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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة
    يف الفضاء اخلارجي
  موجهة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣مذكرة شفوية مؤرخة 

   )فيينا(إىل األمني العام من البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة 
حتياا إىل األمني العام لألمم                   ) فيينا   (ثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة                      دي البع     

املتحدة، ويشرفها أن تقدم، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                                                      
، معلومات عن األجسام                ))٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة               (الفضاء اخلارجي          
يونيه     / حزيران     ٣٠يناير إىل        / كانون الثاين        ١لقتها فرنسا خالل الفترة من                   الفضائية اليت أط         

، وكذلك معلومات إضافية عما أطلقته فرنسا من أجسام فضائية يف الفترة السابقة                                                 ٢٠٠٤
 ).انظر املرفق     (
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61   املرفق2
 يناير /ثاين كانون ال١بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا خالل الفترة  ما بني  -ألف 

  *٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠و
 يناير / كانون الثاين١بيانات عن األجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا خالل الفترة ما بني  

   ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠و
     اخلصائص املدارية األساسية   مالحظات

 املنظمة/الدولة
الساتل 
 املطلق

رقم 
اإلطالق 
 بواسطة
 ة للجسم الفضائيالوظيفة العام آريان

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

 زاوية
 امليل

 )درجة(

الفترة 
 العقدية

 )دقائق(

نوع 
مركبة 
اإلطالق موقع اإلطالق  رقم التسجيل تاريخ اإلطالق

وكالة الفضاء ٥ن آريا  ٥,٦٨٧  ٣٩٣
األوروبية 

 )اإليسا(

مرحلة الوقود الدفعي القابل للتخزين من  V158 روسيتا
 ٥أريان 

 
 مدار التحرر من حقول اجلاذبية الزائدي املقطع

 )شرقا( درجة ١,٢١: زاوية االحنراف املركزي
  درجة١٢٩,٣٨٩: مطلع مستقيم

كورو، غيانا 
 الفرنسية

 B 006 2004 ٢٠٠٤مارس / آذار٢

 )إيوتيلسات(سواتل االتصاالت    
EUTELSAT W3A 

٣٥ ٨١١ ٣٥ ٧٦١ ، بايكونور بروتون ١ ٤٣٦ ١,٣
 كازاخستان

 B 007 2004 ٢٠٠٤مارس / آذار١٥

املركز الوطين 
للدراسات 
 الفضائية

كشف االنبعاثات الكهرمغنطيسية النامجة عن   
مناطق اهلزات األرضية ساتل دمييتر 

(DEMETER) 

بايكونور،  دنيرب ٩٩ ٩٨,٢ ٧١٥ ٧١٥
 كازاخستان

٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩ 2004 025 C 

 ألغراض االستخدام العلمي أُعد الساتل دمييتر   
هدفه الرئيسي حتليل أي اشارات . والتكنولوجي

مصاحبة للظواهر اجليوفيزيائية مثل اهلزات 
األرضية والثوران الربكاين باستخدام أجهزة 

وهو . لكشف احلقل الكهرمغنطيسي لألرض
يستخدم كذلك إلثبات الصالحية يف املدار 

        

                                                         
  ).إيوتيلسات(تقوم فرنسا بتسجيل سواتل املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت : مالحظة

 .  بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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     اخلصائص املدارية األساسية   مالحظات

 املنظمة/الدولة
الساتل 
 املطلق

رقم 
اإلطالق 
 بواسطة
 ة للجسم الفضائيالوظيفة العام آريان

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

 زاوية
 امليل

 )درجة(

الفترة 
 العقدية

 )دقائق(

نوع 
مركبة 
اإلطالق موقع اإلطالق  رقم التسجيل تاريخ اإلطالق

لقياس لعدد من التكنولوجيات اجلديدة مثل ا
عن بعد عايل األداء، والذاكرة املساعدة كبرية 

السعة منخفضة التكلفة، ونظام بدء مفعول 
مع مكون قذف ) الفوتوين(الكم الضوئي 

ناري، ونظام قائم على النظام العاملي لتحديد 
. املواقع إلظهار جدوى مراقبة املدارات املستقلة

