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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 ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ خةمذكّرة شفوية مؤرَّ  
     )فيينا(من البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة 

  حتّياهتــا إىل األمــني العــام   ) فيينــا( البعثــة الدائمــة للــصني لــدى األمــم املتحــدة      هتــدي 
لمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطلقـة   لم إليه، وفقا    فها أن تقدِّ  لألمم املتحدة، ويشرِّ  

ــة   (يف الفــضاء اخلــارجي   ــة العام ــرار اجلمعي ــة  ، ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق ق ــة العام ــرار اجلمعي وق
 إىل  ٢٠١٠ معلومات عن األجسام الفضائية اليت أطلقتها الصني خـالل الفتـرة مـن            ،  ٦٢/١٠١

 وعــن جــسمْين اثــنني فــضائيني ُيــشغِّلهما مــشغِّلو ســواتل أجانــب  ) األولانظــر املرفــق( ٢٠١١
 ).املرفق الثاين(لفترة املذكورة أطلقتهما الصني خالل ا
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    األولاملرفق
 * أطلقتها الصنيبيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت  

    
  Beidou-3    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 الساتل الثالث يف منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتلية :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-3 

 الصني :التسجيلدولة 

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٦ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٦٣٢ :الفترة العقدية  

 درجة ٢١ :زاوية امليل  

 يلومترا ك٣٥ ٨٥٠ :نقطة األوج  

 ات كيلومتر٢٠٩ :نقطة احلضيض  

 املالحة الساتلية  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

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

  درجة شرقا١٤٤ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  

 )سي٣-لونغ مارتش (Long March-3Cمركبة  : اإلطالقمركبة  
    

                                                         
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج املُعّد عمالً بقرار اجلمعية العامة   *  
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  YG-9    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ٩عد ساتل االستشعار عن ُب :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 : يف دولة التسجيلمستخدم

YG-9 

 الصني :سجيلدولة الت

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١٠مارس / آذار٥ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيجيوكوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 ائق دق١٠٧ :الفترة العقدية  

  درجة٦٣ :زاوية امليل  

 كيلومترا ١ ٠٩٩ :وجنقطة األ  

 كيلومترا ١ ٠٩٥ :نقطة احلضيض  

 ُبعداالستشعار عن  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
    

 Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Beidou-4    
 فاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا الت

  
 الساتل الرابع يف منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتلية :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-4 

 الصني :دولة التسجيل
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

 املنسَّق العاملي بالتوقيت ٢٠١٠يونيه / حزيران٢ : اإلطالقتاريخ  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 دقيقة ٦٣٢ :الفترة العقدية  

 جةر د٢١ :زاوية امليل  

 ا كيلومتر٣٥ ٨٤٤ :نقطة األوج  

 ا كيلومتر٢١١ :نقطة احلضيض  

 املالحة :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 درجة شرقاً ٨٥ :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  

  Long March-3C مركبة :مركبة اإلطالق  
    

  SJ-12    
 يل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسج

  
 ١٢ شيجيان  :الفضائياسم اجلسم 

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

SJ-12 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 قاملنسَّ العامليبالتوقيت  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيجيوكوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٧ :الفترة العقدية  

  درجة٩٨ :زاوية امليل  

  كيلومتر٦٠٢ :نقطة األوج  
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 ايلومتر ك٥٨٢ :نقطة احلضيض  

 استكشاف بيئة الفضاء :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل ات إضافية طوعية معلوم
    

 Long March-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Beidou-5    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
لمالحة الساتل اخلامس يف منظومة سواتل بيدو ل :اسم اجلسم الفضائي

 الساتلية

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-5 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

 املنسَّق العاملي بالتوقيت ٢٠١٠يوليه / متوز٣١ :تاريخ اإلطالق  

 تل، الصنيمركز كسيشانغ إلطالق السوا : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 قيقة د٦٣٦ :الفترة العقدية  

  درجة٥٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٦ ٠٣٤ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ١٩٧ :نقطة احلضيض  

 املالحة :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  ضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 Long March-3Aمركبة  :مركبة اإلطالق  
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  YG-10   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ١٠ ُبعدساتل االستشعار عن  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

YG-10 

 الصني :ولة التسجيلد

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العاملي بالتوقيت ٢٠١٠أغسطس / آب٩ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيتايوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٧ :الفترة العقدية  

