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١٠٤-٩٤ ١٧ ..............................................................عدم تسجيل األجسام الفضائية                      -خامسا
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.....................ارجي    تعزيز وظيفة سجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة إىل الفضاء اخل                                               -سادسا

 املرفقات   
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٢٤ 
 كانون       ٣١ف واحد يف معاهدة التسجيل حىت                          قائمة باألجسام الفضائية اليت سجلها أكثر من طر                                   

....................................................................................٢٠٠٤ديسمرب       /األول   
-الرابع

٢٥ 

غري املسجلة لدى             ) أو اليت كانت تؤدي وظائفها سابقا                         (قائمة باألجسام الفضائية اليت تؤدي وظائفها                                
 كانون      ٣١حىت    ) ١٦-د ( باء    ١٧٢١األمم املتحدة مبقتضى اتفاقية التسجيل أو قرار اجلمعية العامة                                           

..........................................................)١٩٧٦ابتداء من عام           (٢٠٠٤ديسمرب       /ول  األ 

-اخلامس
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  مقدمة -أوال  
، ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩أيـدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -١

توصـية جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية القانونية                
ات الـيت تتـبعها الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام           يف املمارسـ  لجـنة   الـتابعة لـتلك ال    

 .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالفضائية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا 

 أيضــا عـلى أن يقــدم  جلــنة اسـتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغــراض السـلمية   ووافقـت   -٢
 عن  للجنة الفرعية القانونية  ة الثالثة واألربعني     عرضا يف الدور   مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي      

 .ألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيألمم املتحدة لسجل ا

ــية وبعــد تقــدمي العــرض، طلبــت    -٣ مكتــب شــؤون الفضــاء   مــن اللجــنة الفرعــية القانون
ن  أن يعـد وثـيقة خلفـية تسـتند إىل العـرض، بغـية تيسري أعمال الفريق العامل املقرر أ                    اخلـارجي 

، وفقــا خلطــة ٢٠٠٥تنشــئه اللجــنة الفرعــية يف دورــا الــرابعة واألربعــني الــيت ســتعقد يف عــام   
 .العمل

 وقـد أُعـدت هـذه الوثـيقة تلبـية لذلـك الطلـب، وهـي تعـرض املعلومـات الـواردة حىت                        -٤
 .٢٠٠٥يناير /  كانون الثاين١
  

  اخللفية  -ثانيا  
لني، ولكــن يكمــل أحدمهــا اآلخــر،     بســجلني منفصــ األمــم املــتحدة حالــيا، حتــتفظ   -٥

وحيــتفظ يف أحــد الســجلني باملعلومــات الــيت تقدمهــا   . لألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 
/  كــانون األول٢٠املــؤرخ ) ١٦-د( بــاء ١٧٢١ وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة الــدول األعضــاء

ــا األطــراف يف ا    ١٩٦١ديســمرب  ــيت تقدمه ــات ال ــية تســجيل  ، وحيــتفظ يف اآلخــر باملعلوم تفاق
 )).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 

ــرارها     -٦ ــة يف ق ــية العام ــد طلبــت اجلمع ــاء ١٧٢١وق ــق  ) ١٦-د( ب ــيت تطل ــدول ال إىل ال
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي أجسـاما إىل املـدار أو إىل مـا وراءه أن تقـوم دون إبطاء بتزويد        

، عـن طـريق األمـني العام، باملعلومات الالزمة لتسجيل األجسام املطلقة؛         ض السـلمية  يف األغـرا  
 .وطلبت من األمني العام أن حيتفظ بسجل عمومي للمعلومات اليت تقدم عمال بذلك احلكم

 بـدأت الـدول األعضـاء إبـالغ األمـني العـام باألجسـام الـيت تطلقها،                  ١٩٦٢ويف عـام     -٧
وتضمنت البالغات األوىل مجيع األجسام املطلقة      ). ١٦-د(اء   بـ  ١٧٢١وذلـك عمـال بالقـرار       
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وكلّف األمني العام شعبة شؤون الفضاء   . ١٩٥٧مـنذ أن أطلـق أول جسم إىل الفضاء يف عام            
ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    (اخلــارجي  ــيت أصــبحت اآلن مكت ــي   ) ال ــظ الســجل العموم حبف

، وتعمم املعلومات املقدمة    ")القرارسجل  "والـذي يشـار إليه باسم       (املنصـوص علـيه يف القـرار        
 .–.A/AC.105/INFمن الدول يف سلسلة وثائق بالرمز 

ــرارها    -٨ ــثاين ١٢املــؤرخ ) ٢٩-د (٣٢٣٥واعــتمدت اجلمعــية العامــة، يف ق /  تشــرين ال
 ١٥، اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، اليت بدأ نفاذها يف    ١٩٧٤نوفمـرب   
 .١٩٧٦سبتمرب /أيلول

وبعـد بـدء نفـاذ اتفاقـية التسـجيل، أنشـأ األمني العام، عمال باملادة الثالثة منها، سجال                    -٩
ــيه باســم  (لــلمعلومات املقدمــة مبوجــب االتفاقــية   ، وكلّــف جمــددا ")ســجل االتفاقــية"يشــار إل

ومــن أجــل إتاحــة الــنفاذ الكــامل واحلــر إىل .  حلفــظ الســجلمكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي
املوجـودة يف السـجل كمـا تقضي بذلك االتفاقية، استحدثت سلسلة وثائق جديدة          املعلومـات   

 . لنشر املعلومات املقدمة من الدول األعضاء يف االتفاقية–/ST/SG/SER.Eبالرمز 

وعمــال باملــادة العاشــرة، الــيت تقضــي بــأن تــنظر األمــم املــتحدة يف احلاجــة إىل إجــراء     -١٠
 تقريــرا عــن تطبــيق األمــني العــاممــن بــدء نفاذهــا، أعــد  ســنوات ١٠اســتعراض لالتفاقــية بعــد 

اللجــنة الفرعــية  ، قُــدم إىل )A/AC.105/382(الــدول األعضــاء لالتفاقــية حــىت ذلــك الــتاريخ      
 .١٩٨٧ يف دورا السادسة والعشرين املعقودة يف عام القانونية

ــثاين ١وحــىت  -١١ ــناير / كــانون ال ــيعات عــ ٤ تصــديقا و٤٥، كــان هــناك  ٢٠٠٥ي لى  توق
ــيونان لــدى  . اتفاقــية التســجيل مــايو / أيــار٢٧ آخــر تصــديق يف األمــني العــاموقــد أودعــت ال

وعـالوة عـلى ذلك، ووفقا للمادة السابعة، أعلنت منظمتان دوليتان قبوهلما للحقوق             . ٢٠٠٣
ــا     ــية، ومه ــا االتفاق  ــيت تقضــي ــية   : والواجــبات ال ــة الفضــاء األوروب ــا(وكال ــنظمة ) اإليس وامل

 ).انظر املرفق األول) (يومتسات(ستغالل سواتل األرصاد اجلوية األوروبية ال

وقد .  دولة طرفا األمني العام بإنشاء سجالت وطنية١٦وعمـال باملـادة الثانية، أبلغت        -١٢
انظر ) (ST/SG/SER.E/INF.16 (٢٠٠٤ يناير/كـانون الـثاين   ورد أحـدث بـالغ مـن فرنسـا يف           

 ).املرفق الثاين

 غــري الــدول األعضــاءر يســتخدم لــتوفري املعلومــات املقدمــة مــن ومــا زال ســجل القــرا -١٣
، كان السجل حيتوي على     ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين  ١وحىت  . األطـراف يف اتفاقـية التسـجيل      

ــرابة  ــنها يف    ٦ ٠٠٠ق ــات ع ــيقة٤١١ جســم فضــائي، صــدرت املعلوم ــاذ   .  وث ــدء نف ــنذ ب وم
 وتركـيا واجلزائـر والفلـبني ولكسمربغ        االتفاقـية، قدمـت كـل مـن إسـرائيل وإيطالـيا والـربازيل             
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عــن األجســام الفضــائية الــيت ) ١٦-د( بــاء ١٧٢١ومالـيزيا ونــيجرييا معلومــات عمــال بالقــرار  
  ٢٠٠٤أغســطس /وكانــت آخــر معلومــات مقدمــة قــد وردت مــن نــيجرييا يف آب   . أطلقــتها

)A/AC.105/INF.411.( 

ــناير / كــانون األول١وحــىت  -١٤ ــيقة حتــتوي ٤٦٢تحدة ، أصــدرت األمــم املــ ٢٠٠٥ي  وث
وقــدم .  جســما فضــائيا وفقــا التفاقــية التســجيل٧ ٠٥٠عــلى بــيانات تســجيل عــن أكــثر مــن  

، األرجنــتني، أســبانيا، أســتراليا، االحتــاد الروســيمعلومــات تســجيل امتــثاال لالتفاقــية كــل مــن 
هورية كوريا، أملانـيا، االمـارات العربـية املـتحدة، أوكرانـيا، باكستان، اجلمهورية التشيكية، مج       

يرلندا ااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    السـويد، شـيلي، الصـني، فرنسـا، كـندا، املكسـيك،             
وفضــال عــن ذلــك، قدمــت  . ، الــيابان، الــيونانالواليــات املــتحدة األمريكــية ، اهلــند، الشــمالية

 وكانــت آخــر معلومــات. اإليســا ويومتســات معلومــات عــن األجســام الفضــائية الــيت أطلقــتها 
 ).ST/SG/SER.E/462(٢٠٠٤ديسمرب /مقدمة قد وردت من أملانيا يف كانون األول

ــبالغ عددهــا    -١٥ ــية ال  دولــة ومــنظمة الــيت قدمــت  ٣٢ومــن بــني الــدول واملــنظمات الدول
 . دولة ومنظمة أطراف يف اتفاقية التسجيل٢٣، هناك األمم املتحدةمعلومات إىل 

اهـنة الـيت تتـبعها الدول األعضاء واملنظمات الدولية          ويبـين هـذا الـتقرير املمارسـات الر         -١٦
 .يف تسجيل األجسام الفضائية وفقا التفاقية التسجيل

  
  الطابع التكاملي للسجلني   -ثالثا  

، بدأت أطراف تلك االتفاقية يف تقدمي       ١٩٧٦بعـد بـدء نفـاذ اتفاقية التسجيل يف عام            -١٧
ويف غالبـية احلاالت،    . ابـتداء مـن ذلـك احلـني       املعلومـات عـن األجسـام الفضـائية الـيت أُطلقـت             

تقـدم األطـراف أيضـا معلومات إضافية عن األجسام الفضائية اليت سجلت يف السجل األصلي                
ولذلك ميكن أن   ). مـثل الـتاريخ الـذي مل يعـد فـيه اجلسـم الفضـائي موجـودا يف مـدار أرضي                    (

لكن تقدم معلومات عن و) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١يكـون اجلسـم الفضـائي مسـجال وفقـا للقـرار             
 .وفقا التفاقية التسجيل) أي عودته إىل الغالف اجلوي لألرض(تغير حالته 

ويف حـاالت قلـيلة، أعـادت أطـراف يف االتفاقـية تقـدمي معلومـات التسـجيل عن مجيع                     -١٨
ــام الفضــائية الــيت أطلقــتها أو عــن بعضــها      ويف أحــدث حالــة أعــادت فرنســا تقــدمي     . األجس