وتبلغ مدة بقاء الساتل دمييتر اإلمسية سنة 
 .حدة، فيما تبلغ فترة بقائه املمددة سنتنيوا

         :معلومات إضافية   

         :خطة الترددات    

 ميغاهرتز٢ ٠٣٣,٢: فضاء-أرض     
 )التوجيه عن بعد( 

  ميغاهرتز٢ ٢٠٨: أرض-فضاء  
يئة عمليات القياس( 
 )عن بعد 

  ميغاهرتز٨ ٢٥٣  
 )القياس عن بعد( 
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  من املادة الرابعة ٢معلومات إضافية قدمتها فرنسا وفقا للفقرة  -باء 
  من اتفاقية التسجيل

   السواتل الفرنسية يف مدار مائل واليت ما زالت تشغل -١ 
 رقم التسجيل الساتل نوع املدار

005A-1990  لرصد األرضSPOT 2الساتل   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠

 كم، مدار مائل ١٧ ٠٠٠-٣٦ ٠٠٠
  درجات٥,٧بزاوية تبلغ 

031B-1993  لراديو اهلواةARSENEالساتل 

 البحثي يف جمال تقنية األجسام Helios 1Aالساتل   كم، مدار قطيب٦٢٥
 الفضائية وتكنولوجيتها

1995-033A

017A-1998  لرصد األرضSPOT 4الساتل   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠

 البحثي يف جمال تقنية األجسام Helios 1Bساتل ال  كم، مدار قطيب٦٢٥
 الفضائية وتكنولوجيتها

1999-064A

021A-2002  لرصد األرضSPOT 5الساتل   كم، متزامن مع الشمس٨٠٠

021B-2002  لراديو اهلواةIdefixالساتل   كم، مدار قطيب٨٠٠

025C-2004 ساتل دمييتر العلمي  كم، مدار قطيب٧١٥
  

الفرنسية يف مدار ثابت بالنسبة إىل األرض، واليت ما زالت تشغل وذات املوقع       السواتل  -٢ 
   ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠املداري التقريبـي يف 

 املوقع املداري التقريبـي يف
 رقم التسجيل   الساتل ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠

 EUTELSAT II F2 1991-003Bساتل االتصاالت   درجة شرقا٤٨

 EUTELSAT II F3 1991-083Aساتل االتصاالت  شرقا درجة ٢١,٥

 TC 2A 1991-084Aساتل االتصاالت   درجات شرقا٣

 HotBirdTM 1 1995-016Bساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣

 TC 2C 1995-067Aساتل االتصاالت   درجة غربا٥,٢

 TC 2D 1996-044Bساتل االتصاالت   درجات غربا٨

 HotBirdTM 2 1996-067Aاالت ساتل االتص  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
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 املوقع املداري التقريبـي يف
 رقم التسجيل   الساتل ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠
 SESAT 1 2000-019Aالت ساتل االتصا  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 2002-035Aالتصاالت ساتل ا  درجات غربا٥

 HotBirdTM 6 2002-038Aساتل االتصاالت   درجة شرقا١٣

 Atlantic BirdTM 1 2002-040Aساتل االتصاالت   درجة غربا١٢,٥

 EUTELSAT W5 2002-051Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٧٠,٥

 e-BirdTM 2003-043Aساتل االتصاالت   درجة شرقا٣٣

 W3A 2004-008Aساتل االتصاالت   شرقا درجات٧
  

   السواتل الفرنسية اليت ما زالت يف املدار، إالّ أنه توقّف تشغيلها -٣ 
 رقم التسجيل الساتل

A1 1965-096Aالساتل التجريـيب 

D1 1966-013Aالساتل التجريـيب 

Diadème 1 1967-011Aالساتل التجريـيب 

Diadème 2 1967-014Aالساتل التجريـيب 

Auréole 2 1973-107Aالساتل التجريـيب 

Symphonie 1 1974-101Aساتل االتصاالت التجريـيب 

COS B 1975-072Aالساتل العلمي 

Symphonie 2 1977-077Aساتل االتصاالت التجريـيب 

Meteosat 1 1977-108Aساتل األرصاد اجلوية 

GEOS 2 1978-071Aالساتل العلمي 

Auréole 3 1981-094Aتل العلمي السا

 TC 1Aساتل االتصاالت 
 ١١ من املوقع املداري ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨ و ٧أجريت مناورتان للنقل من مدار إىل آخر يف 