  درجة٩٨ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٦٢٣ :ة األوجنقط  

 اكيلومتر ٦٢١ :نقطة احلضيض  

 ُبعداالستشعار عن  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Tianhui-1A    
 تفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا ال

  
  01 واحد تياهنويساتل  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Tianhui-1A 

 الصني :دولة التسجيل
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليالتوقيت  ب٢٠١٠أغسطس / آب٢٤ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٥ :الفترة العقدية  

  درجة٩٧ :زاوية امليل  

 اتكيلومتر ٥٠٦ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٤٩٥ :نقطة احلضيض  

 ُبعدتشعار عن االس :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  
  

  ChinaSat-6A    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
  إيه٦ساتل الصني  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
  :دولة التسجيل  يفمستخدم

ChinaSat-6A 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٤ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٧٥٧ :الفترة العقدية  

  درجة٢٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤٢ ٠٦١ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٢١٣ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث اإلذاعي :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
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  ة يف الفضاء اخلارجي إدراجها يف سجل األجسام املطلقمن أجلمعلومات إضافية طوعية 

    
  درجة شرقاً ١٢٦,٤ :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض

  Long March-3Bمركبة   :مركبة اإلطالق
    

  YG-11   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ١١ ُبعدساتل االستشعار عن  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /لوطنيةالتسمية ا
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

YG-11 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العاملي بالتوقيت ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةربارامترات املداال

 دقيقة ٩٧ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨ :زاوية امليل  

 ا كيلومتر٦٥٣ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦٣٨ :نقطة احلضيض  

 عد االستشعار عن ُب :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-2Dة مركب : اإلطالقمركبة  
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  ZDPS-1A1   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 

 :الفضاء
2010-047B  

  امعة زهييانغ البيلوي التابع جللساتل ا :اسم اجلسم الفضائي
)Pi Satellite 1B(  

وفقا ملا هو رقم التسجيل /لتسمية الوطنيةا
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

ZDPS-1A1 

 الصني :دولة التسجيل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  املنسَّقالعاملي بالتوقيت ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ :تاريخ اإلطالق  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني :إقليم أو موقع اإلطالق  

  امترات املدارية األساسيةالبار

  دقيقة٩٨ :الفترة العقدية  

  درجة٩٨ :زاوية امليل  

  كيلومترا ٧ ٠٣١ :نقطة األوج  

  كيلومترا ٧ ٠١٤ :نقطة احلضيض  

 مبا يف ذلك التحقُّق من منصة ،اختبارات تكنولوجية :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
 على  والنظام امليكانيكي القائمالسواتل البيلوية

 اإللكترونيات الدقيقةتكنولوجيا استخدام 
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
      
  /http://microsat.zju.edu.cn  :املوقع الشبكي  
  Long March-2D مركبة  :مركبة اإلطالق  
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    ZDPS-1A2    
 ية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاق

  
التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 

 :الفضاء
2010-047C 

  امعة زهييانغ البيلوي التابع جللساتل ا  :اسم اجلسم الفضائي
)Pi Satellite 1C(  

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

ZDPS-1A2 

 الصني :دولة التسجيل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  املنسَّقالعاملي بالتوقيت ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ : اإلطالقتاريخ  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٨ :الفترة العقدية  

 جة در٩٨ :زاوية امليل  

  كيلومترا ٧ ٠٣١ :نقطة األوج  

  كيلومترا ٧ ٠١٤ :نقطة احلضيض  

 مبا يف ذلك التحقُّق من منصة ،اختبارات تكنولوجية :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
والنظام امليكانيكي القائم على السواتل البيلوية 

 اإللكترونيات الدقيقةتكنولوجيا استخدام 
  

   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيلمن أجمعلومات إضافية طوعية 
  

  /http://microsat.zju.edu.cn  : الشبكياملوقع  
      Long March-2D  : اإلطالقمركبة  
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  Chang'e 2    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 Chang'e 2 :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل / الوطنيةالتسمية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Chang'e 2 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العاملي بالتوقيت ٢٠١٠أكتوبر /األول تشرين ١ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  مترات املدارية األساسيةالبارا

 - :الفترة العقدية  

 - :زاوية امليل  

 كيلومتر ٣٨٠ ٠٠٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 استكشاف القمر  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

  Long March-3Cمركبة  :طالقمركبة اإل

  القمر  : جسم فضائي يف شكل جرم مساوي يف املدار
    

  SJ-6G    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 شيجيان من سلسلة سواتل ٤الساتل ألف يف اجملموعة  :اسم اجلسم الفضائي

