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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية  

     معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي  
   موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢مذكّرة شفوية مؤّرخة   

     )فيينا(من البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة 
حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (بعثة الدائمة للصني لـدى األمـم املتحـدة          هتدي ال  

لمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة يف               لم إليه، وفقـا     املتحدة، ويشّرفها أن تقدّ   
ــة   (الفــضاء اخلــارجي   ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ، معلومــات عــن األجــسام  ))٢٩-د (٣٢٣٥مرف
 ).انظر املرفق (٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٨لقتها الصني خالل الفترة من الفضائية اليت أط
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   املرفق
   *سام الفضائية اليت أطلقتها الصنيبيانات تسجيل األج  
  Tianlian 1A   

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
   

 019A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
 Tianlian 1A :اسم اجلسم الفضائي

 الصني :دولة التسجيل
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  بالتوقيت الكوين املنسق٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

 )ت اإلطالقوق( للجسم الفضائي البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٧٥٠ :الفترة العقدية  
  درجة١٨ :زاوية امليل  
 كيلومترا ٤١ ٩٩١ :نقطة األوج  
  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 نقل البيانات :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

 إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

  درجة شرقا٧٧ً :ملداري الثابت بالنسبة لألرضاملوقع ا  
 LM-3Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

    
  Fengyun 3A    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
   

 026A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
 Fengyun 3A :اسم اجلسم الفضائي

 الصني :لدولة التسجي
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ :تاريخ اإلطالق  

                                                         
 وأعادت األمانة ٦٢/١٠١قُدمت هذه املعلومات باستخدام النموذج املُعّد عمالً بقرار اجلمعية العامة  *  

  .تصميمه
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 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   
  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
  كيلومترا٨٢٠ :نقطة األوج  
  كيلومترا٨١٥ :نقطة احلضيض  

 رصد األحوال اجلوية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
    

 LM-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Chinasat 9    
 يف الفضاء اخلارجي  األجسام املطلَقةمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل

  
 028A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Chinasat 9 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني :ق اإلطالموقعإقليم أو   
 )وقت اإلطالق(سية للجسم الفضائي  األسايةبارامترات املدارال

  دقيقة٧٢٠ :الفترة العقدية  
 جةر د٢٥ :زاوية امليل  
  كيلومتر٤٨ ٠٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 اتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل افية طوعية معلومات إض
  

  درجة شرقا٩٢.٢ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  
 LM-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
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  Huanjing 1A    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 041A-2008 :ولية لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية الد

 Huanjing 1A :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٦ :تاريخ اإلطالق  
 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  املدارية األساسيةالبارامترات 
  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
 ات كيلومتر٦١٠ :نقطة األوج  
 ات كيلومتر٦١٠ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Huanjing 1B    
 يف الفضاء اخلارجيتفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّمة وفقا ال

   
 041B-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Huanjing 1B :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 نه تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكا
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٦ :تاريخ اإلطالق  
 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
 ا كيلومتر٦٣٠ :نقطة األوج  
 اومتر كيل٦٣٠ :نقطة احلضيض  

 ُبعدشعار عن تاالس :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Shenzhou 7   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 047A-2008 :لتسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاءا

 Shenzhou 7 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
 بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   
  لبارامترات املدارية األساسيةا

  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية  
  درجة٤٢ :زاوية امليل  
  كيلومتر٣٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 مركبة فضائية مأهولة :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٩ :تاريخ اإلطالق

  ا يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجهمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Fمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Shijian 6E    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 053A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Shijian 6E :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :يلدولة التسج

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
 املنّسق  بالتوقيت الكوين٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية  
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  درجة٩٨ :زاوية امليل  
  كيلومتر٦٠٠ :ة األوجنقط  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Shijian 6F    
 ألجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل ا

  
 053B-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Shijian 6F  :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني :إلطالق اموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  ها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي إدراجمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

 LM-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  VeneSat-1   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 055A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 VeneSat-1 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :لدولة التسجي

 زويال فن :الدول املطلقة األخرى
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   
 ):قوقت اإلطال( األساسية للجسم الفضائي يةبارامترات املدارال

  دقيقة٧٢٠ :الفترة العقدية  
  درجة٢٥ :زاوية امليل  
  كيلومتر٤٢ ٠٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 اتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 اً درجة شرق٧٨-  : بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت  
 LM-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق  

    
  Shiyan 3   

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 056A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
 Shiyan 3 :اسم اجلسم الفضائي