 جسـما فضائيا تشمل مجيع األجسام الفضائية اليت أطلقتها منذ           ٥٣٢ عـن    معلومـات التسـجيل   
 ).ST/SG/SER.E/445 (١٩٦٥عام 
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 وفقــا التفاقــية التســـجيل   األمــم املــتحدة  ويف احلــاالت الــيت قدمــت فــيها جمــددا إىل       -١٩
، حيــذف )١٦-د( بــاء ١٧٢١املعلومــات الــيت قدمــت أصــال عــن جســم  فضــائي وفقــا للقــرار 

وتلحق بسجل اجلسم الفضائي    . ئي مـن سـجل القرار ويدرج يف سجل االتفاقية         اجلسـم الفضـا   
 .ملحوظة مفادها أن اجلسم الفضائي كان مسجال يف السجل األصلي

ــدم بشــأن اجلســم         -٢٠ ــبغي أن تق ــيت ين ــية التســجيل عــلى املعلومــات ال ــنص اتفاق ــنما ت وبي
ــرار   ــنص الق ــاء ١٧٢١الفضــائي، ال ي ــيد أن . عــلى ذلــك ) ١٦-د( ب ــيت  ب ــئات املعلومــات ال ف

ــام      ــنذ ع ــرار م ــدول مبوجــب الق ــتها ال ــلمعلومات   ١٩٧٦قدم ــة، يف معظــم احلــاالت، ل  مطابق
 .املطلوبة مبوجب االتفاقية

  
  تطبيق مواد اتفاقية التسجيل      -رابعا   

حتـدد املـواد األوىل والثانـية والـرابعة إىل السـابعة مـن اتفاقية التسجيل ممارسات الدول                   -٢١
 .الدولية يف تسجيل األجسام الفضائيةواملنظمات 

  
  املادة األوىل     -ألف  

األجزاء "يشمل  " جسم فضائي " على أن تعبري     اتفاقية التسجيل تـنص املـادة األوىل من        -٢٢
واســتنادا إىل بــيانات التســجيل ". املكونــة جلســم فضــائي فضــال عــن مركــبة إطالقــه وأجــزائها  

األجسام الفضائية اليت   :  األجسـام املسجلة إىل فئتني     املقدمـة إىل األمـم املـتحدة، ميكـن تصـنيف          
 )١(،)مـثل السـواتل واملسـابري واملركـبات الفضـائية ومكونـات حمطات الفضاء             (تـؤدي وظائفهـا     

مثل مراحل (واألجسـام الفضـائية الـيت ال تـؤدي وظائفهـا أو الـيت كانت تؤدي وظائفها سابقا           
 ).نشاطهاالصواريخ املستنفذة والسواتل اليت أوقف 

 يف املائـة مـن األجسام الفضائية املسجلة مبوجب اتفاقية التسجيل            ٥٦ومـا يقـرب مـن        -٢٣
 يف املائة من جمموع األجسام    ٦٨وينـبغي أن يالحـظ أن حنـو         . هـي أجسـام ال تـؤدي وظائفهـا        

 . اليت جيري تعقبها حاليا يف مدار أرضي أو يف ما وراءه هي أجسام ال تؤدي وظائفها

٢٤-  م بعـض الـدول معلومـات عـن مجيع األجسام الفضائية اليت جنمت أثناء اإلطالق                ويقـد
ــبة الفضــائية األرضــية     ويشــمل ذلــك احلمــوالت  . وبعــده وميكــن كشــفها بواســطة نظــم املراق

وكذلـك األجسـام الـيت ال تـؤدي وظائفهـا واليت قد تنتج عن طريق االنفجارات واالرتطامات              
 .وحاالت التكسر وما إىل ذلك
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ــيات          -٢٥ ــن عمل ــناجتة م ــا وال ــؤدي وظائفه ــيت ال ت ــوم بتســجيل األجســام ال ــا تق ــادة م وع
ومن بني الدول السبع اليت تقدم هيئاا خدمات . اإلطـالق الـدول الـيت توفّر خدمات اإلطالق        

اإلطـالق، توفّـر فرنسـا والواليات املتحدة معلومات عن مجيع األجسام الفضائية اليت ال تؤدي                 
 .وظائفها

وتوفّــر دول أخــرى معلومــات عــن األجســام الــيت تــؤدي وظائفهــا واألجســام الــيت ال    -٢٦
وهي ال تدرج . اليت تنتج أثناء اإلطالق أو بعده مباشرة) مـثل املـراحل الثالـثة   (تـؤدي وظائفهـا    

وتتـبع الصــني واهلــند، ومهــا دولــتان  . معلومـات عــن األجســام الــيت تنشـأ بعــد مــرحلة اإلطــالق  
 .طالق، هذه املمارسة، وكذلك اإليساتوفّران خدمات اإل

ويوفّر االحتاد  . وال توفّـر بقـية الـدول معلومـات إال عـن األجسـام الـيت تؤدي وظائفها                  -٢٧
الروسـي وإسـرائيل والـيابان، وهـي دول لديهـا قـدرات إطـالق خاصـة ا، معلومات من هذه                     

 .الفئة

ثل مكّـوك فضـاء الواليات      مـ (وتسـجل األجسـام الفضـائية القابلـة إلعـادة االسـتخدام              -٢٨
ونتـيجة لذلـك فـإن اجلسـم الفضائي الذي يطلق عدة مرات إىل مدار      . حسـب البعـثة   ) املـتحدة 

)  OV-105:التسـمية الوطنـية  (فمـثال سـجل مكّـوك الفضـاء إنديفـور      . أرضـي يسـجل كـل مـرة    
 . مرة١٩باعتباره جسما فضائيا 

  
  املادة الثانية    -باء  

 :من اتفاقية التسجيل مبا يليتقضي املادة الثانية  -٢٩

ــيده يف ســجل مناســب       )أ(  ــة أن تســجل اجلســم الفضــائي بق ــة املطلق عــلى الدول
 تتكفّل حبفظه؛

 لألمم املتحدة بإنشائها مثل ذلك      األمـني العـام   عـلى كـل دولـة مطلقـة إبـالغ            )ب( 
 السجل؛

 إذا وجـدت دولـتان مطلقـتان أو أكثر بالنسبة ألي جسم فضائي كهذا، كان          )ج( 
 .تتوىل تسجيل اجلسم ) أو منها(البت معا يف أمر أي منهما ) أو عليها(عليهما 

 ":الدولة املطلقة"وتنص املادة األوىل على أنه ألغراض االتفاقية يقصد بتعبري  -٣٠

 الدولة اليت تطلق أو تتكفل بأمر إطالق جسم فضائي؛ )أ( 

 . فضائيالدولة اليت يطلق من إقليمها أو من منشآا جسم )ب( 
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الدولـة املطلقـة اليت يكون اجلسم       " دولـة التسـجيل   "وتـنص املـادة أيضـا عـلى أنـه يقصـد بتعـبري               
 .الفضائي مقيدا يف سجلها وفقا للمادة الثانية

 مـن أطـراف االتفاقـية الـبالغ عددهم          ١٦، كـان    ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ١وحـىت    -٣١
 . من املادة الثانية١طنية، وفقا للفقرة  طرفا قد أبلغوا األمني العام بإنشاء سجالت و٥١

ويـتزايد شـيوع حـاالت اشـتراك هيـئات مـن عـدة دول مطلقة يف متويل جسم فضائي                     -٣٢
ــيونان لــدى األمــم املــتحدة، بعــد     . وتشــغيله ــة مــن هــذه احلــاالت ســجلت ال ويف أحــدث حال

 بني اليونان   التشـاور مـع شـريكتها قـربص، سـاتل االتصاالت الثابت بالنسبة لألرض واملشترك              
 ).ST/SG/SER.E/446انظر الوثيقة ) (020A-2003 (٢-وقربص هيلالسات

وتــرد يف . إالّ أن بعــض األجســام الفضــائية ســجلت مــن قــبل أكــثر مــن طــرف واحــد  -٣٣
ــيت ســجلها أكــثر مــن طــرف واحــد مــن أطــراف         ــرابع قائمــة باألجســام الفضــائية ال ــرفق ال امل

 .االتفاقية

٣٤-       لت اجلسـم الفضـائي إحـدى الدول امتثاال التفاقية التسجيل           ويف بعـض احلـاالت سـج
 ).١٦-د (١٧٢١وسجلته دولة أخرى أيضا مبوجب القرار 

. وميكـن أن يـؤدي تعـدد الـدول املطلقـة أيضـا إىل السهو عن تسجيل اجلسم الفضائي                   -٣٥
ــة إىل أن اجلســم الفضــائي الــذي وضــع يف املــدار بواســطة      ونتــيجة لذلــك ميكــن أن تشــري دول

 .قدراا اإلطالقية مسجل ال يف سجلها الوطين بل يف السجل الوطين لدولة أخرى

ومثـة مسـألة شـائعة تؤثّـر يف حتديـد الطـرف الـذي ينـبغي أن يسـجل اجلسـم الفضائي،                        -٣٦
. وهـي حالـة نقـل ملكيـته من هيئة جتارية يف دولة طرف إىل هيئة جتارية يف دولة طرف أخرى                    

. اجلسم الفضائي " تغيري ملكية "فاقـية ال يوجد ا حكم حمدد بشأن         وينـبغي أن يالحـظ أن االت      
وقـد أصـبحت هـذه التغـيريات يف امللكـية شـائعة فـيما يـتعلق بسواتل االتصاالت الثابتة بالنسبة                  
لــألرض، الــيت تؤجــر أو حــىت تــباع بعــد ســنوات مــن إطالقهــا، حبيــث ميكــن أن تكــون دولــة     

 .لى اجلسم الفضائيالتسجيل األصلية مل تعد هلا سيطرة ع

ومن األمثلة  . األمم املتحدة ويف معظـم احلـاالت، ال تـبلّغ حاالت نقل امللكية هذه إىل               -٣٧
 بـنقل ملكـية أجسـام فضائية نقل ملكية سواتل           األمـم املـتحدة   عـلى احلـاالت الـيت أبلغـت فـيها           

 1A- وأبســتار١- وأبســتار٢- وآسياســات١-االتصــاالت الثابــت بالنســبة لــألرض آسياســات
). ST/SG/SER.E/334 و   ST/SG/SER.E/333انظـر الوثيقتني    (مـن اململكـة املـتحدة إىل الصـني          
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 بأن تلك األجسام حذفت من سجلها الوطين، بينما         األمم املتحدة فقـد أبلغت اململكة املتحدة      
 . بأن نفس األجسام الفضائية أضيفت إىل سجلها الوطيناألمم املتحدةأبلغت الصني 

جلسم فضائي " دولة التسجيل"حـاالت قـد ال تعتـرب الدولـة فـيها نفسـها       وهـناك أيضـا     -٣٨
فقد أبلغت اململكة املتحدة  .  هيـئة جتاريـة مؤسسـة يف إقلـيمها         - بيـنما هـو يف املـدار         –اشـترته   

 بأــا ال تعتــرب نفســها دولــة التســجيل لألجســام الفضــائية الــيت تشــغلها شــركة    األمــم املــتحدة
، اليت تأسست يف    )انـت سـابقا املنظمة الدولية احلكومية إمنارسات       الـيت ك  (إمنارسـات احملـدودة     

 مبعلومـات عـن هـذه السواتل        األمـم املـتحدة   بـيد أن اململكـة املـتحدة زودت         . اململكـة املـتحدة   
 ).ST/SG/SER.E/417/Rev.1(مشاة للمعلومات املطلوبة مبقتضى املادة الرابعة 