 . درجة غربا
، نقطة حضيض املدار حول ٣-١٠*١,٣:  كم، اإلحنراف املركزي٤٢,٥٩٥األوج : املدار النهائي

 .اليوم إىل الغرب/ درجات٥,٣: ؛ اإلحنرافاتلي الثابت بالنسبة لألرض من املدار الس٣٧٥: +األرض
 .١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩توقّف تشغيل الساتل ائيا يف 

1984-081A
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 رقم التسجيل الساتل

  TC 1Bساتل االتصاالت 
آخر موقع  (١٩٨٨يناير / كانون الثاين١٥توقف امداد نظام التحكّم يف الوضع وتصحيح املدار يف 

؛ يبلغ مدار التذبذب Zيدور الساتل حول حمور قصوره الذايت الرئيسي ؛ ) درجات غربا٥: مداري
 . درجة غربا تقريبا٧٥

1985-035B

 . لرصد األرضSPOT 1ساتل 
وفقا ملا دعت إليه جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، أجريت مناورات 

فيض نقطة حضيض مدار الساتل حول األرض من  لتخ٢٠٠٣نوفمرب /إنزال املدار يف تشرين الثاين
 . عاما تقريبا١٨ كم بغية احلد من عمر بقائه يف الفضاء إىل ٥٩٤ إىل ٨٠٠

1986-019A

ECS 4 1987-078Bساتل االتصاالت 

 TC 1Cساتل االتصاالت 
] ١٩٩٦[فرباير / شباط٩ ساعة يف ١٢أجريت مناورتا نقل من مدار إىل مدار آخر فصلت بينهما 

 . املوقع املداري عند درجة واحدة شرقامن
؛ نقطة حضيض املدار حول ٠,٠١:  كم؛ اإلحنراف املركزي٤٢ ٨٣٠: األوج: املدار النهائي

ست : ؛ اإلحنراف كم  فوق املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض٢٣٥+ كم أو ٤٢ ٤٠٠: األرض
 .اليوم إىل الغرب/درجات

 .١٩٩٦فرباير /اط شب١٣توقّف تشغيل الساتل ائيا يف 

1988-018B

ECS 5 1988-063Bساتل االتصاالت 

 TDF1ساتل البث التلفازي املباشر 
الساتل ذو تشكيل قائم .  كم٣٠٠زاد نصف احملور األكرب .  درجة غربا١٩: آخر موقع مداري

 .١٩٩٦سبتمرب /على وضعية التسديد الشمسي، وتوقّّف تشغيله يف أيلول

1988-098A

 TDF2التلفازي املباشر البث ساتل 
 درجات ٣,٩:  كم؛ الزحزحة٤٢ ٤٤٠نصف احملور األكرب .  درجة شرقا٣٦: آخر موقع مداري

 .١٩٩٩يونيه / حزيران١توقّف تشغيل الساتل يف . غربا

1988-063A

EUTELSAT II F1 1990-079Bساتل االتصاالت 

050E-1991  الصغري التجريبـيSARAالساتل 

 TC 2Bساتل االتصاالت 
  كم فوق املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض١٨٨نقل الساتل من مدار إىل مدار آخر على ارتفاع 

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣ درجة شرقا، مث توقّف ائيا عن التشغيل يف ٤٧من املوقع املداري 

1992-021A

052C-1992  التكنولوجيS80Tالساتل 

061A-1993  لرصد األرضSPOT 3الساتل 

061B-1993  العلميStellaالساتل 

033B-1995  البحثي يف جمال تقنية األجسام الفضائية وتكنولوجيتهاCeriseالساتل 
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 من املادة الرابعة من اتفاقية التسجيل بشأن ٣بيانات قدمتها فرنسا وفقا للفقرة  -جيم 
  األجسام الفضائية اليت مل تعد يف مدار األرض

