرقا١٦ً  
1998-056A ساتل االتصاالت W2 درجة شرقاً ١٦ 
1998-057A   االتصاالت ساتلEurobird™ 2)  ًسابقاHot Bird™ 5(  درجة شرقاً ٢٥.٥ 
1999-018A  االتصاالت ساتلW6)  ًسابقاW3( درجة شرقاً ٢١.٥ 
2000-019A  ساتل االتصاالتSESAT 1 درجة شرقاً ٣٦ 
2000-028A ساتل االتصاالت W4  درجة شرقاً ٣٦ 
2000-052A  ساتل االتصاالتEurobird™ 4A)  ًسابقاW1( درجات شرقا٤ً  
2001-011A  ساتل االتصاالتEurobird™ 1  درجة شرقا٢٨.٥ً  
2001-042A  ساتل االتصاالتAtlantic Bird™ 2  درجات غربا٨ً  
2002-035A  ساتل االتصاالتAtlantic Bird™ 3  درجات غربا٥ً  
2002-038A  ساتل االتصاالتHot Bird™ 6  درجة شرقا١٣ً  
2002-040A  ساتل االتصاالتAtlantic Bird™ 1  درجة غربا١٢.٥ً  
2002-051A  ساتل االتصاالتW5  درجة شرقا٧٠.٥ً  
2003-043A  تصاالت االساتلEurobird™ 3)  ًسابقاe-Bird™( درجة شرقا٣٣ً  
2004-008A  ساتل االتصاالتW3A  درجات شرقا٧ً  
2005-041B  ساتل االتصاالتSyracuse 3A درجة شرقا٤٧ً  
2006-007B  االتصاالت ساتلEurobird™ 9A)  ًسابقاHot Bird™ 7A( درجات شرقا٩ً  
2006-032A  ساتل االتصاالتHot Bird™ 8  درجة شرقا١٣ً  
2006-033B  ساتل االتصاالتSyracuse 3B  درجات غربا٥ً  
2008-065A  ساتل االتصاالتHot Bird™ 9  درجة شرقا١٣ً  
2008-065B  ساتل االتصاالتW2M  درجات شرقا٣ً  
2009-008B  االتصاالت ساتلAtlantic Bird™ 4A)  ًسابقاHot Bird™ 10( درجات غربا٧ً  
2009-008C  الساتل التجريـيبSPIRALE A  - 
2009-008D  الساتل التجريـيبSPIRALE B  - 
2009-016A  ساتل االتصاالتEUTELSAT W2A  درجات شرقا١٠ً  
2009-065A  ساتل االتصاالتEUTELSAT W7  درجة شرقا٣٦ً  
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  ٣اجلدول     
    السواتل الفرنسية اليت ال تزال يف املدار ولكنها مل تعد عاملة  

 الساتل التسجيلرقم 

1965-096A  الساتل التجريـيبA1  
1965-101A  الساتل التكنولوجيFR1  
1966-013A  الساتل التجريـيبDiapason (D1-A)  
1967-011A  الساتل التجريـيبDiadème 1  
1967-014A  الساتل التجريـيبDiadème 2  
1971-071A  الساتل التجريـيب جلمع البياناتEOLE  
1974-101A  ساتل االتصاالت التجريـيبSymphonie 1  
1975-010A  الساتل العلميStarlette  
1975-077A  ساتل االتصاالت التجريـيبSymphonie 2  
1983-058A  ساتل االتصاالتEUTELSAT I-F1 (ECS 1) ) اإليسا(وكالة الفضاء األوروبية((  
1984-081A  ساتل االتصاالتEUTELSAT I-F2 (ECS 2)) إليساا(  
1984-081B  ساتل االتصاالتTC 1A) ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩مل يف  هذا الساتل عن العتوقّف(  
1985-035B  ساتل االتصاالتTC 1B)  ١٩٨٨يناير / كانون الثاين١٥ُسحب من اخلدمة يف(  
1986-019A  ساتل رصد األرضSPOT 1   

  ا الساتل من مداره، من أجل خفض نقطة حضيضه  مناورات إلنزال هذ٢٠٠٣نوفمرب / يف تشرين الثاينأُجريت(
  ) سنة٢٥ كم، بغية حتقيق عودته إىل الغالف اجلوي يف غضون ٦٠٠إىل ما دون 

1987-078B  ساتل االتصاالت)ECS 4 (EUTELSAT I-F4 )اإليسا(  
1988-018B  ساتل االتصاالتTC 1C   

  )١٩٩٦فرباير / شباط١٣ هذا الساتل عن العمل يف توقّف(
1988-063B  ساتل االتصاالتEUTELSAT I-F5 (ECS 5)) اإليسا(  
1988-098A زي املباشر ساتل البث التلفTDF1   

  )١٩٩٦سبتمرب / هذا الساتل عن العمل يف أيلولتوقّف(
1990-005A  ساتل رصد األرضSPOT 2   

  جل خفض نقطة حضيضه مناورات هنائية إلنزال هذا الساتل من مداره، من أ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ يف أُجريت(
  ) سنة٢٥ كم، بغية حتقيق عودته إىل الغالف اجلوي يف غضون ٦٠٠إىل ما دون 
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 الساتل التسجيلرقم 

1990-063A  البث التلفزي املباشر ساتلTDF2   
  )١٩٩٩يونيه / حزيران١ هذا الساتل عن العمل يف توقّف(

1990-079B  ساتل االتصاالتEUTELSAT II F1  
1991-003B  ساتل االتصاالتEUTELSAT II F2  
1991-050E  الساتل التجريـيبSARA 
1991-083A  ساتل االتصاالتEUTELSAT II F3  
1991-084A  ساتل االتصاالتTC 2A   

  )٢٠٠٥نوفمرب /ُسحب من اخلدمة يف تشرين الثاين(
1992-021A  ساتل االتصاالتTC 2B   

  )٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣ هذا الساتل عن العمل يف توقّف(
1992-041B االتصاالت اتل سEUTELSAT II F4  
1992-052C  الساتل التكنولوجيS80T  
1993-031B  ساتل راديو اهلواةARSENE  
1993-061A  ساتل رصد األرضSPOT 3  
1993-061B   الساتل العلميStella  
1995-016B  ساتل االتصاالتHotBird™ 1   

  ) عمليات خاصة بانتهاء عمره٢٠٠٧ يف أوائل عام أُجريت(
1995-033B ساتل تقنيات األجسام الفضائية والبحوث التكنولوجية Cerise  
1995-067A  ساتل االتصاالتTC 2C   

 / تشرين األول٢٩ هذا الساتل عن العمل يف توقّف عمليات خاصة بانتهاء عمره، و٢٠٠٩أكتوبر / يف تشرين األولأُجريت(
  )٢٠٠٩أكتوبر 

1999-064A ة والبحوث التكنولوجية ساتل تقنيات األجسام الفضائيHelios 1B   
 مناورات هنائية إلنزال هذا الساتل من مداره، من أجل خفض نقطة ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢١ يف أُجريت(

  ) سنة٢٥ بغية حتقيق عودته إىل الغالف اجلوي يف غضون ، كم٦٠٠حضيضه إىل ما دون 
1999-064B  التجريـيب الساتلClémentine  
2002-021B اتل راديو اهلواة سIdefix)  مع املرحلة الثالثة من مركبة اإلطالقAriane V151(  

  