بأا ال  ) A/AC.105/824 و   A/AC.105/806تان  الوثيق (األمـم املتحدة  وأبلغـت هولـندا      -٣٩
 شركة  – بينما هي يف املدار      -لألجسـام الفضـائية اليت اشترا       " دولـة التسـجيل   "تعتـرب نفسـها     

 أيضا  األمم املتحدة وأخطرت هولندا   . نـيو سكايز ساتياليتس، وهي شركة مؤسسة يف هولندا        
وجب املادة الثامنة من معاهدة املبادئ      بأـا ال تـتحمل مسـؤولية عـن تلك األجسام الفضائية مب            

املـنظمة ألنشـطة الـدول يف مـيدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر                
 )).٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (واألجرام السماوية األخرى 

٤٠-      ــة أخــرى، حيــد ــيها جســم فضــائي إىل املــدار لصــاحل دول د ويف احلــاالت الــيت يطلــق ف
ويف بعض احلاالت تسجل الدولة اليت توفّر       . الطـرفان معـا دولـة التسـجيل، عمـال باملادة الثانية           

ــات اإلطــالق اجلســم    ــن     . يف ســجلها الوطــين " األجــنيب"خدم ــددا م ــد ســجلت الصــني ع وق
 .األجسام الفضائية لصاحل عمالئها الدوليني الذين أطلقت سواتلهم

" األجنيب" الدولـة الـيت توفّـر مركبة اإلطالق اجلسم           ويف احلـاالت الـيت ال تسـجل فـيها          -٤١
ــبطة مبركــبة اإلطــالق، مــثل       ــؤدي وظائفــه، ال تســجل ســوى األجســام الفضــائية املرت الــذي ي

 .وتتبع فرنسا والواليات املتحدة هذه املمارسة. املراحل الثالثة واألغطية الواقية

 بـأن مركبات اإلطالق التابعة      وتـدرج دول أخـر إشـعارا يف بـيانات التسـجيل املقدمـة              -٤٢
يف مدار أرضي ولكن ال تدرج تلك األجسام        " أجنبية"هلـا اسـتخدمت لوضـع أجسـام فضـائية           

وتتـبع فرنسـا هذه املمارسة أيضا،       . ويتـبع االحتـاد الروسـي هـذه املمارسـة         . يف سـجلها الوطـين    
 .عالوة على تسجيل األجسام الفضائية املرتبطة مبركبة اإلطالق

 .الت أخرى، ال توفّر الدول أي معلومات عن تلك األجسامويف حا -٤٣
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  املادة الرابعة   -جيم   
ــرابعة مــن اتفاقــية التســجيل أنــواع املعلومــات الــيت ينــبغي تقدميهــا عــن       -٤٤ حتــدد املــادة ال

 .األجسام الفضائية، واإلطار الزمين لتقدميها

ل األجسام الفضائية وفقا  أعـاله فـإن الـدول اليت تسج   ٢٠وكمـا هـو مبـين يف الفقـرة          -٤٥
تقـوم عموما بتوفري نفس املعلومات اليت تقضي ا        ) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١لقـرار اجلمعـية العامـة       

 .االتفاقية

بأسرع ما ميكن " مـن املادة الرابعة على أن املعلومات ينبغي أن تقدم           ١وتـنص الفقـرة      -٤٦
تراوح الزمن الذي ينقضي قبل تقدمي      وعموما ي . ، وال تعين حدا زمنيا لتقدمي املعلومات      "عملـيا 

ويف املتوسط يتراوح الزمن الذي ينقضي قبل       . املعلومـات بـني أسـابيع وسـنوات بعـد اإلطـالق           
 .أن تقوم األطراف بالتسجيل بني شهرين وثالثة أشهر

وتقـوم معظـم الدول اليت تشغل مركبات اإلطالق الستعماهلا اخلاص أو لزبائن بتقدمي               -٤٧
 .شهرين أو فصليا أو سنويااملعلومات كل 

وميكن أن تتراوح   . وتقـدم دول أخـرى املعلومـات عـلى أسـاس كـل حالـة عـلى حـدة                   -٤٨
 .هذه املمارسة بني تقدمي املعلومات بعد اإلطالق مباشرة وتقدميها بعد أشهر من اإلطالق

ام  معلومات عن أجساألمم املتحدةوينـبغي أن يالحـظ أنـه، يف مناسبات قليلة، تلقّت          -٤٩
ويف تلـك احلاالت، حتفظ املعلومات يف ملف مث بعد اإلطالق تؤكّد مع         . فضـائية قـبل إطالقهـا     

وقــد زودت باكســتان األمــم املــتحدة مبعلومــات  . الدولــة املعنــية قــبل إصــدار وثــيقة التســجيل  
وبعـد إطالقـه بـنجاح وبعد       ). B) 2001-056C-التسـجيل عـن اإلطـالق املرتقـب لسـاتلها بـدر           

 ).ST/SG/SER.E/403انظر الوثيقة (بيانات املقدمة مت إصدار املعلومات التأكد من ال

 : من املادة الرابعة بأن تقدم أطراف االتفاقية املعلومات التالية١وتقضي الفقرة  -٥٠

 اسم الدولة أو الدول املطلقة؛ )أ( 

 تسمية دالة على اجلسم الفضائي، أو رقم تسجيله؛ )ب( 

 ليم أو املكان الذي أطلق منه؛تاريخ إطالقه واإلق )ج( 

 :مداره األساسية، مبا فيها) بارامترات(معامل  )د( 

 الفترة العقدية؛ ‘١‘  

 امليل؛ ‘٢‘  
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 األوج؛ ‘٣‘  

 احلضيض؛ ‘٤‘  

 .الوظيفة العامة للجسم الفضائي )ه( 

األمني أن ختطر   " بـأن عـلى كـل دولـة تسـجيل            ٣وعـالوة عـلى ذلـك، تقضـي الفقـرة            -٥١
، إىل أقصـى حـد مسـتطاع وبأسـرع وقـت ممكـن عملـيا، عـن أيـة أجسام                     مـم املـتحدة   أل ل العـام 

 ".فضائية سبق هلا أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت يف مدار أرضي ولكنها مل تعد فيه

ويـرد يف املـرفق الثالـث تفصـيل لـلمعلومات الـيت قدمـتها مجيع األطراف مبوجب املادة              -٥٢
اف االتفاقـية وكذلك الدول اليت قدمت معلومات وفقا للقرار         وتشـمل املصـفوفة أطـر     . الـرابعة 
ويسـلط الضـوء فـيما يـلي عـلى ممارسـات التسجيل املختلفة اليت تتبعها                ). ١٦-د( بـاء    ١٧٢١

 .الدول يف إطار هذه املادة
  

  اسم الدولة أو الدول املطلقة -١ 
ويف . اري تســجيلهتقــدم مجــيع الــدول اســم الدولــة الــيت أطلقــت اجلســم الفضــائي اجلــ -٥٣

احلـاالت اليت توجد فيها أكثر من دولة مطلقة واحدة، تذكر عادة كل من الدول املطلقة على                 
ومــن األمــثلة األخــرية عــلى تقــدمي أمســاء دول مطلقــة مــتعددة تســجيل الــيونان الســاتل    . حــدة

 ).ST/SG/SER.E/446انظر الوثيقة  (٢-هيلالس سات
  

  ئي، أو رقم تسجيله  تسمية دالة على اجلسم الفضا   -٢ 
ويقــدم معظــم الــدول . يف الواقــع، تقــدم مجــيع الــدول االســم العــام للجســم الفضــائي  -٥٤

 .أكثر من اسم واحد يدل على اجلسم الفضائي

ويســتخدم بعــض األطــراف أيضــا التســمية الدولــية املقــررة لــدى جلــنة أحبــاث الفضــاء   -٥٥
لعاملــية لإلنــذار مــن الصــواريخ والســواتل وهــذه التســمية ختصصــها إمســيا الوكالــة ا). كوســبار(
وتستند التسمية الدولية   . ١٩٥٧نـيابة عـن كوسـبار، وهـذا مـا حيدث منذ عام              ) سـبيس ورن  (

إىل ســنة اإلطــالق، وعــدد حــاالت اإلطــالق الــناجحة، وأولويــة أو ترتيــب إطــالق اجلســم          
 )٢(.الفضائي أو كشفه

ت ســبيس ورن، وتــتاح تلــك   وتــتاح التســمية الدولــية لــلجمهور عــن طــريق نشــرا       -٥٦
 .النشرات بدورها عن طريق الفاكس أو على اإلنترنت
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وتقـدم دول أخـرى تسـميات تسـتند إىل قـيود سجالا الوطنية، ويف تلك احلالة يقدم           -٥٧
 .وتتبع أملانيا هذه املمارسة. االسم العام أيضا

ضائية حتتفظ ويسـتخدم بعـض األطـراف أيضـا تسـمية خمصصـة يف فهرس لألجسام الف              -٥٨
أو البيانات  /ويسـتند الفهـرس إىل بيانات الرصد و       . بـه القـيادة االسـتراتيجية للواليـات املـتحدة         

الــرادارية، ويــتاح مــن خــالل فــريق املعلومــات املداريــة الــتابع لــإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة 
مي الذي تكتشف   وتسـتند هذه التسمية الرقمية إىل الترتيب الرق       . والفضـاء بالواليـات املـتحدة     

 .به اجلسم شبكة الرصد الفضائي التابعة للواليات املتحدة

ويف حــاالت قلــيلة، تذكــر الــدول التســمية الدولــية، والتســمية حســب فهــرس القــيادة   -٥٩
 .وتتبع اململكة املتحدة هذه املمارسة. االستراتيجية للواليات املتحدة، واالسم العام

  
  ليمهتاريخ اإلطالق ومكانه أو إق -٣ 

يسـتخدم معظـم الـدول توقيـت غرينـتش الوسطي، الذي يسمى أيضا التوقيت العاملي                  -٦٠
وهــذا التوقيــت هــو املعــيار الــزمين الــذي يــرجع إلــيه يف حتديــد الــزمن جلمــيع مــناطق     . املنســق

 .التوقيت األخرى يف العامل

و توقيت ويف حـاالت أخـرى، تسـتخدم األطـراف التوقيـت احمللي يف مكان اإلطالق أ               -٦١
ويستخدم االحتاد الروسي توقيت موسكو احمللي يف بيانات التسجيل اليت      . خـط الطـول الوطين    

 .يقدمها

. ويقـدم معظـم الـدول معلومـات تفصـيلية عـن املكان الذي أطلق منه اجلسم الفضائي               -٦٢
 .وميكن أن تكون املعلومات حمددة إىل درجة ذكر مرفق اإلطالق الذي أطلق منه اجلسم

أي إطالق ساتل من    (ويف احلـاالت اليت يطلق فيها جسم فضائي من جسم فضائي أم              -٦٣
، يقدم بعض األطراف تاريخ إطالق اجلسم الفضائي األم، )مكّـوك الفضـاء أو مـن حمطـة فضاء      

ويف حالة إطالق   .  األم اجلسم الفضائي بيـنما تقـدم أطـراف أخـرى وقـت وتاريخ اإلطالق من              
، قدمـت كـندا تاريخ إطالق مركبة الفضاء   )070C-1992(سـيمبلي  السـاتل كنـيديان تارغيـت أ    

وقدمــت أيضــا وقــت وتــاريخ إطــالق الســاتل كنــيديان . األم، وهــي مكّــوك الفضــاء كولومبــيا
تارغيـت أسـيمبلي مـن مكّـوك الفضـاء، وكذلـك خـط الطـول وخط العرض اللذين مت فوقهما             

