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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  ٢٠١٤مايو / أيار١٩ خةمذكّرة شفوية مؤرَّ  
     )فيينا(من البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة 

 األمـني العـام     م إىل أن تقـدِّ  بـ ) فيينـا (البعثة الدائمة للـصني لـدى األمـم املتحـدة            فشرَّتت 
لمادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي                  ل، وفقا   لألمم املتحدة 

معلومــات ، ٦٢/١٠١وقــرار اجلمعيــة العامــة ، ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (
 .)انظر املرفق( ٢٠١٤ إىل ٢٠١٢ ية اليت أطلقتها الصني خالل الفترة منعن األجسام الفضائ
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    املرفق
 *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الصني  

  
  Ziyuan 3-01    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Ziyuan 3-01 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل / الوطنيةالتسمية
 :سجل الاستخدمته دولة

ZY-3A 

 الصني :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٩ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيايوانتمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٧,٧ :يةالفترة العقد  

 درجة ٩٧,٤ :زاوية امليل  

 يلومترك ٥٠٠ :نقطة األوج  

  كيلومتر٥٠٠ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق  

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

 Fengyun 2F :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

FY-2F 

                                                         
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة املَعّد قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج   *  
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 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢يناير /كانون الثاين ١٣ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 -  :الفترة العقدية  

  درجة٢,٣ :زاوية امليل  

 كيلومترا ٣٦  ٠٢٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 صاد اجلويةساتل لألر :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

     إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية     
     Long March-3Aمركبة  :مركبة اإلطالق  

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

 منظومة سواتل بيدو نمالساتل احلادي عشر  :اسم اجلسم الفضائي
 الساتلية  للمالحة

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Beidou-11 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٥ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةارامترات املداربال

 -  :الفترة العقدية  

 -  :زاوية امليل  

 -  :نقطة األوج  
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 -  :نقطة احلضيض  

 املالحة :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

     إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجلمعلومات إضافية طوعية     
     Long March-3Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Beidou-12    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتليةمن الثاين عشر الساتل  :اسم اجلسم الفضائي
الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية

 :استخدمته دولة السجل
Beidou-12 

 الصني :دولة السجل

 الق وإقليمه أو مكانه تاريخ اإلط

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

  دقيقة ٧٧٤ :الفترة العقدية  

  درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 كيلومترا ٢١  ٥٢٨ :نقطة األوج  

 كيلومترا ٢١  ٥٢٨ :نقطة احلضيض  

 املالحة :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-3B مركبة :مركبة اإلطالق  

  Beidou-13    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

منظومة سواتل بيدو للمالحة من الثالث عشر الساتل   :الفضائيسم اجلسم ا
 الساتلية
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الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Beidou-13 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠ :تاريخ اإلطالق  

 ز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصنيمرك : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٧٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٢١ ٥٢٨ :نقطة األوج  

 ايلومترك ٢١ ٥٢٨ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
     Long March-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Tianhui 1-02    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Tianhui 1-02 :اسم اجلسم الفضائي

الذي م التسجيل رق/التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Tianhui-1B 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

  ٢٠١٢مايو / أيار٦ :تاريخ اإلطالق  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 قيقةد ٩٤,٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٧,٣ :زاوية امليل  
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 كيلومتر ٥٠٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٥٠٠ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Yaogan 14   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Yaogan 14 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

YG-14 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢مايو / أيار١٠ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصني تايوانمركز  : اإلطالقموقعقليم أو إ  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٤,١ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٧,٣ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤٧٩,٤ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٤٧٩,٤ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل علومات إضافية طوعية م    
     Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Zhongxing 2A    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  Zhongxing 2A :اسم اجلسم الفضائي
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الذي  التسجيل رقم/التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Chinasat-2A 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٦ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 -  :الفترة العقدية  

 -  :يلزاوية امل  

 -  :نقطة األوج  

 -  :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Yaogan 15    
 األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل 

