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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 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة 

حتياا إىل األمني العام لألمم     ) فيينا(لبعـثة الدائمـة لفرنسـا لـدى األمـم املـتحدة             ـدي ا   
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
 ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١ من    أطلقتها فرنسا خالل الفترة    الفضـائية الـيت   

عــن أجســام فضــائية ســجلتها فرنســا وعــادت إىل اجملــال اجلــوي    معلومــات ، و)املــرفق األول(
األجســام الفضــائية الــيت  عــن إضــافية، ومعلومــات )املــرفق الــثاين(لــألرض خــالل تلــك الفــترة 

 ).فق الثالثاملر (أطلقتها فرنسا سابقا



ST
/S

G
/S

E
R

.E
/4

99  املرفق األول  2
يناير / كانون الثاين١بيانات التسجيل املتعلقة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا خالل الفترة من   

 *٢٠٠٦يوليه / متوز٣١إىل 
 

     خصائص املدار األساسية   مالحظات

 /الدولة
الساتل املطلق ملنظمةا

رقم عملية 
اإلطالق 
املركبة 
Ariane فة العامة للجسم الفضائيالوظي 

نقطة 
احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(
نوع مركبة 
رقم التسجيل تاريخ اإلطالق موقع اإلطالق اإلطالق

كورو، غيانا  Ariane 5 ECA ١ ٤٣٦ صفر ٣٥ ٨٠٤ ٣٥ ٧٦٨ HotBird 7Aساتل اتصاالت  HotBird 7A V170 فرنسا
 نسيةالفر

مارس / آذار١١
٢٠٠٦ 

2006 007 B 

كورو، غيانا  Ariane 5 ECA ٦٢٩ ٤,٩١ ٣٥ ٥٧٤ ٣٠٣ SYLDAهيكل بني ساتلي   SPAINSAT اسبانيا
 الفرنسية

مارس / آذار١١
٢٠٠٦ 

2006 007 C 

كورو، غيانا  Ariane 5 ECA ٦٢٣ ٥,٠٤ ٣٥ ٢٨٥ ٣٠٤ ESC-Aمرحلة عليا قرية    
 الفرنسية

مارس / آذار١١
٢٠٠٦ 

2006 007 D 

ساتل األرصاد اجلوية للسحب    
واهلباء اجلوي بواسطة الليدار 

 واألشعة دون احلمراء
(CLAIPSO)) كاليبسو :( 

٩٨,٨٣ ٩٨,٢٤ ٧٠٣ ٧٠٢ Delta 2  قاعدة فاندربرغ
اجلوية، الواليات 

 املتحدة

أبريل / نيسان٢٨
٢٠٠٦ 

2006 016 B 

هو جزء من " كاليبسو"الساتل    
 اليت تتضمن A-Trainاجملموعة 

 Aura  وAquaأيضا الساتلني 
التابعني للناسا، والساتل 

CloudSatوكالة / التابع للناسا
الفضاء الكندية، والساتل 

Parasol التابع للمركز الوطين 
. الفرنسي للدراسات الفضائية

الرئيسي يف الساتل واجلهاز 
هو الليدار الذي يتيح " كاليبسو"

ين إمكانية رسم مقطع للتكو
ويعمل . العمودي للغالف اجلوي

 الليدار على طولني موجيني 
 ١ ٠٦٤ نانومتر و٥٣٢(

وتشتمل احلمولة أيضا ). نانومتر
على جهاز تصوير باألشعة دون 

       

                                                                 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  * 
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     خصائص املدار األساسية   مالحظات

 /الدولة
الساتل املطلق ملنظمةا

رقم عملية 
اإلطالق 
املركبة 
Ariane فة العامة للجسم الفضائيالوظي 

نقطة 
احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقائق(
نوع مركبة 
رقم التسجيل تاريخ اإلطالق موقع اإلطالق اإلطالق

وفره املركز الوطين (احلمراء 
) الفرنسي للدراسات الفضائية

وعلى جهاز تصوير مرئي واسع 
اجملال، ومها يسمحان، بصورة 

 بواسطة خاصة، بالتوصيف
أما . قياسات بالليدار ارا وليال

العمر االفتراضي هلذا الساتل فهو 
 . سنوات٣
 

 :معلومات إضافية
 :خطة الترددات

 :الفضاء-األرض   
التحكم ( ميغاهرتز ٢٠٨٨,٨٧٨

 )عن بعد

        