 ).ST/SG/SER.E/283انظر الوثيقة (اإلطالق 

 دول قلـيلة ال تذكـر سـوى اإلقلـيم الـذي أطلـق مـنه اجلسم الفضائي إىل مدار                     وهـناك  -٦٤
 .أرضي أو إىل ما وراء ذلك
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وميكـن أن حتـدث حـاالت يطلـق فيها ساتل من خارج إقليم الدولة ولكن ال يبلّغ عن             -٦٥
 .أنه أطلق من خارج إقليمها

  
  معامل املدار األساسية  -٤ 

ــدول املعــامل األ   -٦٦ ــلمدار األويل للجســم الفضــائي  تقــدم بعــض ال ــدم دول . ساســية ل وتق
، وتقـدم غـري هـذه وتلـك معـامل املـدار التشغيلي       )مـدار االنـتظار  (أخـرى معـامل املـدار الوسـيط        

 .النهائي

وحـدات القـياس اليت ينبغي     ) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١وال حتـدد اتفاقـية التسـجيل والقـرار           -٦٧
 .يسية ملدار جلسم الفضائيأن تستخدمها الدول يف تسجيل املعامل الرئ

ومـن الناحية التقنية، ال تشري عبارة معامل املدار الرئيسية سوى إىل األجسام اليت تدور                -٦٨
بصـــفة ") احلضـــيض"و " األوج" ("perigee"و " apogee"ويشـــري املصـــطلحان . حـــول األرض

ول املشتري،  أما بالنسبة لألجسام اليت تدور ح     . حمـددة إىل األجسـام الـيت تـدور حـول األرض           
" حضــيض"و " أوج" ("perijove"و " apojove"مــثال، فــيكون املصــطلحان الصــحيحان مهــا     

القــبوة " ("periapsis"و " apoapsis"وعمومــا، يســتخدم املصــطلحان  ). املــدار حــول املشــتري 
ونتــيجة لذلــك فــإن . للداللــة عــلى مــدار حــول أي جــرم مــا") القــبوة احلضيضــية"و " األوجــية

 واحلضـيض ال ينطـبقان عـلى وجه الدقة على األجسام الفضائية املوجودة يف        مصـطلحي األوج  
 ).مسابري املريخ، مثال(أو حول األجرام الكوكبية ) املسابري الشمسية(مدار حول الشمس 

ــاة اخلاصــة           -٦٩ ــية املش ــدار األساس ــامل امل ــدول مع ــدم ال ــذه احلــاالت، تق ــه، يف ه ــري أن غ
 جـرم مسـاوي آخر، وعلى سبيل املثال أعلى وأدىن نقطتني            باألجسـام املوجـودة يف مـدار حـول        

يف (ويف حــاالت أخــرى، يذكــر أن اجلســم يــدور حــول الشــمس . مــن ســطح كوكــب املــريخ
 .أو يدور حول كوكب آخر، دون تقدمي أي قيم رقمية) مدار مشسي

ويف معظـم احلـاالت، يـدرج األوج واحلضيض باعتبارمها أعلى وأدىن نقطتني يف مدار                -٧٠
بـيد أن املسـافة الـيت تـدرج تكون أحيانا حمسوبة            . جلسـم الفضـائي حمسـوبا مـن سـطح األرض          ا

 )).كم( كيلومترا ٦ ٣٧٨بفارق قدره (من مركز األرض 

وبالنسـبة لألجسـام املوجـودة يف مـدار مشسـي، تـدرج قيمـتا األوج واحلضـيض أحيانا                    -٧١
قريـيب للمســافة بــني  أي املتوســط الــت :  كــم١٤٩ ٥٩٧ ٨٧٠تســاوي (بــالوحدات الفلكــية  

 ).األرض والشمس
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وأحيانا تدرج الفترة العقدية بالساعات     . ويـدرج معظم الدول الفترة العقدية بالدقائق       -٧٢
ــائق ــدول أجســاما فضــائية        . والدق ــندما تســجل ال ــا تكــون هــذه املمارســة شــيوعا ع وأكــثر م

 .موجودة يف املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض

فلجميع .  السـاتلي الثابـت بالنسبة لألرض مدارا فريدا لألجسام الفضائية          وميـثّل املـدار    -٧٣
األجســام الفضــائية املوجــودة يف هــذا املــدار املعــني فــترات عقديــة وآواج وحضــائض مــتماثلة    

واملعــلم املــداري الفــريد للجســم الفضــائي املوجــود يف هــذا املــدار هــو مكــان اجلســم     . للغايــة
 يظـل ثابـتا أثـناء املـرحلة التشغيلية لألجسام الفضائية اليت             بالنسـبة لسـطح األرض، وهـو مكـان        

"). املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض     "ويسمى  (تـؤدي وظائفهـا واملوجـودة يف هـذا املدار           
 .ويدرج هذا املوقع عادة باعتباره خط الطول عند خط استواء األرض

ذكــر املوقــع يف املــدار   ) ١٦-د( بــاء ١٧٢١وال تشــترط اتفاقــية التســجيل والقــرار     -٧٤
غـري أن معظـم الـدول الـيت سـجلت أجساما فضائية موجودة يف هذا                . الثابـت بالنسـبة لـألرض     
 .املدار تذكر ذلك املوقع

ويف غالبــية احلــاالت، تســجل املواقــع يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض لــدى االحتــاد    -٧٥
 .هورالدويل لالتصاالت ويكون االطالع عليها متاحا للجم

ويف بعـض احلـاالت، يذكـر مدار وسطي يسمى مدار االنتقال الثابت بالنسبة لألرض                -٧٦
للساتل املوجود  )  كم ١٥٠ كـم وحضيض قدره حنو       ٣٥ ٠٠٠وهـو مـدار بـأوج قـدره حنـو           (

 .يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

ــرار       -٧٧ ــا للق ــات وفق ــيت تســجل املعلوم ــدول ال ــاء ١٧٢١ويف حــاالت ال ال ، )١٦-د( ب
ويف غالبــية احلــاالت، تقــدم الــدول معلومــات  . يوجــد نــص بشــأن ماهــية املعلومــات املطلوبــة  

ــية التســجيل       ــة مبوجــب اتفاق ــلمعلومات املطلوب ــة ل ــية مماثل ــة أساس ــه، يف بعــض   . مداري غــري أن
العناصر ذات  "احلـاالت، تقـدم أنـواع أخـرى مـن املعلومـات، مـنها جمموعـات بـيانات تسـمى                     

ــبؤ مبوقــع اجلســم الفضــائي بالنســبة     ميكــن بوا" اخلطــني ســطتها، باســتخدام صــيغ رياضــية، التن
. لـألرض يف أي وقـت معـني، إىل جانـب خصـائص املـدار األساسـية املطلوبة مبوجب االتفاقية                   

 من جانب تركيا، اليت     ١-ومـن األمـثلة األخـرية عـلى تلـك املمارسـة تسـجيل الساتل بيلسات               
ة ما بعد اإلطالق مباشرة وفترة ما بعد بلوغ املدار          ذكـرت العناصـر ذات اخلطـني لكل من فتر         

 ).A/AC.105/INF.410انظر الوثيقة (التشغيلي 
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  الوظيفة العامة للجسم الفضائي    -٥ 
تــتراوح كمــية املعلومــات عــن وظــيفة اجلســم الفضــائي بــني عــبارة مــن كلمــتني تبــين    -٧٨

ويقدم . ط الـترددات الراديوية وظيفـته وبـيان كـامل ألهـداف البعـثة، واحلمولـة العلمـية، وخطـ         
بـيد أن اإليسا تتبع ممارسة  . اجلسـم الفضـائي  معظـم الـدول بـيانات أساسـية للغايـة عـن وظـيفة               

 .تقدمي معلومات شاملة عن األجسام الفضائية

ويف حالــة األطــراف الــيت كــثريا مــا تطلــق أجســاما فضــائية، وضــع كــل طــرف قائمــة    -٧٩
ويتــبع . ام الفضــائية عــلى أســاس كــل حالــة عــلى حــدةموحــدة بالوظــائف تطــبق عــلى األجســ

االحتـاد الروسـي والواليـات املـتحدة هـذه املمارسـة، رغـم أن االحتـاد الروسـي يقدم عن بعض                      
 .).امساء الطاقم، اخل(األجسام الفضائية معلومات ختص على وجه التحديد البعثة املعينة 

  
  عودة األجسام الفضائية  -٦ 

مـن املـادة الـرابعة بـأن ختطـر األطـراف األمـني العـام، إىل أقصى قدر          ٣تقضـي الفقـرة      -٨٠
ــيه         ــة أجســام فضــائية ســبق هلــا أن أرســلت إل ــيا، عــن أي مســتطاع وبأســرع وقــت ممكــن عمل

 .معلومات عنها وكانت موجودة يف مدار أرضي ولكنها مل تعد موجودة فيه

 أطراف من أطراف ٨سـوى  ويف الواقـع، مل يقـدم هـذه املعلومـات إىل األمـم املـتحدة                -٨١
ومـن بـني الدول اليت      .  الـيت لديهـا أجسـام عـادت إىل الغـالف اجلـوي لـألرض               ١٦االتفاقـية الــ   

قدمـت هـذه املعلومـات، قـدم الـبعض تاريخ العودة الفعلي وقدم البعض اآلخر املعلومات على                  
 .أساس شهري، أي أفاد بأن اجلسم الفضائي مل يعد موجودا يف اية شهر معين

ويســتخدم الــبعض توقيــت غرينــتش الوســطي كمــرجع زمــين، بيــنما يســتخدم الــبعض  -٨٢
اآلخـر تواقيـت خطـوط الطـول الوطنـية لـتحديد الوقـت الذي مل يعد اجلسم الفضائي موجودا                    

 .فيه يف مدار أرضي

ويـؤدي االفـتقار إىل املعلومـات أو ذكـر تواريـخ غري حمددة لتالشي األجسام الفضائية                 -٨٣
 .ة القدرة على التعرف على اجلسم الفضائي الذي عاد إىل األرضإىل إعاق

ــيق األجســام       -٨٤ ــة حتل ــدول أيضــا معلومــات عــن تغــري حال ويف بعــض احلــاالت، تقــدم ال
 بــأن األمــم املــتحدةفمــثال أبلغــت الواليــات املــتحدة . الفضــائية غــري املوجــودة يف مــدار أرضــي

هــبطا عــلى ســطح املــريخ  ) 032A-2003(ء وبــا) 027A-2003(طــوايف استكشــاف املــريخ ألــف 
 ).ST/SG/SER.E/449انظر الوثيقة (
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  املعلومات اإلضافية  -٧ 
لكل دولة تسجيل أن تزود  " مـن املـادة الـرابعة مـن االتفاقـية عـلى أنـه                ٢تـنص الفقـرة      -٨٥

 لألمـم املـتحدة مـن آن إىل آن مبعلومـات إضـافية عـن أي جسـم فضـائي مقيد يف                       األمـني العـام   
 ".هاسجل

 :وقد استخدمت الدول ذلك -٨٦

 لتقدمي معلومات إضافية عن أجسام فضائية موجودة يف املدار؛ )أ( 

لـتقدمي معلومـات عـندما يكـف السـاتل عن أداء وظيفته، كما فعلت كل من                  )ب( 
 .إيطاليا واجلمهورية التشيكية والسويد وفرنسا واهلند