  Yaogan 15 :اسم اجلسم الفضائي
الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية

  :استخدمته دولة السجل
YG-15 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٩ :تاريخ اإلطالق  

 الق السواتل، الصني إلطتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ١٠٠,٦ :الفترة العقدية  

 درجة ١٠٠,١ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ١ ٢١٥ :نقطة األوج  
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 تاكيلومتر ١ ٢٠٤ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي إدراجها من أجلمعلومات إضافية طوعية     
      Long March-4Cمركبة   :مركبة اإلطالق

  Tianlian 1-03   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Tianlian 1-03 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Tianlian-1C 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 -  :الفترة العقدية  

 -  :زاوية امليل  

 -  :نقطة األوج  

 -  :ضيضنقطة احل  

 ترحيل االتصاالت  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
   Long March-3Cة مركب :مركبة اإلطالق  

  Beidou-14   
 يمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارج

  منظومة سواتل بيدو للمالحة الساتليةمنالرابع عشر الساتل  :اسم اجلسم الفضائي
الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية

 :استخدمته دولة السجل
Beidou-14 
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 الصني :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٩ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني :قإقليم أو موقع اإلطال  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٧٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 كيلومترا  ٢١ ٥٢٨ :نقطة األوج  

 كيلومترا  ٢١ ٥٢٨ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

  دراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإمن أجل معلومات إضافية طوعية     
 

      Long March-3Bمركبة   :مركبة اإلطالق  
  Beidou-15    

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 منظومة سواتل بيدو منالساتل اخلامس عشر  :اسم اجلسم الفضائي
  الساتلية  للمالحة

الذي رقم التسجيل / الوطنيةالتسمية
 :استخدمته دولة السجل

Beidou-15 

 الصني :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٩ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٧٧٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٥٥ :زاوية امليل  

 كيلومترا  ٢١ ٥٢٨ :نقطة األوج  
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 كيلومترا  ٢١ ٥٢٨ :نقطة احلضيض  

 املالحة  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-3Bمركبة   :مركبة اإلطالق  

    Shijian 9A    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  Shijian 9A  :اسم اجلسم الفضائي
الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية

 :استخدمته دولة السجل
SJ-9A 

 الصني :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢أكتوبر / األول تشرين١٤ : اإلطالقتاريخ  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانمركز  :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٧,٤٨ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٧,٩ :زاوية امليل  

 كيلومترا  ٦٤٥ :نقطة األوج  

 كيلومترا  ٦٤٥ :نقطة احلضيض  

 ارب علمية يف الفضاءجت :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-2C  : اإلطالقمركبة  

  Shijian 9B    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Shijian 9B :اسم اجلسم الفضائي

 SJ-9Bالذي رقم التسجيل /مية الوطنيةالتس
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 :استخدمته دولة السجل

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢أكتوبر /األولتشرين  ١٤ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة ٩٧,٤٨ :عقديةالفترة ال  

  درجة ٩٧,٩ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٦٤٥ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦٤٥ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية يف الفضاء :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-2C مركبة :مركبة اإلطالق

  Beidou-16    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 منظومة سواتل بيدو منالساتل السادس عشر  :اسم اجلسم الفضائي
  الساتلية  للمالحة

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Beidou-16 

 الصني :دولة السجل

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

 -  :الفترة العقدية  

 -  :زاوية امليل  



 

12 V.14-04719 

 

ST/SG/SER.E/714

 -  :نقطة األوج  

 -  :نقطة احلضيض  

 املالحة  :سم الفضائي العامةوظيفة اجل
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-3Cمركبة   :مركبة اإلطالق  

  Huanjing 1C    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Huanjing 1C :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

HJ-1C 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  ساسيةالبارامترات املدارية األ

 دقيقة ٩٤,٤٣ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٧,٣٧ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤٩٩ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٤٩٩ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-2Cمركبة  :ة اإلطالقمركب  

  Yaogan 16   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Yaogan 16 :اسم اجلسم الفضائي
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الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