   ١٩٨٤ و١٩٦٥يت سجلتها فرنسا بني عامي األجسام ال -١ 
 رقم التسجيل تاريخ اإلطالق الوظيفة العامة للجسم الفضائي العودة إىل الغالف اجلوي

 C 096 1965 ١٩٦٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٧مارس / آذار٢٥
 C 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفية اإلطالقمن مركبةعناصر  ١٩٦٧ديسمرب / كانون األول٤
 D 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٧سبتمرب / أيلول١١
 E 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٧أغسطس / آب٢٥
 F 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٩١ليه يو/ متوز١٦
 H 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٨مارس / آذار١
 J 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨١مارس / آذار٢٨
 K 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢
 L 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١
 M 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ري وظيفية غمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٤مارس / آذار١٥
 N 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٨
 P 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٩أبريل / نيسان٢٣
 Q 013 1966 ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٩ونيه ي/ حزيران٢٢
 C 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٧ديسمرب / كانون األول١٣
 D 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٨يناير / كانون الثاين٣
 E 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٧ديسمرب / كانون األول٥
 F 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٨فرباير / شباط١٢
 G 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٠ يونيه/ حزيران٢٢
 H 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٩٠يونيه / حزيران٢٠
 J 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٨مايو / أيار٨
 K 011 1967 ١٩٦٧اير فرب/ شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول٢٩
 L 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٩أبريل / نيسان٢١
 M 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٠يونيه / حزيران١٧
 N 011 1967 ١٩٦٧ فرباير/ شباط٨  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٠مارس / آذار٧
 P 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨ Diadème 1عناصر الساتل  ١٩٨٠أغسطس / آب٢٧
 Q 011 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط٨ Diadème 1عناصر الساتل  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢
 D 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٦٨سبتمرب / أيلول١٦
 E 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢
 G 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
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 H 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨١أغسطس / آب٢
 J 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٩
 K 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٩١أغطس / آب٣٠
 L 014 1967 ١٩٦٧ فرباير/ شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٩١أغسطس / آب١٩
 N 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٣٠
 P 014 1967 ١٩٦٧فرباير / شباط١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٠
 A 041 1968 ١٩٦٨س مار/ آذار١٧ Iris (ESRO 2B)الساتل العلمي  ١٩٧١مايو / أيار٨
 A 084 1969 ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول١ Aurorae (ESRO 1A)الساتل العلمي  ١٩٧٠يونيه / حزيران٢٦
طبقة صاروخية من مركبة اإلطالق  ١٩٧٤سبتمرب / أيلول٩

Diamant 
 B 017 1970 ١٩٧٠مارس / آذار١٠

١٩٧٠رب ديسم/ كانون األول١٢  العلميPeoleساتل  ١٩٨٠يونيه / حزيران١٦ 1970 109 A 
طبقة صاروخية من مركبة اإلطالق  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٣

Diamant 
١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٢ 1970 109 B 

١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٢  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٠مايو / أيار١٤ 1970 109 C 
١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٢  غري وظيفيةقمن مركبة اإلطالعناصر  ١٩٧٩أبريل / نيسان٢٠ 1970 109 D 
١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٢  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٨٠يناير / كانون الثاين٦ 1970 109 E 
١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٢  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٦أكتوبر / تشرين األول٣٠ 1970 109 F 
 D2A Polaireالساتل العلمي  ١٩٨٠يناير /نون الثاين كا٢٨

(Tournesol) 
 A 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥

طبقة صاروخية من مركبة اإلطالق  ١٩٧٩يوليه / متوز٩
Diamant 

 B 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥

 C 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٢يوليه / متوز١٥
 D 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٧يوليه / متوز١٥
 E 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٦أبريل / نيسان١٥
 F 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٧فرباير / شباط٣
 G 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٢  يوليه/ متوز١٣
 H 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيةمن مركبة اإلطالقعناصر  ١٩٧٥مارس / آذار٢٢
 A 005 1972 ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٣١  العلميHEOS A2الساتل  ١٩٧٤سبتمرب / أيلول٣
 A 014 1972 ١٩٧٢مارس / آذار١٢  العلميTD-1Aالساتل  ١٩٨٠يناير/ كانون الثاين٩