٦ 

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

SJ-6G 
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 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايووينمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٦ :الفترة العقدية  

  درجة٩٨ :زاوية امليل  

 ات كيلومتر٦١٠ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٥٩٢ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية يف الفضاء :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  SJ-6H   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ٦ شيجيان من سلسلة سواتل ٤الساتل باء يف اجملموعة  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

SJ-6H 

 الصني :جيلدولة التس

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العاملي بالتوقيت ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٦ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايووينمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٦ :الفترة العقدية  

  درجة٩٨ :زاوية امليل  

 ات كيلومتر٦٠٩ :نقطة األوج  
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 اكيلومتر ٥٩٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية يف الفضاء  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Beidou-6   
 وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة 

  
 الساتل السادس يف منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتلية :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-6 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

املنسَّق العاملي بالتوقيت ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١ :تاريخ اإلطالق  
 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 دقيقة ٦٣٥ :الفترة العقدية  

  درجة٢٠ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٥ ٩٨٨ :نقطة األوج  

 ات كيلومتر٢٠٨ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

  درجة شرقا١٦٠ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  

 Long March-3Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
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  FY-3B   
 ا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفق

  
 ٣الساتل الثاين يف سلسلة سواتل فينغيون  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

FY-3B 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٤ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايووينمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 دقيقة ١٠١ :الفترة العقدية  

  درجة٩٩ :زاوية امليل  

 ات كيلومتر٨١٠ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٨٠٨ :نقطة احلضيض  

 ساتل لألرصاد اجلوية :ة اجلسم الفضائي العامةوظيف
  

   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

 Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  ChinaSat-20A   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
  )20A ايناتتش (ساتل الصني :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

ChinaSat-20A 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
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 العامليبالتوقيت  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقع إقليم أو  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٥٦ :الفترة العقدية  

 درجة ٢٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤١ ٩٩٦ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٢٠٩ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث اإلذاعي  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

  درجة شرقا١٣٠ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض

  Long March-3Aمركبة   :مركبة اإلطالق
    

  Beidou-7   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 الساتل السابع يف منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتلية :سم الفضائياسم اجل

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-7 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليبالتوقيت  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٧ :تاريخ اإلطالق  
 نسَّقامل

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 دقيقة ٦٣٥ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  
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  كيلومتر٣٦ ٠٠٠ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ١٩٩ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل ضافية طوعية معلومات إ
  

 Long March-3Aمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Beidou-8   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ة الساتليةالساتل الثامن يف منظومة سواتل بيدو للمالح :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-8 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١أبريل / نيسان٩ :تاريخ اإلطالق  

 صنيإلطالق السواتل، الكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٦١٧ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٥ ٠٧٥ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٢ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  ارجيإدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 Long March-3Aمركبة  :مركبة اإلطالق  
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  ChinaSat-10   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ١٠ساتل الصني رقم  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

ChinaSat-10 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٦٠ :الفترة العقدية  

 رجةد ٢٦ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤٢ ٢٢٥ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٢٠٧ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث اإلذاعي  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    
  

   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

  درجات شرقا١٠٤ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض

  Long March-3Bمركبة   :مركبة اإلطالق
    

  SJ-11C   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ١١ شيجيانالساتل الثالث يف سلسلة سواتل  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو  التسجيلرقم /الوطنيةالتسمية 
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

SJ-11C 

 الصني :لة التسجيلدو
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١يوليه / متوز٦ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيجيوكوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٩ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨ :زاوية امليل  

 اتكيلومتر ٧٠٧ :قطة األوجن  

 اكيلومتر ٦٩٨ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  
    

  Tianlian-1B    
 ا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفق

  
  ١الساتل الثاين يف سلسلة سواتل تيانليان  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو  التسجيلرقم /الوطنيةالتسمية 
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Tianlian-1B 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١يوليه / متوز١١ :طالقتاريخ اإل  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٦٥ :الفترة العقدية  

 درجة ١٨ :زاوية امليل  

 ا كيلومتر٤٢ ٤٢٧ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٢١١ :نقطة احلضيض  

 ترحيل االتصاالت :فة اجلسم الفضائي العامةوظي
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  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 

  
       Long March-3Cمركبة  :مركبة اإلطالق

  Beidou-9    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 الساتل التاسع يف منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتلية :سم الفضائياسم اجل

