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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

      
   التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقّدمة وفقاً    

 يف الفضاء اخلارجي
  

  إىل األمني العام   موجَّهة٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠مذكّرة شفوية مؤّرخة     
  )فيينا(من البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة 

  
حتّياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(ثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة هتدي البع  

 ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام م إليه، وفقاًدِّاملتحدة، ويشّرفها أن تق
، معلومات عن ))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (املطلقة يف الفضاء اخلارجي 

  ).انظر املرفق (٢٠٠٧ و٢٠٠٦عامي  الصني يف ا أطلقتهاليت ة الفضائياألجسام



 

2 V.10-55664 

 

ST/SG/SER.E/566    

  املرفق
    

   *ا الصني أطلقتهة فضائيأجسامبيانات تسجيل     
    YG-1 ساتل االستشعار عن بعد  - ١  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :مالك اجلسم الفضائي
 YG-1 ن بعدساتل االستشعار ع  :اسم اجلسم الفضائي

    السمات األساسية للجسم الفضائي
  ساتل استشعار عن بعد  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٢ ٨٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
  سنتان  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 4C : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧  :تاريخ اإلطالق

  مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني  موقع اإلطالقاسم 
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ٩٧ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :امليل

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  نسبة للشمسمدار متزامن بال  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
                                                         

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به    *   
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   Zhongxing-22Aالساتل   - ٢  
 الصني :دولة التسجيل

  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي
  -  :الفضائيمالك اجلسم 

 Zhongxing-22Aالساتل   :اسم اجلسم الفضائي
    يالسمات األساسية للجسم الفضائ

  ساتل اتصاالت  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٢ ٣٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنوات٨  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 3C : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣  :تاريخ اإلطالق

  صنيمركز كسيشانغ إلطالق السواتل، ال  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ٩٧ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :امليل

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة احلضيض

  شرقاً درجة٩٨ :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة : ووضعه يف مدارهإطالق اجلسم الفضائي

    
    SJ-6C  العلميي يبالساتل التجر  -٣  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
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  SJ-6C  العلميي يبالساتل التجر  :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  جتارب علمية وتكنولوجية  :م الفضائينوع اجلس  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  -  :كتلة اجلسم الفضائي  
  سنتان  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 4B : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٤  :تاريخ اإلطالق

  مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيت املدار األساسيةبارامترا

 دقيقة ٩٦ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :امليل

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة للشمس  :نوع املدار
 .اتل يف مداره بدقّةُوضع الس :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    SJ-6D العلمي ي يبالساتل التجر  - ٤  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
 SJ-6D  العلميي يبالساتل التجر  :اسم اجلسم الفضائي

    السمات األساسية للجسم الفضائي
  كنولوجيةجتارب علمية وت  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
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  -  :كتلة اجلسم الفضائي  
  سنتان  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 4B : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٤  :تاريخ اإلطالق

  مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  :لفضائي للجسم ابارامترات املدار األساسية

 دقيقة ٩٦ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :امليل

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة للشمس  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    Xinnuo-2الساتل   - ٥  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

 شركة االتصاالت الساتلية الصينية  :الفضائيمالك اجلسم 
(China Satcom)  

 Xinnuo-2الساتل   :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  ساتل اتصاالت  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :جلسم الفضائيوظيفة ا  
  كيلوغرام ٥ ١٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنة١٥  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

  Long March 3B : اإلطالقاسم مركبة
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 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٩  :تاريخ اإلطالق
  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق

  :ائي للجسم الفضبارامترات املدار األساسية
 - :الفترة العقدية

 - :امليل
 - :نقطة األوج

 - :نقطة احلضيض
  شرقاً درجة٩٢,٢ :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    Fengyun-2D (FY-2D)الساتل   - ٦  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  إدارة األرصاد اجلوية الصينية  :الفضائيمالك اجلسم 
 Fengyun-2D (FY-2D)الساتل   :اسم اجلسم الفضائي

    السمات األساسية للجسم الفضائي
  ساتل أرصاد جوية  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ١ ٤٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنوات٣  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 3A : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨  :تاريخ اإلطالق

  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ٩٧ :الفترة العقدية
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 درجة ٩٨ :امليل
 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة احلضيض
  شرقاً درجة٨٦,٥ :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    Beidou-1Dساتل   - ٧  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
 Beidou-1Dساتل   :اسم اجلسم الفضائي

    السمات األساسية للجسم الفضائي
  ساتل مالحي  :نوع اجلسم الفضائي  
  املالحة وحتديد املواقع  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٢ ٣٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنوات٨  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 3A : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٣  :تاريخ اإلطالق

  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 - :الفترة العقدية
 - :امليل

 - :نقطة األوج
 - :نقطة احلضيض

  شرقاً درجة١٤٤,٥ :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
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  -  :زمن املرور باحلضيض
  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار

 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره
    

      Haiyang-1Bساتل   - ٨  
 الصني :دولة التسجيل

  الصني  :يالدولة املُطلقة للجسم الفضائ
  -  :الفضائيمالك اجلسم 

 Haiyang-1Bساتل   :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  ساتل لرصد احمليطات  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٤٤٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنوات٣  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 2C : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١  :تاريخ اإلطالق

  مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ١٠٠ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :امليل

 كيلومتر ٨٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٨٠٠ :نقطة احلضيض

 - :رضبالنسبة لألاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة للشمس  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره
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    Beidou-2 ي يبالساتل التجر  - ٩  
 الصني :دولة التسجيل