YG-16 

 الصني :دولة السجل

  مكانهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو

  ٢٠١٢نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٥ :تاريخ اإلطالق  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 قائقد ١٠٧,٣ :الفترة العقدية  

 درجة ٦٣,٤١ :زاوية امليل  

 كيلومتر ١  ١٠٠ :نقطة األوج  

 متركيلو ١  ١٠٠ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
     Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Zhongxing 12   
 ارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخل

 Zhongxing 12 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Chinasat-12 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٩ :تاريخ اإلطالق  

  الصنيمركز كسيشانغ إلطالق السواتل، : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 -  :الفترة العقدية  

 درجة ٢٦,٨ :زاوية امليل  
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 اكيلومتر ٥٠  ٥٣٩ :نقطة األوج  

 تاكيلومتر ٢٠٧ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف من أجل معلومات إضافية طوعية     
  Long March-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق  

  
  Gaofen 1   

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 بغرض رصد ضوئي عايل االستبانةساتل  (Gaofen 1 :اسم اجلسم الفضائي
 )مسح األراضي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :ه دولة السجلاستخدمت

GF-1 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ :تاريخ اإلطالق  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 دقيقة ٩٧,٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨,٠٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٦٤٤,٥ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦٤٤,٥ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
    Long March-2Dمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Zhongxing 11   
 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ

  Zhongxing 11 :اسم اجلسم الفضائي
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الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Chinasat-11 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣مايو / أيار٢ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنيكسيشانغ مركز  : اإلطالقوقعمإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 -  :الفترة العقدية  

 درجة ٢٦,٦ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٤١ ٩٩٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت والبث  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي أجل منمعلومات إضافية طوعية     
      Long March-3Bمركبة   :مركبة اإلطالق

  Shijian 11-05   
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Shijian 11-05 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :ه دولة السجلاستخدمت

SJ-11E 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣يوليه / متوز١٥ :تاريخ اإلطالق  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  األساسية يةبارامترات املدارال

 دقيقة ٩٠ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨ :زاوية امليل  
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 كيلومتر ٧٠٠ :ة األوجنقط  

 كيلومتر ٧٠٠ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Chuangxin-3   
 تفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا ال

 Chuangxin-3 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

CX-3 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٠ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانز مرك : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٨,١ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨,٠٧ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٦٧٣ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦٧٣ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    ا يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجهمن أجل معلومات إضافية طوعية     
     Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

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

 Shiyan-7 :اسم اجلسم الفضائي
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الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

SY-7 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٠ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٨,١ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨,٠٧ :زاوية امليل  

 الومتركي ٦٧٣ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦٧٣ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-4Cمركبة   :مركبة اإلطالق

  Shijian-15   
 املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام 

 Shijian-15 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

SJ-15 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٠ :تاريخ اإلطالق  

 واتل، الصني إلطالق الستايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٨,١ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨,٠٧ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٦٧٣ :نقطة األوج  
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 اكيلومتر ٦٧٣ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

    لقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجسام املطمن أجل معلومات إضافية طوعية     
   Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Yaogan 17    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Yaogan 17 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

YG-17 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢ :تاريخ اإلطالق  

 مركز جيوكوان إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 قائقد ١٠٧ :الفترة العقدية  

 درجة ٦٣,٤ :زاوية امليل  

 كيلومتر ١   ١٠٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ١  ١٠٠ :ضنقطة احلضي  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
       Long March-4Cمركبة  :مركبة اإلطالق

  Fengyun 3C    
 الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف 

 Fengyun 3C :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

FY-3C 

 الصني :دولة السجل
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٣ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ١٠١,٤ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨,٧ :زاوية امليل  

  كيلومترا ٨٤٩,٦ :نقطة األوج  

  كيلومترا٨١٣,٦ :نقطة احلضيض  

 ساتل لألرصاد اجلوية :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
  

    طلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل األجسام املمن أجل معلومات إضافية طوعية     
       Long March-4Cمركبة   :مركبة اإلطالق  