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-9 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١يوليه / متوز٢٦ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعقليم أو إ  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٦٣٣ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 اتكيلومتر ٣٥ ٩٠٨ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٢ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل عية معلومات إضافية طو
  

       Long March-3Aمركبة   :مركبة اإلطالق  
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  SJ-11B    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
  ١١ان يالساتل الثاين يف سلسلة سواتل شيج :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو  التسجيلرقم /لوطنيةالتسمية ا
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

SJ-11B 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيجيوكوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  ية األساسيةالبارامترات املدار

 دقيقة ٩٩ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨ :زاوية امليل  

 اتكيلومتر ٧٠٧ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦٩٨ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

       Long March-2Cمركبة  :إلطالقمركبة ا
  HY-2A    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

  ٢") احمليط ("هايانغالساتل األول يف سلسلة سواتل  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو  التسجيلرقم /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

HY-2A  

 الصني :لة التسجيلدو

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
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 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١أغسطس / آب١٥ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصني تايووينمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقائق ١٠٣ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٩ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٩٢١ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٩٠٢ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
     
  ChinaSat-1A  
   

 ا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفق
  

  )1A-تشايناسات(ساتل الصني  :اسم اجلسم الفضائي
وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية

 :دولة التسجيل  يفمستخدم
ChinaSat-1A 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٦٣٥ :الفترة العقدية  

 درجة ٢٧ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٥ ٩٨٦ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٢٠٧ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث اإلذاعي  :فضائي العامةوظيفة اجلسم ال
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   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 

  
  درجة شرقا١٣٠ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض

        Long March-3Bمركبة   :مركبة اإلطالق
  Tiangong-1    

  تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية
  

 ١-تيانغونغ :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Tiangong-1 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

 املنسَّق مليالعابالتوقيت  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٠ :الفترة العقدية  

 درجة ٤٣ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٤٦ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 هول مشروع جسم فضائي مأ :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

   إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية 
  

  Long March-2Fمركبة   :مركبة اإلطالق
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  YG-12    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 ١٢ ُبعدساتل االستشعار عن  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

YG-12 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العاملي بالتوقيت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيتايوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  ارامترات املدارية األساسيةالب

  دقيقة٩٤ :الفترة العقدية  

  درجة٩٧ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤٩٨ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٤٨٧ :نقطة احلضيض  

 ُبعداالستشعار عن  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  ارجيإدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلمن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

 Long March-4B :مركبة اإلطالق  
     
 TX-1  
   

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 
 :الفضاء

2011-066A 

 Tianxun 1 :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفخدممست

TX-1 
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 الصني  :دولة التسجيل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  املنسَّقالعاملي بالتوقيت ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ :تاريخ اإلطالق  

 مركز تايوون إلطالق السواتل، الصني :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

 قيقة د٩٤ :الفترة العقدية  

  درجة٩٧ :زاوية امليل  

  كيلومترا ٤٧٦ :نقطة األوج  

  كيلومترا ٤٧٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 لوم الطريان والفضاء لعناجنينغجامعة  :مالك أو ُمشغِّل اجلسم الفضائي

       Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق
  SY-4      

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 يف سلسلة سواتل شيان ") جتارب ("٤ساتل  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :لتسجيلدولة ا  يفمستخدم

SY-4 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العاملي بالتوقيت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ١٠١ :الفترة العقدية  
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  درجة٩٨ :زاوية امليل  

 كيلومتر ٨٠٠ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٧٩٨ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

 Long March-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق
     
  YG-13    

 ت مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلوما
  

 ١٣ ُبعدساتل االستشعار عن  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

YG-13 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العاملي بالتوقيت ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٤ :الفترة العقدية  

  درجة٩٧ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٥٢٠ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٥٠٨ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن بعد : اجلسم الفضائي العامةوظيفة
  

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

 Long March-2C :مركبة اإلطالق  
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  Beidou-10    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
الساتل العاشر يف منظومة سواتل بيدو للمالحة  :ئياسم اجلسم الفضا

 الساتلية

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Beidou-10 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليبالتوقيت  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعقليم أو إ  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٦٣٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٥ ٩٦٥ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ١٩٣ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل عية معلومات إضافية طو
  

       Long March-3Aمركبة  :مركبة اإلطالق  
  NigcomSat-1R    

  معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 1Rساتل نيجرييا  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو  رقم التسجيل/التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

NigcomSat-1R 

 الصني :دولة التسجيل
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 نيجرييا : األخرىاملطِلقةدول ال