ومن .  أجسام فضائية إىل األرض    وقـد اسـتخدم ذلـك أيضـا لإلبـالغ عـن قـرب عـودة                -٨٧
احلــاالت اجلديــرة بالذكــر حمطــة مــري الفضــائية الروســية ومرصــد كومبــتون ألشــعة غامــا الــتابع  

 .للواليات املتحدة

كمـا أن مواقـع األجسام الفضائية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض حتدث معلوماا يف               -٨٨
األمم ات العربـية املتحدة، اليت أبلغت   وقـد ورد أحـدث إخطـار مـن اإلمـار          . إطـار هـذا احلكـم     

 درجة شرقا فوق خط االستواء     ٩٨،٥ نقـل إىل املوقع      ١- بـأن اجلسـم الفضـائي الـثريا        املـتحدة 
 ).ST/SG/SER.E/455انظر الوثيقة (

وقــد اســتخدمت املــادة الــرابعة أيضــا، باالقــتران مــع املــبادئ اخلاصــة مبصــادر القــدرة     -٨٩
لة عن قرب تالشي اجلسمني الفضائيني اللذين يعمالن بالقدرة         الـنووية، لـتقدمي معلومـات عاج      

ــوس  ــنووية كوزمـــــ ــائق   (١٤٠٢-الـــــ ــر الوثـــــ ) Add.4 إىل Add.1 وST/SG/SER.E/72انظـــــ
وكذلك املسبار  ) Add.6 إىل   Add.1 و   ST/SG/SER.E/176انظر الوثائق    (١٩٠٠-وكوزموس

 ).A/AC.105/648 و A/AC.105/647و ST/SG/SER.E/320 انظر الوثائق  (٩٦-املريخ
  

  املادة اخلامسة  -دال  
 . املادة اخلامسةاتفاقية التسجيلمل تستخدم أطراف  -٩٠
  

  املادة السادسة   -هاء 
 بأن على الدول األطراف، وال سيما اليت        اتفاقـية التسجيل  تقضـي املـادة السادسـة مـن          -٩١

 املقدمة من الدول  ، أن تسـتجيب للطلـبات     "متلـك وسـائل رصـد األحـداث الفضـائية وتقفّـيها           "
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االسـتدالل عـلى جسـم فضـائي يكـون قـد تسـبب يف إحلاق الضرر ا أو                   "األعضـاء مـن أجـل       
 ".بأي من أشخاصها الطبيعيني أو االعتباريني أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية

 فإن هذه األمم املتحدةوبيـنما مل تطلـب األطراف هذا النوع من املعلومات عن طريق       -٩٢
ــع   املعل ــثريا يف الواق ــبادل ك ــات تت ــات     . وم ــتمة املعلوم ــتحدة لألطــراف امله ــات امل ــر الوالي وتوفّ

وميكن استخدام هذه املعلومات التتبعية لتحديد      . املسـتمدة مـن نظامهـا اخلـاص مبراقـبة الفضـاء           
 .الزمان واملكان اللذين ميكن أن يكون اجلسم الفضائي قد عاد فيهما إىل سطح األرض

  
  السابعة  املادة  -واو   

متـدد املـادة السابعة انطباق اتفاقية التسجيل إىل املنظمات احلكومية الدولية اليت متارس               -٩٣
. نشـــاطات فضـــائية والـــيت أعلنـــت قـــبوهلااحلقوق وااللـــتزامات املنصـــوص علـــيها يف االتفاقـــية 

 ومبوجـب هـذه املـادة، تقـدم اإليسـا ويومتسات معلومات التسجيل عن األجسام الفضائية اليت               
 .تطلقاا

  
  عدم تسجيل األجسام الفضائية      -خامسا  

 جسما اليت   ٥ ٧٣٠مـن بـني األجسـام الفضـائية الـيت تـؤدي وظائفهـا والـبالغ عددهـا                    -٩٤
 جسما لدى األمم    ٣٩٠، مل يسجل    ١٩٧٦أطلقـت إىل مدار أرضي أو إىل ما وراءه منذ عام            

وترد يف املرفق   ). ١٦-د( باء   ١٧٢١ املـتحدة وفقـا التفاقـية التسـجيل أو قـرار اجلمعـية العامـة              
 .١٩٧٦اخلامس قائمة باألجسام الفضائية اليت مل تسجل لدى األمم املتحدة منذ عام 

 الــيت أطلقــت أجســاما فضــائية إىل مــدار ٣٩ومــن بــني الــدول األعضــاء الــبالغ عددهــا  -٩٥
 .دولة عضوا ليست أطرافا يف االتفاقية١٦أرضي أو إىل ما وراءه، هناك 

 أعـاله فـإن اشـتراك أطـراف مـتعددة يف عملية             ٣٩-٣٤كمـا هـو مبـين يف الفقـرات          و -٩٦
 .إطالق اجلسم الفضائي ميكن أن يسهم يف عدم تسجيل األجسام الفضائية

ومثـة عـامل آخـر يسـهم يف عدم التسجيل وهو عدد األجسام الفضائية اليت متتلكها أو                   -٩٧
ــية أو     ــية احلالـ ــية احلكومـ ــنظمات الدولـ ــرها املـ ــواتل    تديـ ــية لسـ ــنظمة الدولـ ــثل املـ ــابقة، مـ السـ
 .، ويومتسات، وإمنارسات)يوتلسات(االتصاالت، واملنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت 

 .وقد سجلت فرنسا واإليسا أجساما فضائية نيابة عن يوتلسات -٩٨
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، األمـم املتحدة  أعـاله فـإن اململكـة املـتحدة أبلغـت      ٣٨وكمـا هـو مذكـور يف الفقـرة           -٩٩
 تأسـيس املـنظمة الدولية احلكومية السابقة إمنارسات كشركة خاصة، بأا ال تعترب نفسها               بعـد 

بيد أن اململكة املتحدة زودت األمم املتحدة . دولـة التسـجيل للسـواتل الـيت تشـغلها تلك اهليئة          
 .مبعلومات مشاة للمعلومات املطلوبة مبوجب املادة الرابعة

جيل وهــو الســواتل الــيت تــتألّف مــنها تشــكيلتا ســواتل   ومثــة مصــدر آخــر لعــدم التســ  -١٠٠
 يف املائة من    ٥٠فـنحو   . االتصـاالت ذوايت املـدار األرضـي املـنخفض غلوبـال سـتار وإيـريديوم              

 يف املائـة مـن السـواتل يف تشكيلة إيريديوم مل تسجل             ٢٠السـواتل يف تشـكيلة غلوبـال سـتار و         
 ).١٦-د( باء ١٧٢١مبوجب اتفاقية التسجيل أو القرار 

وتـرجع حـاالت عـدم التسـجيل أيضـا إىل فهـم أطـراف انضـمت إىل اتفاقـية التسجيل                      -١٠١
ونتـيجة لذلك ميكن أن     . بـأن التسـجيل لـيس مشـترطا إال لألجسـام الـيت تطلـق بعـد االنضـمام                  

تكـون لـدى األطـراف أجسـام فضـائية يف مـدار أرضـي أطلقـت بعـد بـدء نفاذ االتفاقية ولكن                        
 .قها حدث قبل انضمام الطرف إىل االتفاقيةليست مسجلة ألن إطال

وقد حيدث  .  النمائط اخلاصة مبحطات الفضاء    األمـم املـتحدة   وأحـيانا ال تسـجل لـدى         -١٠٢
 .ذلك حىت عندما تكون النمائط هي احلمولة الرئيسية للبعثة

ــؤدي         -١٠٣ ــيت ت ــية التســجيل بعــض األجســام الفضــائية ال ومل تســجل بعــض أطــراف اتفاق
 .لق باألمن الوطينوظائف تتع

وال تســجل أحــيانا أيضــا املســابري والكبســوالت القابلــة لالســترداد الــيت تنفصــل مــن      -١٠٤
 .جسم فضائي وتعود إىل األرض أو بط على جرم مساوي آخر

  
  تعزيز وظيفة سجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة إىل الفضاء اخلارجي           -سادسا 

 املطلقــة إىل الفضــاء اخلــارجي هــو املصــدر املركــزي   ســجل األمــم املــتحدة لألجســام  -١٠٥
الوحـيد لـلمعلومات الـيت تقدمهـا احلكومـات واملنظمات الدولية عن األجسام الفضائية املطلقة             

 .إىل مدار أرضي أو إىل ما وراءه

وـذه الصـفة، ينـبغي أن تكـون مجـيع الـدول واملـنظمات الدولية احلكومية اليت تشغل                    -١٠٦
ة أطـرافا يف اتفاقـية التسـجيل أو أن تعلن قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص               أجسـاما فضـائي   

 .عليها فيها
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وينــبغي أن تــتذكّر األطــراف أن حتــدد دولــة التســجيل عــندما يــتعلق األمــر بأكــثر مــن   -١٠٧
 .طرف واحد

ويقـترح، مـن أجـل تيسـري متكّـن الـدول األعضـاء مـن حتديـد هويـة األجسام الفضائية                       -١٠٨
، أن ينظر يف    )١٦-د( باء   ١٧٢١سـجلت وفقـا التفاقـية التسـجيل وقـرار اجلمعـية العامة              الـيت   

واســتنادا إىل ممارســات الــدول   . حتقــيق االتســاق يف املعلومــات الــيت تقدمهــا دول التســجيل     
 :واملنظمات الدولية، ميكن أن تشمل املعلومات ما يلي

 التسمية الدولية املخصصة من كوسبار؛ )أ( 

 يت غرينتش الوسطي باعتباره املرجع الزمين لتاريخ اإلطالق؛توق )ب( 

الكيلومـترات والدقـائق والدرجـات باعتـبارها الوحـدات العـيارية ملعـامل املدار           )ج( 
 .األساسية

األمــم ومــن املعلومــات اإلضــافية الــيت ميكــن أن تكــون مفــيدة يف أداء وظــيفة ســجل      -١٠٩
 : ما يلياملتحدة

  الثابت بالنسبة لألرض، عند االنطباق؛املواقع يف املدار )أ( 

ذكــر تــاريخ التالشــي أو العــودة اســتنادا إىل توقيــت غرينــتش الوســطي أو          )ب( 
 التوقيت العاملي املنسق؛

الوصــالت الــرابطة لــلمواقع الشــبكية الــيت توجــد ــا املعلومــات الرمســية عــن     )ج( 
 األجسام الفضائية؛

 ".يؤدي وظائفه" الفضائي تقدمي إخطار عندما ال يعود اجلسم )د( 
  
 احلواشي

 
تشـري مصـطلحات األمـم املتحدة إىل األجسام الفضائية اليت تؤدي وظائفها واملوجودة يف مدار أرضي بعبارة         )١(

؛ وإىل األجسـام الفضـائية الـيت تـؤدي وظائفهـا واملوجودة يف مدار حول الشمس أو يف مدار حول                     "سـواتل "
؛ وإىل "مســابري"أو عــلى ســطحها أو يف مســارات بــني الــنجوم بعــبارة  ) رضعــدا األ(أجــرام مساويــة أخــرى 

؛ وإىل مكونات حمطات الفضاء "مركـبات فضائية "األجسـام الفضـائية الـيت تـؤدي وظائفهـا واملأهولـة بعـبارة          
 ".مكونات حمطات الفضاء"بعبارة ) مبا فيها النمائط واملعدات الداعمة(