  Shijian 16    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Shijian 16 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

SJ-16 

 صنيال :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيجيوكوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٦,٧ :الفترة العقدية  

 درجة ٧٥ :زاوية امليل  

 ات كيلومتر٦١٠ :نقطة األوج  

 تاكيلومتر ٦١٠ :قطة احلضيضن  

 ُبعد عن راالستشعا  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
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    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
       Long March-4Bمركبة  :مركبة اإلطالق

  Yaogan 18    
 قة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَ

  
 Yaogan 18 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

YG-18  

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

   ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٩ :تاريخ اإلطالق  
  السواتل، الصني إلطالقتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة ٩٥ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٧,٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٦  ٨٨٧ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٦  ٨٧٩ :نقطة احلضيض  

 ُبعد عن راالستشعا :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    ألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يف سجل امن أجل معلومات إضافية طوعية     
      Long March-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق  

  Yaogan 19  
   

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

  Yaogan 19 :اسم اجلسم الفضائي
الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية

 :استخدمته دولة السجل
YG-19 

 الصني :لسجلدولة ا
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ :تاريخ اإلطالق  

  إلطالق السواتل، الصنيتايوانمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقائق ١٠٩,٦ :الفترة العقدية  

 درجة ١٠٠,٥ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ١  ٢٢٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ١  ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

 االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     
        Long March-4Cمركبة   :مركبة اإلطالق

  Shiyan 5    
 يل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسج

 Shiyan 5 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

SY-5 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه 

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ :تاريخ اإلطالق  

 إلطالق السواتل، الصنييوكوان جمركز  : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٩,٦ :الفترة العقدية  

 درجة  ٩٨,٣ :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٧٥٠ :نقطة األوج  

 اكيلومتر ٧٥٠ :نقطة احلضيض  

 جتارب علمية  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
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     سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجها يفمن أجل معلومات إضافية طوعية     
       Long March-2Dمركبة   :مركبة اإلطالق

  Chang’e 3    
 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Chang’e 3 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

Chang’e 3 

 الصني :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 -  :الفترة العقدية  

 -  :زاوية امليل  

 اكيلومتر ٣٨٠  ٠٠٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٢٠٠ :نقطة احلضيض  

     مسبار قمري  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمن أجل معلومات إضافية طوعية     

  على سطح القمر  : معلومات أخرى  
 Long March-3B :مركبة اإلطالق  

 Shijian 11-06    
 قية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة وفقا التفا

 Shijian 11-06 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

SJ-11F 

 الصني  :دولة السجل
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  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٤مارس / آذار٣١ :تاريخ اإلطالق  

 كز جيوكوان إلطالق السواتل، الصنيمر :إقليم أو موقع اإلطالق  

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ٩٠ :الفترة العقدية  

 درجة ٩٨ :زاوية امليل  

 كيلومتر ٧٠٠ :نقطة األوج  

 كيلومتر ٧٠٠ :نقطة احلضيض  

     االستشعار عن ُبعد  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
     يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيإدراجهامن أجل معلومات إضافية طوعية     

        Long March-2Cمركبة  :مركبة اإلطالق
  Apstar 7      

 معلومات مقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 Apstar 7 :اسم اجلسم الفضائي

الذي رقم التسجيل /التسمية الوطنية
 :استخدمته دولة السجل

 - 

 الصني : السجلدولة

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :تاريخ اإلطالق  

 مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني : اإلطالقموقعإقليم أو   

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة ١  ٤٤٠ :الفترة العقدية  

 درجة ٠,٠٥ ±  ٠,٠ :زاوية امليل  

 ) نصف قُطر(ا كيلومتر ٤٢  ١٦٤ :نقطة األوج  

 )نصف قُطر (اكيلومتر ٤٢  ١٦٤ :نقطة احلضيض  

 التصاالت خمصص لساتل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
 

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

  Long March-3Bمركبة  :مركبة اإلطالق