 ٢٢٦٨,٤٦٥:األرض-الفضاء   
القياس عن بعد (ميغاهرتز 
 )التمهيدي
القياس عن  ( ميغاهرتز٨٣٣٠

 )بعد العلمي

        

 احلامل لساتلني SYLDAهيكل  SATMEX 6 V171 املكسيك
 اثنني

٦٢٨ ٧,١٤ ٣٥ ٦١٠ ٢٥٠ Ariane 5 ECA  كورو، غيانا
 الفرنسية

مايو / أيار٢٧
٢٠٠٦ 

2006 020 C 

ا كورو، غيان Ariane 5 ECA ٦٢٨ ٧,٦٩ ٣٥ ٦٠٣ ٢٤٦ ESC-Aمرحلة عليا قرية   THAICOM 5 تايلند
 الفرنسية

مايو / أيار٢٧
٢٠٠٦ 

2006 020 D 

  
 ).يوتلسات(تسجل فرنسا سواتل املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت   : ملحوظة
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99  املرفق الثاين   4
اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة  من املادة الرابعة من ٣معلومات مقدمة من فرنسا وفقا للفقرة   

ائية اليت سجلتها فرنسا وعادت إىل الغالف اجلوي  عن األجسام الفضيف الفضاء اخلارجي
   *٢٠٠٦يوليه / متوز٣١يناير و/ كانون الثاين١لألرض بني 

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

 G 098 1988 ١٩٨٨بر أكتو/ تشرين األول٢٨ عنصر غري وظيفي من مركبة إطالق ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢

 

                                                                 
 .البيانات مستنسخة بالشكل الذي وردت به  * 
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 املرفق الثالث   
 من املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام ٢معلومات إضافية مقدمة من فرنسا وفقا للفقرة   

   *املطلقة إىل الفضاء اخلارجي عن األجسام الفضائية اليت سجلتها فرنسا
 ١اجلدول   
  املة السواتل الفرنسية اليت هي يف مدار مائل وما زالت ع       

 رقم التسجيل الساتل نوع املدار
 SPOT 2 1990-005Aساتل رصد األرض   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠
 البحثي يف جمال تقنية األجسام الفضائية Helios 1Aالساتل   كم، مدار قطيب٦٢٥

 وتكنولوجيتها
1995-033A 

 SPOT 4 1998-017Aساتل رصد األرض   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠
 SPOT 5 2002-021Aساتل رصد األرض  متزامن مع الشمس كم، ٨٠٠
 DEMETER 2004-025Cالساتل العلمي   كم، مدار قطيب٧١٥
 Helios IIA 2004-049Aساتل الرصد   كم، مدار قطيب٦٧٠
 Essaim 1 2004-049Cساتل توصيف بيئة األرض الكهرمغنطيسية   كم، مدار قطيب٦٦٠
 Essaim 2 2004-049Dئة األرض الكهرمغنطيسية ساتل توصيف بي  كم، مدار قطيب٦٦٠
 Essaim 3 2004-049Eساتل توصيف بيئة األرض الكهرمغنطيسية   كم، مدار قطيب٦٦٠
 Essaim 4 2004-049Fساتل توصيف بيئة األرض الكهرمغنطيسية   كم، مدار قطيب٦٦٠
سحب واهلباءات ساتل توصيف اخلواص االشعاعية وامليكروفيزيائية لل  كم، مدار قطيب٧٠٥

 PARASOLاجلوية 
2004-049G 

ساتل التوصيف الثالثي األبعاد خلواص السحب واهلباءات اجلوية   كم، مدار قطيب٧٠٥
CALIPSO 

2006-016B 

 

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

 ملوقع املداري التقريبـي يفا
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 1995-067Aتصاالت ساتل اال  درجات 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   درجة شرقا١٣