 .نسبة لألجسام الفضائية احملددة املشار إليها يف هذه الوثيقةالتسميات الدولية مدرجة بال )٢(
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  املرفق األول  
       قائمة بالدول األطراف يف معاهدة التسجيل        

 الطرف احلالة الطرف احلالة

 أنتيغوا وبربودا  خالفة منغوليا  تصديق
 األرجنتني  تصديق هولندا  انضمام 
 أستراليا انضمام  نيكاراغوا  توقيع 

 النمسا   تصديق النيجر  تصديق
 بيالروس تصديق النرويج انضمام 
 بلجيكا تصديق باكستان  تصديق
 بلغاريا تصديق بريو  انضمام 
 بوروندي   توقيع  بولندا  تصديق
 كندا  تصديق مجهورية كوريا  انضمام 
 شيلي انضمام  االحتاد الروسي  تصديق
 الصني  انضمام  سانت فنسنت وجزر غرينادين  خالفة
 كوبا  انضمام  صربيا واجلبل األسود ةخالف

 قربص  انضمام  سيشيل انضمام 
 اجلمهورية التشيكية   خالفة سنغافورة  توقيع 
 الدامنرك  تصديق سلوفاكيا خالفة

 فرنسا  تصديق اسبانيا انضمام 
 )أ(أملانيا تصديق السويد   تصديق

 اليونان  انضمام  سويسرا  تصديق
 هنغاريا تصديق أوكرانيا تصديق
 اهلند  انضمام  اإلمارات العربية املتحدة  م انضما
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     تصديق

 وايرلندا الشمالية   
 إندونيسيا  انضمام 

 )اإلسالمية-مجهورية(ايران  توقيع  الواليات املتحدة األمريكية   تصديق
 اليابان  انضمام  أوكرانيا انضمام 

 كازاخستان  انضمام   
 خلتنشتاين انضمام  ء األوروبية وكالة الفضا  إعالن قبول
املنظمة األوروبية الستغالل  إعالن قبول

 سواتل األرصاد اجلوية
 املكسيك تصديق

     

أكــتوبر / تشــرين األول٣بانضــمام مجهوريــة أملانــيا الدميقراطــية إىل مجهوريــة أملانــيا االحتاديــة اعتــبارا مــن   )أ(
واعتـبارا مـن تـاريخ التوحـيد، تتصرف         . سـيادة ، توحـدت الدولـتان لتشـكيل دولـة واحـدة ذات             ١٩٩٠

 ".أملانيا"جهورية أملانيا االحتادية يف األمم املتحدة باالسم 
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  املرفق الثاين   
  إنشاء السجالت الوطنية مبقتضى معاهدة التسجيل        

   الدول األطراف يف معاهدة التسجيل اليت أنشأت سجالت وطنية                             -ألف  
 الطرف )أ(      رمز وثيقة األمم املتحدة

ST/SG/SER.E/INF.13  األرجنتني 
ST/SG/SER.E/INF.15 أستراليا 
ST/SG/SER.E/INF.2  كندا 
ST/SG/SER.E/INF.5 
ST/SG/SER.E/INF.12 

 )ب(اجلمهورية التشيكية  

ST/SG/SER.E/INF.16  فرنسا 
ST/SG/SER.E/INF.9 ج(أملانيا( 

ST/SG/SER.E/INF.8  اهلند 
ST/SG/SER.E/INF.7 بان اليا 
ST/SG/SER.E/INF.4  د(االحتاد الروسي( 

ST/SG/SER.E/INF.10 اسبانيا 
ST/SG/SER.E/145   السويد 
ST/SG/SER.E/INF.11 أوكرانيا 
ST/SG/SER.E/129    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
ST/SG/SER.E/INF.3   الواليات املتحدة األمريكية 

  
   دولية اليت أعلنت قبوهلا معاهدة التسجيل وأنشأت سجالت                        املنظمات ال     -باء  

 الطرف )أ(      رمز وثيقة األمم املتحدة

ST/SG/SER.E/INF.6   وكالة الفضاء األوروبية 
ST/SG/SER.E/INF.14  املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية 

 
أبلغـت فـيها األطـراف األمـم املتحدة بإنشاء سجالا     تشـري رمـوز وثـائق األمـم املـتحدة إىل الوثـائق الـيت          )أ(

 .الوطنية
 .، قُبلت عضوية اجلهورية التشيكية يف األمم املتحدة١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٩يف  )ب(
أكتوبر / تشرين األول٣بانضـمام مجهوريـة أملانـيا الدميقراطـية إىل مجهوريـة أملانـيا االحتاديـة اعتـبارا من                 )ج(

واعتبارا من تاريخ التوحيد، تتصرف . لدولـتان لتشـكيل دولـة واحـدة ذات سـيادة     ، توحـدت ا  ١٩٩٠
 ".أملانيا"جهورية أملانيا االحتادية يف األمم املتحدة باالسم 

، عضوية احتاد اجلمهوريات    ١٩٩١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٤يواصـل االحتـاد الروسـي، اعتـبارا مـن            )د(
 املـتحدة ويتحمل، اعتبارا من ذلك التاريخ، املسؤولية الكاملة    االشـتراكية السـوفياتية السـابق يف األمـم        

عــن حقــوق والــتزامات احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية مبوجــب ميــثاق األمــم املــتحدة           
 .واملعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام
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  املرفق الثالث   22
    واملنظمات الدولية     مصفوفة ملمارسات التسجيل اليت تتبعها الدول          

 التسمية تاريخ اإلطالق املكان/اإلقليم معامل املواد األساسية الوظيفة )أ(معلومات إضافية تاريخ اإلضمحالل

شهر حمدد
ة ال
اي

لك 
ري ذ
غ

ت  
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قع 
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 حملي عام حمدد 

ت 
وقي
بت
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وس
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رينت
غ

سم 
اال

طنية 
الو

ولية 
الد

 

 

                 
 الدول األطراف يف معاهدة التسجيل              
a a  a  a a a a a   a a a a  األرجنتني 
  a a a a a a a a   a a a a أستراليا 
 a a  a a a a a a   a a  a  كندا 
 a a a a a a a a a   a a a   الصني 

ينطبقال  ال ينطبق a ال ينطبق a  a a a a a  a a a a  شيلي 
a   ال ينطبق a  a a a a a   a a  a اجلمهورية التشيكية 
a  a a a  a a a a a   a a a a  فرنسا 
  a a a  a a a a a   a a a  أملانيا 

 اليونان    a a a  a a a a a   a a ال ينطبق ال ينطبق
a   a a a a a a a a   a a    اهلند 
a    a  a a a a a   a a  a  اليابان 

 املكسيك   a  a a a a a a   a a  ال ينطبق ال ينطبق
ال ينطبق a ال ينطبق ال ينطبق a  a a a a a   a a    باكستان 
 مجهورية كوريا   a a a  a a a a a   a a ال ينطبق ال ينطبق

 a a  a a a a a a a  a  a a   الروسياالحتاد 
  a a  a a a a a a  a  a a  اسبانيا 

 السويد a a a  a a a a a   a a  a ال ينطبق ال ينطبق
ال ينطبق a ال ينطبق ال ينطبق  a a a a a a   a a a  أوكرانيا 
 اإلمارات العربية املتحدة   a  a a a a a a   a a  ال ينطبق ال ينطبق
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 التسمية تاريخ اإلطالق املكان/اإلقليم معامل املواد األساسية الوظيفة )أ(معلومات إضافية تاريخ اإلضمحالل

شهر حمدد
ة ال
اي

لك 
ري ذ
غ

ت  
الثاب

دار 
يف امل

قع 
املو

ض
ألر
بة ل
لنس
با

ددة
حم

امة 
ع

ض 
ضي
احل

وج 
األ

مليل 
ا

دية 
لعق
رة ا
الفت

 حملي عام حمدد 

ت 
وقي
بت

طي
وس
ش ال
رينت
غ

سم 
اال

طنية 
الو

ولية 
الد

 

 

                 

a  a a a a a a a a a   a a a a 

اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وايرلندا الشمالية

 a    a a a a a  a  a  a a الواليات املتحدة األمريكية 

 املنظمات الدولية اليت أعلنت قبوهلا معاهدة التسجيل          
  a a a  a a a a a   a a a  وكالة الفضاء األوروبية 

ال ينطبق ال ينطبق a a a  a a a a a   a a  a 
املنظمة األوروبية الستغالل 
 سواتل األرصاد اجلوية

 )١٦-د( باء ١٧٢١الدول اليت توفّر معلومات طوعية مبقتضى قرار اجلمعية العامة         
ال ينطبق ال ينطبق a ال ينطبق  a a a a a a   a a   اجلزائر 
ال ينطبق ال ينطبق a  a  a a a a a   a a   الربازيل 

نطبقال ي ال ينطبق a  a  a a a a  a  a a   اسرائيل 
  a a a a a a a a a   a a   ايطاليا 

ال ينطبق ال ينطبق a a a    a  a   a a   لكسمربغ 
ال ينطبق ال ينطبق a a a  a a a a a   a a a  ماليزيا 
ال ينطبق ال ينطبق a ال ينطبق a      a  a  a   نيجرييا 
ال ينطبق بقال ينط  a a  a a a a a   a a   الفلبني 
ال ينطبق ال ينطبق    a a a a a a   a a a a تركيا  

 .فئة املعلومات ال تنطبق على ممارسات التسجيل= ال ينطبق   )أ( 
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  املرفق الرابع    
قائمة باألجسام الفضائية اليت سجلها أكثر من طرف واحد يف معاهدة   

   ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١التسجيل حىت 
 اجلسم الفضائي الطرف وثيقة التسجيل

ST/SG/SER.E/445  فرنسا
ST/SG/SER.E/62  االحتاد الروسي

1981-084A (AUREOLE 3)

ST/SG/SER.E/129  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
   وايرلندا الشمالية

ST/SG/SER.E/59  يةالواليات املتحدة األمريك

1981-100B (UOSAT 1)

ST/SG/SER.E/79  اهلند
ST/SG/SER.E/67  الواليات املتحدة

1982-031A (INSAT 1A)

ST/SG/SER.E/85  وكالة الفضاء األوروبية
ST/SG/SER.E/96  الواليات املتحدة

1983-051A (EXOSAT)

ST/SG/SER.E/180  اهلند
ST/SG/SER.E/182  االحتاد الروسي

1988-021A (IRS 1A)

ST/SG/SER.E/188  وكالة الفضاء األوروبية
ST/SG/SER.E/445  فرنسا

1988-063B (ECS 5)

ST/SG/SER.E/352  السويد
ST/SG/SER.E/219  اململكة املتحدة

1989-067A (BSB 1)

ST/SG/SER.E/226  اهلند
ST/SG/SER.E/250  الواليات املتحدة

1990-051A (INSAT 1D)

ST/SG/SER.E/266  اء األوروبيةوكالة الفض
ST/SG/SER.E/250  الواليات املتحدة

1990-090B (ULYSSES)

ST/SG/SER.E/317  األرجنتني
ST/SG/SER.E/322  الواليات املتحدة

1996-061A (SAC-B)

ST/SG/SER.E/382  األرجنتني
ST/SG/SER.E/385  الواليات املتحدة

2000-075B (SAC C)

ST/SG/SER.E/380  السويد
ST/SG/SER.E/385  الواليات املتحدة

2000-075C (MUNIN)

ST/SG/SER.E/398  اململكة املتحدة
ST/SG/SER.E/400  الواليات املتحدة

2001-026A (ICO F2) 