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

بالتوقيت  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق العاملي

 تل، الصنيإلطالق السواكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٥٦ :الفترة العقدية  

 درجة ٢٥ :زاوية امليل  

 اتكيلومتر ٤٢ ٠٠٧ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٢٠٣ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث اإلذاعي :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  سام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجمن أجل معلومات إضافية طوعية 
     

  درجة شرقا٤٣ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض

     Long March-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق
  CBERS-2C    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 ١") موارد ("زيووانجيم يف سلسلة سواتل ٢الساتل  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

CBERS-2C 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليبالتوقيت  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 الق السواتل، الصنيإلطتايوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ١٠٠ :الفترة العقدية  
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 درجة ٩٩ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٧٧٦ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٧٦٦ :نقطة احلضيض  

 ُبعداالستشعار عن  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

  م املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجسامن أجل معلومات إضافية طوعية 
  

        Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  
  CX-1C    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

الساتل الثالث يف سلسلة سواتل شوانغسني  :اسم اجلسم الفضائي
 ١") االبتكار("

قا ملا هو وفرقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

CX-1C 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليبالتوقيت  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ١٠١ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨,٤٢٤ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٧٩١ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٧٨٩ :نقطة احلضيض  

       ساتل لالتصاالت :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
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  AsiaSat-7   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 069A-2011 :ولية املعتمدة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية الد

 ٧ساتل آسيا  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

AsiaSat-7 

 الصني :دولة التسجيل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليتوقيت  بال٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 حمطة بايكونور الفضائية، كازاخستان  :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

  ثوان٤ دقيقة و٥٦ ساعة و٢٣ :الفترة العقدية  

  درجة0.05±0 :زاوية امليل  

  كيلومترا ٣٥ ٧٩٦ :نقطة األوج  

  كيلومترا ٣٥ ٧٧٥ :نقطة احلضيض  

 ساتل لالتصاالت :اجلسم الفضائي العامةوظيفة 
  

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

  درجات شرقا١٠٥,٥ً :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض

 AsiaSat Ltdشركة  :مالك أو ُمشغِّل اجلسم الفضائي
      
  Shenzhou-8      

 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ
  

 ٨ هاوز ناملركبة الفضائية ش :اسم اجلسم الفضائي
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وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

Shenzhou 8 

 الصني :دولة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليبالتوقيت  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 إلطالق السواتل، الصنيجيوكوان مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٠ :الفترة العقدية  

 درجة ٤٣ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٣٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 مشروع جسم فضائي مأهول  :سم الفضائي العامةوظيفة اجل
  

  إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية 
    
  Long March-2Fمركبة   :مركبة اإلطالق  
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    املرفق الثاين
  *ا الصنيما مشغِّلو سواتل أجانب أطلقتهمُيشغِّلهان  فضائيانجسم    

  
  PakSat-1R      

  معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي
  

 ساتل باكستان لالتصاالت :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :دولة التسجيل  يفمستخدم

PakSat-1R 

 Pakistan :دولة التسجيل

 ) ه من الصنيمت تصدير(الصني  : األخرىاملطِلقةدول ال

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 املنسَّق العامليبالتوقيت  ٢٠١١أغسطس / آب١١ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٥٥ :الفترة العقدية  

 درجة ٢٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤١ ٩٨٥ :األوجنقطة   

 اتكيلومتر ٢٠٤ :نقطة احلضيض  

 ساتل لالتصاالت :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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

   درجة شرقا٥٢ً  :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض
  درجة شرقا٣٨ً :املوقع املداري اجلديد

 Long March-3Bمركبة  : مركبة اإلطالق

                                                         
 .مل تسجِّل الصني هذين اجلسمْين *  



 

32 V.12-57320 

 

ST/SG/SER.E/649

  Eutelsat W3C    
  معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  
 W3Cساتل املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت  :اسم اجلسم الفضائي

وفقا ملا هو رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :لة التسجيلدو  يفمستخدم

Eutelsat W3C 

 فرنسا :دولة التسجيل

 ) أطلقته الصني جتارياً(الصني  :دول اإلطالق األخرى

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 العامليبالتوقيت  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ :تاريخ اإلطالق  
 املنسَّق

 نيإلطالق السواتل، الصكسيشانغ مركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٦٣٥ :الفترة العقدية  

 درجة ٢٦ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٥ ٩٧٣ :نقطة األوج  

 اتكيلومتر ٢٠٦ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث اإلذاعي :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

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