 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 2000-052Aساتل االتصاالت   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 2002-051Aاتل االتصاالت س  درجة شرقا٧٠,٥

 e-BirdTM 2003-043Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٣٣

 W3A 2004-008Aساتل االتصاالت   درجات شرقا٧

 Syracuse 3A 2005-041Bساتل االتصاالت  غري متاح

 HotBirdTM 7A 2006-007Bساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣
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 ٣اجلدول   
  ليت هي ما زالت يف املدار ولكن مل تعد عاملةالسواتل الفرنسية ا

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 جريبـيساتل االتصاالت الت

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 1Aساتل االتصاالت 
 .  درجة غربا١١ لتغيري املوقع املداري، انطالقا من املوقع املداري ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨ و٧رتان يف أجريت مناو
 كم من املدار الثابت بالنسبة ٣٧٥: +، نقطة احلضيض٣-١٠*١,٣:  كم، االحنراف املركزي٤٢ ٥٩٥: نقطة األوج: املدار النهائي

 .١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ الساتل عن العمل ائيا يف  وتوقّف.يوم إىل الغرب/ درجات٥,٣: ؛ االحنرافلألرض

1984-081B

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

 .درجة غربا تقريبا ٧٥؛ ويبلغ مدار التذبذب Zالساتل حول حمور قصوره الذايت الرئيسي 

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 تقريبا١٨ىل  كم وتقليص عمره يف الفضاء إ٥٩٤ كم إىل ٨٠٠ خلفض نقطة حضيض مدار الساتل من ٢٠٠٣نوفمرب 

1986-019A

ECS 4 1987-078Bساتل االتصاالت 
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 TC 1Cساتل االتصاالت 

 ساعة لتغيري املوقع املداري، انطالقاً من املوقع املداري عند ١٢ كان الفاصل بينهما ١٩٩٦فرباير / شباط٩أجريت مناورتان يف 
 .الدرجة الواحدة شرقا

 كم فوق املدار ٢٣٥+ كم أو ٤٢ ٤٠٠: ؛ نقطة احلضيض٠,٠١: كم؛ االحنراف املركزي ٤٢ ٨٣٠: نقطة األوج: املدار النهائي
 .اليوم إىل الغرب/ست درجات: ؛ االحنرافالثابت بالنسبة لألرض

 .١٩٩٦فرباير / شباط١٣توقّف الساتل عن العمل ائيا يف 

1988-018B

 TDF1ساتل البث التلفازي املباشر 
الساتل مصمم يف وضعية التسديد الشمسي، وتوقّّف عن .  كم٣٠٠ زاد 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:  كم؛ الزحزحة٤٢ ٤٤٠نصف احملور األكرب .  درجة شرقا٣٦: آخر موقع مداري

 .١٩٩٩يونيه / حزيران١يف 

1990-063A

EUTELSAT II F1 1990-079Bساتل االتصاالت 

SARA 1991-050E الصغري التجريبـيالساتل 

 TC 2Aساتل االتصاالت 
 ٢٠٠٥نوفمرب / كم تقريبا فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض يف تشرين الثاين٣٠٠أُبطل الساتل كليا ونقل إىل مدار يقع على مسافة

 وتوقّف ائيا عن العمل

1991-084A

 TC 2Bساتل االتصاالت 
 درجة شرقا، مث توقّف ائيا٤٧ من املوقع املداري  كم فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض١٨٨نقل الساتل إىل مدار يقع على مسافة 

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣عن العمل يف 

1992-021A

S80T 1992-052Cالساتل التكنولوجي 

SPOT 3 1993-061Aساتل رصد األرض 

Stella 1993-061Bالساتل العلمي 

ARSENE 1993-031Bساتل راديو اهلواة 

033B-1995  البحثي يف جمال تقنية األجسام الفضائية وتكنولوجيتهاCeriseالساتل 

  البحثي يف جمال تقنية األجسام الفضائية وتكنولوجيتهاHelios 1Bالساتل 
ووفقا لتوصيات جلنة التنسيق املشتركة بني .  بعد تعطّل نظام إمداده٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢١اتل من مداره يف سِحب الس

.الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، نفّذت مناورات إخراج من املدار بغية تقليص عمر الساتل يف مدار األرض إىل أقصى حد ممكن

1999-064A

Idefix 2002-021Bساتل راديو اهلواة 
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