  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي
  -  :الفضائيمالك اجلسم 

 Beidou-2 ي يبالساتل التجر  :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  املالحة وحتديد املواقع  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  -  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنوات٨  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 3A : اإلطالقاسم مركبة
  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٤  :تاريخ اإلطالق

  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ٣٧٧ :الفترة العقدية
 درجة ٥٥ :امليل

 كيلومتر ٢٥ ٠٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٢٥ ٠٠٠ :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار دائري متوسط  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
  ١٠ -  Nigcomsat    

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
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 Nigcomsat  :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  ساتل اتصاالت  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٥ ٢٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنة١٥  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 3B : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٤  :تاريخ اإلطالق

  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيرامترات املدار األساسيةبا

 - :الفترة العقدية
 - :امليل

 - :نقطة األوج
 - :نقطة احلضيض

  شرقاً درجة٤٢ :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار
 .قّةُوضع الساتل يف مداره بد :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    YG-2 ساتل االستشعار عن بعد  - ١١  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
 YG-2 ساتل االستشعار عن بعد  :اسم اجلسم الفضائي

    السمات األساسية للجسم الفضائي
  ساتل استشعار عن بعد  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :الفضائيوظيفة اجلسم   
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  -  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنوات٣  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

  Long March 2D : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥  :تاريخ اإلطالق

  وكوان إلطالق السواتل، الصنيمركز جي  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ١٠٠ :الفترة العقدية
 درجة ٩٩ :امليل

 كيلومتر ٨٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٨٠٠ :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة للشمس  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    Xinnuo-3الساتل   - ١٢  

 الصني :سجيلدولة الت
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

 شركة االتصاالت الساتلية الصينية  :الفضائيمالك اجلسم 
(China Satcom)  

 Xinnuo-3الساتل   :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  ساتل استشعار عن بعد  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٢ ٣٠٠  :لة اجلسم الفضائيكت  
   سنوات٨  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 3A : اإلطالقاسم مركبة
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 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١  :تاريخ اإلطالق
  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق

  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية
 - :الفترة العقدية

 - :امليل
 - :نقطة األوج

 - :نقطة احلضيض
  شرقاً درجة١٢٥ :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    Zhongxing-6Bالساتل   - ١٣  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :لة املُطلقة للجسم الفضائيالدو

 شركة االتصاالت الساتلية الصينية  :الفضائيمالك اجلسم 
(China Satcom)  

 Zhongxing-6Bالساتل   :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  ساتل اتصاالت  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٤ ٥٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
   سنة١٥  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

  Long March 3B : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٥  :تاريخ اإلطالق

  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية
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 - :الفترة العقدية
 - :امليل

 - :نقطة األوج
 - :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة لألرض  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
     لدراسة املوارد األرضية2B  الربازيلي- الساتل الصيين   - ١٤  

 الصني :دولة التسجيل
  الصني  :ملُطلقة للجسم الفضائيالدولة ا

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
 لدراسة املوارد 2B  الربازيلي- الساتل الصيين   :اسم اجلسم الفضائي

 (CBERS 2B) األرضية
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  لدراسة املوارد األرضيةساتل   :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  اًكيلوغرام ١ ٤٥٠  :فضائيكتلة اجلسم ال  
  سنتان  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 4B : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  :تاريخ اإلطالق

  مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ١٠٠ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :يلامل

 اًكيلومتر ٧٥٠ :نقطة األوج
 اًكيلومتر ٧٤٠ :نقطة احلضيض
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 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار متزامن بالنسبة للشمس  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

    
    Chang'e-1ساتل   - ١٥  

 صنيال :دولة التسجيل
  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي

  -  :الفضائيمالك اجلسم 
 Chang'e-1ساتل   :اسم اجلسم الفضائي

    السمات األساسية للجسم الفضائي
  ساتل الستكشاف القمر  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  اًكيلوغرام ٢ ٣٥٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
  سنة واحدة  : املتوقععمر اجلسم الفضائي  

 Long March 3A : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤  :تاريخ اإلطالق

  مركز كسيشانغ إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 - :الفترة العقدية
 - :امليل

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج
 - :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :زمن املرور باحلضيض

  مدار قمري  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره
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    YG-3 ساتل االستشعار عن بعد  - ١٦  
 الصني :دولة التسجيل

  الصني  :الدولة املُطلقة للجسم الفضائي
  -  :الفضائيمالك اجلسم 

  YG-3 ساتل االستشعار عن بعد  :اسم اجلسم الفضائي
    السمات األساسية للجسم الفضائي

  ساتل استشعار عن بعد  :نوع اجلسم الفضائي  
  -  :وظيفة اجلسم الفضائي  
  كيلوغرام ٢ ٨٠٠  :كتلة اجلسم الفضائي  
  سنتان  :عمر اجلسم الفضائي املتوقع  

 Long March 4C : اإلطالقاسم مركبة
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢  :يخ اإلطالقتار

  مركز تايوان إلطالق السواتل، الصني  اسم موقع اإلطالق
  : للجسم الفضائيبارامترات املدار األساسية

 دقيقة ٩٧ :الفترة العقدية
 درجة ٩٨ :امليل

 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة األوج
 كيلومتر ٦٠٠ :نقطة احلضيض

 - :بالنسبة لألرضاملوقع املداري الثابت 
  -  :ملرور باحلضيضزمن ا

  مدار متزامن بالنسبة للشمس  :نوع املدار
 .ُوضع الساتل يف مداره بدقّة :إطالق اجلسم الفضائي ووضعه يف مداره

  