ST/SG/SER.E/411  أملانيا
ST/SG/SER.E/412  الواليات املتحدة

2002-012A (GRACE 1)

ST/SG/SER.E/411  أملانيا
ST/SG/SER.E/412  الواليات املتحدة

2002-012B (GRACE 2)

ST/SG/SER.E/432  وكالة الفضاء األوروبية
ST/SG/SER.E/415  املنظمة األوروبية الستغالل سواتل

   األرصاد اجلوية

2002-040B (MSG 1)
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  املرفق اخلامس  
ا أو اليت كانت تؤدي وظائفه(قائمة باألجسام الفضائية اليت تؤدي وظائفها   

غري املسجلة لدى األمم املتحدة مبقتضى اتفاقية التسجيل أو قرار ) سابقا
ديسمرب / كانون األول٣١حىت ) ١٦-د( باء ١٧٢١اجلمعية العامة 

   )١٩٧٦ابتداء من عام  (٢٠٠٤
 اجلسم الفضائي   تاريخ اإلطالق اجلسم الفضائي   تاريخ اإلطالق

 087A (Chinasat)-1976 ١٩٧٦أغسطس  / آب٣٠ 096A (FSW 1-7)-1985 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢١

 117A (Chinasat)-1976 ١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٧ 010A (STTW 1-1)-1986 ١٩٨٦فرباير / شباط١

 011A (Chinasat)-1978 ١٩٧٨يناير / كانون الثاين٢٦ 014H (USA 18)-1986 ١٩٨٦فرباير / شباط٩

 106A (NATO 3C)-1978 ١٩٧٨نوفمرب / تشرين الثاين١٩ 026B (BRAZILSAT 2)-1986 ١٩٨٦مارس / آذار٢٨

 015A (TANSEI 4)-1980 ١٩٨٠فرباير / شباط١٧ 076A (FSW 1-8)-1986 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٦

 018A (AYAME 2)-1980 ١٩٨٠فرباير / شباط٢٢ 029A (AGILA 1)-1987 ١٩٨٧مارس / آذار٢٠

 093A (SJ 2)-1981 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٩ 067A (FSW 1-9)-1987 ١٩٨٧أغسطس  / آب٥

 093B (SJ 2A)-1981 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٩ 075A (FSW 1-10)-1987 ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٩

 093D (SJ 2B)-1981 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٩ 014A (STTW 1-2)-1988 ١٩٨٨مارس / آذار٧

 090A (FSW 1-4)-1982 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٩ 026A (SAN MARCO 5)-1988 ١٩٨٨مارس / آذار٢٥

 097A (INTELSAT 505)-1982 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٨ 040A (NSS 513 (INTELSAT 513))-1988 ١٩٨٨مايو / أيار١٧

 059C (PALAPA 3)-1983 ١٩٨٣يونيه / حزيران١٦ 051B (OSCAR 13 (AMSAT 3C))-1988 ١٩٨٨يونيه / حزيران١٥

 060C (USA)-1983 ١٩٨٣يونيه / حزيران٢٠ 052A (NOVA 2 (NNSS 30490))-1988 ١٩٨٨يونيه / حزيران١٦

 086A (FSW 1-5)-1983 ١٩٨٣أغسطس  / آب١٩ 067A (FSW 1-11)-1988 ١٩٨٨أغسطس  / آب٥

 105A (INTELSAT 507)-1983 ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول١٩ 080A (FENG YUN 1-1)-1988 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٦

 008A (Chinasat)-1984 ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٢٩ 111A (STTW 1-3)-1988 ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٢

 011D (PALAPA B-2)-1984 ١٩٨٤فرباير / شباط٣ 006A (INTELSAT 515)-1989 ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٧

 023A INTELSAT 508-1984 ١٩٨٤مارس / آذار٥ 041A (SUPERBIRD A-1)-1989 ١٩٨٩يونيه / حزيران٥

 035A (STTW T2)-1984 ١٩٨٤أبريل / نيسان٨ 072A (USA 45)-1989 ١٩٨٩سبتمرب /لول أي٦

 098A (FSW 1-6)-1984 ١٩٨٤سبتمرب / أيلول١٢ 084E (GALILEO PROBE)-1989 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٨

 115A (NATO 3D)-1984 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين١٤ 087A (INTELSAT 602)-1989 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٧

 015A (ARABSAT 1)-1985 ١٩٨٥فرباير / شباط٨ 005E (MICROSAT 4)-1990 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٢

 015B (BRAZILSAT 1)-1985 ١٩٨٥فرباير / شباط٨ 007B (HAGOROMO)-1990 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤

 025A (INTELSAT 510)-1985 ١٩٨٥مارس / آذار٢٢ 021A (INTELSAT 603)-1990 ١٩٩٠مارس / آذار١٤

 048C (ARABSAT 1B)-1985 ١٩٨٥يونيه / حزيران١٧ 027A (OFFEQ 2)-1990 ١٩٩٠أبريل / نيسان٣

 053A (USSR)-1985 ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١ 031A (USA 56)-1990 ١٩٩٠أبريل / نيسان١١

 055A (INTELSAT 511)-1985 ١٩٨٥يونيه / حزيران٣٠ 031B (USA 57)-1990 ١٩٩٠أبريل / نيسان١١

 063B (PDP)-1985 ١٩٨٥يوليه / متوز٢٩ 031C (USA 58)-1990 ١٩٩٠أبريل / نيسان١١

 087A (INTELSAT 512)-1985 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٨ 056A (INTELSAT 604)-1990 ١٩٩٠يونيه / حزيران٢٣

 059A (BADR A)-1990 ١٩٩٠يوليه / متوز١٦ 065A (SOLIDARIDAD 2)-1994 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٨

 081A (FENG YUN 1-2)-1990 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ 065B (THAICOM 2)-1994 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٨

 081B (Chinasat)-1990 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ 073A (STS 66 (ATLANTIS F-13))-1994 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣



 

 26 
 

 A/AC.105/C.2/L.255

 اجلسم الفضائي   تاريخ اإلطالق اجلسم الفضائي   تاريخ اإلطالق
 081C (Chinasat)-1990 ١٩٩سبتمرب / أيلول٣ 001A (INTELSAT 704)-1995 ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٠

 089A (FSW 1-12)-1990 ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٥ (EXPRESS) 002-1995 ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٥

 093A (INMARSAT 2 F-1)-1990 ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٣٠ 004H (ODERACS 2F)-1995 ١٩٩٥فرباير / شباط٣

 018A (INMARSAT 2 F-2)-1991) أ( ١٩٩١مارس / آذار٨ 013A (INTELSAT 705)-1995 ١٩٩٥مارس /ار آذ٢٢

 055A (INTELSAT 605)-1991 ١٩٩١أغسطس  / آب١٤ 016A (BRAZILSAT B2)-1995 ١٩٩٥مارس / آذار٢٨

 060A (YURI 3B)-1991 ١٩٩١أغسطس  / آب٢٥ 023A (INTELSAT 706 (VII-A))-1995 ١٩٩٥مايو / أيار١٧

 062A (YOHKOH)-1991 ١٩٩١أغسطس  / آب٣٠ 057A (USA 114)-1995 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٢

 075A (INTELSAT 601)-1991 ١٩٩١أغسطس  / آب٣٠ 069A (GALAXY 3R)-1995 ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥

 076D (USA 76)-1991 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٨ 072B (SKIPPER)-1995 ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨

 076E (USA 77)-1991 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٨ 073A (ECHOSTAR 1)-1995 ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨

 084B (INMARSAT 2 F-3)-1991) أ( ١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٦ 006A (PALAPA C-1)-1996 ١٩٩٦فرباير / شباط١

 010B (INSAT 2R)-1992 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٦ 012B (TSS-1R)-1996 ١٩٩٦فرباير / شباط٢٢

 021B (INMARSAT 2 F-4)-1992) أ( ١٩٩٢أبريل / نيسان١٥ 015A (INTELSAT 707)-1996 ١٩٩٦مارس / آذار١٤

 027A (PALAPA B-4)-1992 ١٩٩٢مايو / أيار١٤ 020A (INMARSAT 3 F-1)-1996) أ( ١٩٩٦أبريل / نيسان٣

 051A (FSW 2-1)-1992 ١٩٩٢أغسطس  / آب٩ 022A (MSAT M-1)-1996 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٠

 064B (FSW 1-13)-1992 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢ 030A (PALAPA C2)-1996 ١٩٩٦مايو / أيار١٦

 070B (LAGEOS 2)-1992 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٢ 030B (AMOS 1)-1996 ١٩٩٦مايو / أيار١٦

 090A (OPTUS B2 (+3rd stage))-1992 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢١ 035A (INTELSAT 709)-1996 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٥

 017B (SEDS 1)-1993 ١٩٩٣مارس / آذار٣٠ 040A (ARABSAT 2A)-1996 ١٩٩٦يوليه / متوز٩

 058B (ACTS 1)-1993 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٢ 040B (TURKSAT 1C)-1996 ١٩٩٦يوليه / متوز٩

 061D (POSAT 1)-1993 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٦ 048A (ZHONGXING 7)-1996 ١٩٩٦أغسطس  / آب١٨

 061F (ITAMSAT)-1993 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٦ 052B (UNAMSAT 2)-1996 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٥

 066A (INTELSAT 701)-1993 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٢ 053A (INMARSAT 3 F-2)-1996) أ( ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٦

 073A (SOLIDARIDAD 1)-1993 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ 059A (FSW 2-3)-1996 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٠

 073B (METEOSAT 6)-1993 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ 063A (ARABSAT 2B)-1996 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣

 078B (THAICOM 1)-1993 ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٨ 070A (INMARSAT 3 F-3)-1996 )أ( ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٨

 006H (BREMSAT)-1994 ١٩٩٤فرباير / شباط٣ 009A (INTELSAT 801)-1997 ١٩٩٧مارس / آذار١

 010B (KF 1)-1994 ١٩٩٤فرباير / شباط٨ 016A (THAICOM 3)-1997 ١٩٩٧أبريل / نيسان١٦

 034A (INTELSAT 702)-1994 ١٩٩٤يونيه / حزيران١٧ 021A (DFH 3A2)-1997 ١٩٩٧مايو / أيار١١

 040A (PANAMSAT 2)-1994 ١٩٩٤يوليه / متوز٨ 025A (THOR 2)-1997 ١٩٩٧مايو / أيار٢٠

 049A (BRAZILSAT B1)-1994 ١٩٩٤أغسطس  / آب١٠ 027A (INMARSAT 3 F-4)-1997 )أ( ١٩٩٧يونيه / حزيران٣

 049B (TURKSAT 1B)-1994 ١٩٩٤أغسطس  / آب١٠ 029A (FENG YUN 2)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران١٠

 064A (NSS 703 (INTELSAT 703))-1994 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٦ 030A (IRIDIUM 914)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠

 030B (IRIDIUM 12)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 043C (TMSAT)-1998 ١٩٩٨يوليه / متوز١٠

 030C (IRIDIUM 9)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 043D (GURWIN TECHSAT 1B)-1998 ١٩٩٨يوليه / متوز١٠

 030D (IRIDIUM 10)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 044A (SINOSAT 1)-1998 ١٩٩٨يوليه / متوز١٨

 030E (IRIDIUM 13)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 048A (IRIDIUM 3)-1998 ١٩٩٨أغسطس  / آب٢٠

 030F (IRIDIUM 16)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 048B (IRIDIUM 76)-1998 ١٩٩٨أغسطس  / آب٢٠