 الصني :دولة التسجيل
 إلطالق وإقليمه أو مكانهتاريخ ا

  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
 ومتر كيل٨٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٨٠٠ :نقطة احلضيض  

 اختبار تقين :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  
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  Chuangxin 1-02   
 قة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَ

  
 056B-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Chuangxin 1-02 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
 ا كيلومتر٧٩٠ :نقطة األوج  
 ا كيلومتر٧٩٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

   سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي إدراجها يفمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Yaogan 4    
 يف الفضاء اخلارجيتفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّمة وفقا ال

  
 061A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Yaogan 4 :اسم اجلسم الفضائي
 نيالص :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١ :تاريخ اإلطالق  
 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 

  
 LM-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  

    
  Yaogan 5   

 سام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األج
  

 064A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
 Yaogan 5 :اسم اجلسم الفضائي

 الصني :دولة التسجيل
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٦٠٠ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  ها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Fengyun 2E   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 066A-2008 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Fengyun 2E :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :جيلدولة التس

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
 بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   
 )وقت اإلطالق( األساسية للجسم الفضائي يةبارامترات املدارال

 ة دقيق٧٢٠ :الفترة العقدية  
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  درجة٢٥ :زاوية امليل  
  كيلومتر٤٢ ٠٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 األرصاد اجلوية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 جة شرقاً در١٢٣.٥ :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  
 LM-3Aمركبة  :مركبة اإلطالق  

    
  Compass G2   

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 018A-2009 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
 Compass G2 :اسم اجلسم الفضائي

 الصني :دولة التسجيل
 مكانهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩أبريل / نيسان١٤ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   
 ):وقت اإلطالق( األساسية للجسم الفضائي يةبارامترات املدارال

  دقيقة٧٢٠ :الفترة العقدية  
  درجة٢٠.٥ :زاوية امليل  
  كيلومتر٤٢ ٠٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 املالحة :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

 LM-3Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Yaogan 6   
 ة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَق

  
 021A-2009 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Yaogan 6 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٢ :تاريخ اإلطالق  
 ق السواتل، الصنيمركز تايوان إلطال : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
 ا كيلومتر٥٣٠ :نقطة األوج  
 ا كيلومتر٥٣٠ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  م املطلقة يف الفضاء اخلارجي إدراجها يف سجل األجسامن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Palapa D   
 يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة

  
 046A-2009 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Palapa D :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 إندونيسيا :طلقة األخرىالدول امل
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   
 )وقت اإلطالق( األساسية للجسم الفضائي يةبارامترات املدارال

 قيقة د٧٢٠ :الفترة العقدية  
  درجة٢٢ :زاوية امليل  
  كيلومتر٢١ ٠٠٠ :نقطة األوج  
 ات كيلومتر٢١٠ :نقطة احلضيض  

 اتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 رقاً درجة ش١١٣ :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  
 LM-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
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  Shijian 11   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 061A-2009 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Shijian 11 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢ :تاريخ اإلطالق  
 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
  كيلومتر٧٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر٧٠٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Yaogan 7   
 يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة

  
 069A-2009 :مية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاءالتس

 Yaogan 7 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٩ :تاريخ اإلطالق  
 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١٠٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨ :زاوية امليل  
 ا كيلومتر٦٥٠ :نقطة األوج  
 ا كيلومتر٦٥٠ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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  ء اخلارجي إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضامن أجلمعلومات إضافية طوعية 

  
 LM-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  

    
  Yaogan 8   

 يف الفضاء اخلارجي معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة
  

 072A-2009 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
 Yaogan 8 :اسم اجلسم الفضائي

 الصني :دولة التسجيل
 كانهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو م

 بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ :تاريخ اإلطالق  
 مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١١٠ :الفترة العقدية  
  درجة١٠٠ :زاوية امليل  
 كيلومتر ١ ١٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر١ ١٠٠ :ضنقطة احلضي  

 ُبعد عن راالستشعا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Xiwang 1    
 خلارجييف الفضاء ا معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة

  
 072B-2009 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

 Xiwang 1 :اسم اجلسم الفضائي
 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
  بالتوقيت الكوين املنّسق٢٠٠٩ديسمرب / كانون الثاين١٥ :تاريخ اإلطالق  
 سواتل، الصنيمركز تايوان إلطالق ال : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١١٠ :الفترة العقدية  
  درجة١٠٠ :زاوية امليل  
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  كيلومتر١ ١٠٠ :نقطة األوج  
  كيلومتر١ ١٠٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

  لقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجسام املطمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 LM-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
 