 030G (IRIDIUM 911)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 049A (ST 1)-1998 ١٩٩٨أغسطس  / آب٢٥

 031A (INTELSAT 802)-1997 ١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠ 059A (MAQSAT 3)-1998 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢١

 051A (IRIDIUM 29)-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٤ 060A (SCD 2)-1998 ١٩٩٨أكتوبر /األول تشرين ٢٣
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 051B (IRIDIUM 32)-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٤ 065A (PANAMSAT 8)-1998 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤

 051C (IRIDIUM 33)-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٤ 067A (ZARYA)-1998 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

 051D (IRIDIUM 27)-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٤ 070A (SATMEX 5)-1998 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٦

 051E (IRIDIUM 28)-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٤ 002A (ROCSAT 1)-1999 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦

 051F (IRIDIUM 30)-1997 ١٩٩٧مرب سبت/ أيلول١٤ 004A (GLOBALSTAR FM 36)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٩

 051G (IRIDIUM 31)-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٤ 004B (GLOBALSTAR FM 23)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٩

 053A (NSS 803 (INTELSAT 803))-1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣ 004C (GLOBALSTAR FM 38)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٩

 066A (MAQSAT H (+TEAMSAT))-1997 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ 004D (GLOBALSTAR FM 40)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٩

 066B (MAQSAT B)-1997 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ 008B (OERSTED)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٢٣

 066C (YES (TEAMSAT))-1997 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ 008C (SUNSAT)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٢٣

 071B (CAKRAWARTA 1)-1997 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢ 009A (ARABSAT 3A)-1999 ١٩٩٩فرباير / شباط٢٦

 077A (IRIDIUM 42)-1997 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٨ 012A (GLOBALSTAR FM 22)-1999 ١٩٩٩مارس / آذار١٥

 077B (IRIDIUM 44)-1997 ١٩٩٧ديسمرب /ن األول كانو٨ 012B (GLOBALSTAR FM 41)-1999 ١٩٩٩مارس / آذار١٥

 083A (INTELSAT 804)-1997 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٢ 012C (GLOBALSTAR FM 46)-1999 ١٩٩٩مارس / آذار١٥

 086A (HGS1 former ASIASAT 3)-1997 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٤ 012D (GLOBALSTAR FM 37)-1999 ١٩٩٩مارس / آذار١٥

 006A (BRAZILSAT B3)-1998 ١٩٩٨فرباير / شباط٤ 014A (DEMOSAT)-1999 ١٩٩٩مارس /آذار ٢٨

 006B (INMARSAT 3 F-5)-1998 )أ( ١٩٩٨فرباير / شباط٤ 019A (GLOBALSTAR FM 19)-1999 ١٩٩٩أبريل / نيسان١٥

 014A (NSS 806 (INTELSAT 806))-1998 ١٩٩٨فرباير / شباط٢٨ 019B (GLOBALSTAR FM 42)-1999 ١٩٩٩أبريل / نيسان١٥

 021A (IRIDIUM 62)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ 019C (GLOBALSTAR FM 44)-1999 ١٩٩٩أبريل / نيسان١٥

 021B (IRIDIUM 63)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ 019D (GLOBALSTAR FM 45)-1999 ١٩٩٩أبريل / نيسان١٥

 021C (IRIDIUM 64)-1998 ١٩٩٨أبريل /ان نيس٧ 027A (NIMIQ 1)-1999 ١٩٩٩مايو / أيار٢٠

 021D (IRIDIUM 65)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ 031A (GLOBALSTAR FM 52)-1999 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠

 021E (IRIDIUM 66)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ 031B (GLOBALSTAR FM 49)-1999 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠

 021F (IRIDIUM 67)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ 031C (GLOBALSTAR FM 25)-1999 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠

 021G (IRIDIUM 68)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٧ 031D (GLOBALSTAR FM 47)-1999 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠

 024A (NILESAT 101)-1998 ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٨ 033A (ASTRA 1H)-1999 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٨

 033A (ZHONGWEI 1)-1998 ١٩٩٨مايو / أيار٣٠ 042A (TELKOM 1)-1999 ١٩٩٩أغسطس  / آب١٢

 037A (INTELSAT 805)-1998 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٨ 049A (GLOBALSTAR FM 33)-1999 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٩

 049B (GLOBALSTAR FM 50)-1999 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٩ 049B (PROBA)-2001 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢

 049C (GLOBALSTAR FM 55)-1999 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٩ 056D (MAROC TUBSAT)-2001 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٠

 049D (GLOBALSTAR FM 58)-1999 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٩ 003C (VEP 3)-2002 ٢٠٠٢فرباير / شباط٤

 053A (LMI 1)-1999 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٦ 007A (INTELSAT 904)-2002 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٣

 058A (GLOBALSTAR FM 31)-1999 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٨ 014C (SHENZHOU 3 ORB MOD)-2002 ٢٠٠٢مارس / آذار٢٥

 058B (GLOBALSTAR FM 56)-1999 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٨ 015B (ASTRA 3A)-2002 ٢٠٠٢مارس / آذار٢٩

 058C (GLOBALSTAR FM 57)-1999 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٨ 016A (INTELSAT 903)-2002 ٢٠٠٢مارس / آذار٣٠

 058D (GLOBALSTAR FM 59)-1999 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٨ 019A (NSS 7)-2002 )ب( ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٧

 061A (SHENZHOU 1)-1999 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩ 025A (OFEQ 5)-2002 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨

 062A (GLOBALSTAR FM 29)-1999 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ 027A (INTELSAT 905)-2002 ٢٠٠٢يونيه /يران حز٥

 062B (GLOBALSTAR FM 34)-1999 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ 041A (INTELSAT 906)-2002 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٦

 062C (GLOBALSTAR FM 39)-1999 ١٩٩٩نوفمرب /الثاين تشرين ٢٢ 044A (HISPASAT 1D)-2002 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨

 062D (GLOBALSTAR FM 61)-1999 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ 053A (ASTRA 1K)-2002 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٥
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 003A (ZHONGXING 22)-2000 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٥ 057A (NSS 6)-2002) ب( ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٧

 011A (GARUDA 1)-2000 ٢٠٠٠فرباير / شباط١٢ 058B (LATINSAT B)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠

 039C (RUBIN)-2000 ٢٠٠٠يوليه / متوز١٥ 058C (SAUDISAT 1S)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠

 046A (BRAZILSAT B4)-2000 ٢٠٠٠أغسطس  / آب١٧ 058D (UNISAT 2)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠

 046B (NILESAT 102)-2000 ٢٠٠٠أغسطس  / آب١٧ 058H (LATINSAT A)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠

 050A (ZI YUAN 2)-2000 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١ 061A (SHENZHOU 4)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٩

 054A (Astra 2B)-2000 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٤ 061C (SHENZHOU 4 ORB MOD)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٩

 057A (SAUDISAT 1A)-2000 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٦ 062A (NIMIQ 2)-2002 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٩

 057C (UNISAT)-2000 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٦ 007A (INTELSAT 907)-2003 ٢٠٠٣فرباير / شباط١٥

 074A (QUICKBIRD 1)-2000 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ 009A (IGS-1A)-2003 ٢٠٠٣مارس / آذار٢٨

 076A (ANIK F1)-2000 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١ 009B (IGS-1B)-2003 ٢٠٠٣مارس / آذار٢٨

 079A (EROS A1)-2000 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥ 021A (BEIDOU 1C)-2003 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٤

 081A (ASTRA 2D)-2000 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠ 031A (MONITOR)-2003 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

 001C (SHENZHOU 2 module)-2001 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٩ 031C (DTUSAT)-2003 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

 002A (Eurasiasat 1)-2001 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٠ 031D (MOST)-2003 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

 005A (SIRCAL 1)-2001 ٢٠٠١فرباير / شباط٧ 031G (AAU CUBESAT)-2003 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

 024A (INTELSAT 901)-2001 ٢٠٠١يونيه / حزيران٩ 031H (CANX 1)-2003 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

 025A (ASTRA 2C)-2001 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٦ 036A (SCISAT 1)-2003 ٢٠٠٣أغسطس  / آب١٣

 028B (JOINT AIRLOCK QUEST)-2001 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٢ 045A (SHENZHOU 5)-2003 ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول ١٥

 029B (BSAT-2B)-2001 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٢ 045G (SHENZHOU 5 ORB MOD)-2003 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٥

 038B (VEP 2)-2001 ٢٠٠١س أغسط / آب٢٩ 049A (CBERS 2)-2003 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢١

 039A (INTELSAT 902)-2001 ٢٠٠١أغسطس  / آب٣٠ 049B (CX 1)-2003 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢١

 (PIRS (DC 1)) 041-2001 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٤ 051C (FSW)-2003 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣

 052A (ZHONGXING 20)-2003 ٢٠٠٣وفمرب ن/ تشرين الثاين١٤ 035B (SJ 6B)-2004 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨

 055A (GRUZOMAKET)-2003 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥ 039A (FSW 3-3)-2004 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧

 059A (AMOS 2)-2003 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٧ 042A (FENG YUN 2C)-2004 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٩

 061A (DOUBLESTAR 1)-2003 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٩ 043A (EXPRESS AM-1)-2004 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠

 001A (ESTRELA DU SOL)-2004 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١١ 044A (ZIYUAN 2-3)-2004 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٦

 007A (MBSAT)-2004 ٢٠٠٤مارس / آذار١٣ 045A (USA 180)-2004 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٦

 011A (SUPERBIRD)-2004 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ 046A (TANSUO 2)-2004 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨

٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ 2004-047A (SWIFT) 012-2004 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٨A (SHIYAN 1 (TANSUO 1)) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧ 2004-048A (AMC 16) 012-2004 ٢٠٠٤ريل أب/ نيسان١٨B (NAXING 1) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ 2004-049A (HELIOS 2A) 018-2004 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠A (ROCSAT 2) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ 2004-049B (NANOSAT 1) 022-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٦A (INTELSAT 10-02) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ 2004-049C (ESSAIM 1) 024-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩A (APSTAR 5) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ 2004-049D (ESSAIM 2) 025-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩A (APRIZESAT 2) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ 2004-049E (ESSAIM 3) 025-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩D (SAUDICOMSAT 1) 

٢٠٠٤ديسمرب /ل كانون األو١٨ 2004-049F (ESSAIM 4) 025-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩E (SAUDICOMSAT 2) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ 2004-049G (PARASOL) 025-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩G (APRIZESAT 1) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢١ 2004-050A (USA 181) 025-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩H (UNISAT) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٣ 2004-051A (PROGRESS M-51) 027-2004 ٢٠٠٤يوليه / متوز١٨A (ANIK F2) 
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 اجلسم الفضائي   تاريخ اإلطالق اجلسم الفضائي   تاريخ اإلطالق
٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٤ 2004-052A (SICH 1M) 029-2004 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٥A (TAN CE 2) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٤ 2004-052B (MIKRON) 031-2004 ٢٠٠٤أغسطس  / آب٤A (AMAZONAS) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦ 2004-053A (GLONASS) 033-2004 ٢٠٠٤أغسطس  / آب٢٩A (JB 4-2) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦ 2004-053B (GLONASS) 035-2004 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٨A (SJ 6A) 

٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦ 2004-053C (GLONASS) 025-2004 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩F (SAUDISAT 2) 

 
قدمـت املعلومـات املتصـلة ـذا اجلسـم الفضـائي إىل األمـم املـتحدة اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى                       )أ(

 .وإيرلندا الشمالية
 .قدمت املعلومات املتصلة ذا اجلسم الفضائي إىل األمم املتحدة هولندا )ب(
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