 B 025 1972 ١٩٧٢أبريل / نيسان٤  العلميSRET 1الساتل  ١٩٧٤فرباير /شباط ٢٦
 A 049 1977 ١٩٧٧يونيه / حزيران١٧  العلميSIGNE 3الساتل  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢١
روخية الثالثة من مركبة الطبقة الصا ١٩٨٦مارس /آذار ١٧

 Ariane 1اإلطالق 
 B 049 1984 ١٩٨٤مارس / آذار٢٣
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املرحلة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٠مايو / أيار٢٩

 Ariane 3اإلطالق 
 C 081 1984 ١٩٨٤أغسطس / آب٤

 D 114 1984 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠ عنصر من مركبة اإلطالق غري وظيفي ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٧
 

ــان الصــاروخية الــيت أُطلقــت بــني      :  مالحظــة ــة عناصــر مركــبة اإلطــالق آري  كــانون ٢٤مل حتــدد هــنا هوي
، ورجعــت إىل الغــالف اجلــوي نظــرا إىل أن وكالــة الفضــاء  ١٩٨٤مــايو / أيــار٢٣ و١٩٧٩ديســمرب /األول

 .األوروبية هي اليت أعلنت عن عمليات اإلطالق هذه، وقامت بتسجيلها
 

   ١٩٩٢ و١٩٨٥جسام اليت سجلتها فرنسا بني األ -٢ 
 رقم التسجيل تاريخ اإلطالق الوظيفة العامة للجسم الفضائي الرجوع إىل الغالف اجلوي

D 015 1985 ١٩٨٥فرباير / شباط٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٨٦أبريل / نيسان٥

كبة الطبقة الصاروخية الثالثة من مر ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧
 Ariane 3اإلطالق 

C 035 1985 ١٩٨٥مايو / أيار٨

E 056 1985 ١٩٨٥يوليه / متوز٢  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣ يونيه/ حزيران١٩

F 056 1985 ١٩٨٥يوليه / متوز٢  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٨

G 056 1985 ١٩٨٥يوليه / متوز٢ غري وظيفي من مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٢مارس / آذار١١

N 056 1985 ١٩٨٥يوليه / متوز٢  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٤مايو / أيار٤

E 019 1986 ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٨٧أغسطس /آب ٢٨

-1986 جسما، أرقام تسجيلها من ٤٥٨ ١٠٠٣فرباير / شباط١٠
019E 019-1986 إىلVN رجعت إىل ،

أغسطس / آب٢٨الغالف اجلوي بني 
 .٢٠٠٣فرباير / شباط١٠ و١٩٨٧

VN 019 1986 ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩١يونيه / حزيران٢١
 Ariane 3اإلطالق 

C 078 1987 ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦

واصل بني الساتل والصاروخ اهليكل ال ١٩٨٨أكتوبر /تشرين األول  ٨
 SYLDAيف 

D 078 1987 ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦

E 078 1987 ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٨مارس / آذار٢١

G 078 1987 ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٢أبريل /نيسان ٢٢

يكل الواصل بني الساتل والصاروخ اهل ١٩٨٩فرباير / شباط١
 SYLDAيف 

D 018 1988 ١٩٨٨مارس / آذار١١

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٠
 Ariane 4اإلطالق 

D 051 1988 ١٩٨٨يونيه / حزيران١٥

F 051 1988 ١٩٨٨يه يون/ حزيران١٥  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠
 Ariane 3اإلطالق 

C 063 1988 ١٩٨٨يوليه / متوز٢١

D 063 1988 ١٩٨٨يوليه / متوز٢١  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٨٩يوليه / متوز١٢
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H 063 1988 ١٩٨٨يوليه / متوز٢١  وظيفي غريمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣٠

D 081 1988 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٩

E 081 1988 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٩فرباير / شباط١٩

F 081 1988 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٨ يفي غري وظمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٨

١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٣ 1988 098 C

١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٧ 1988 098 D

١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  غري وظيفيكبة اإلطالقمن مرعنصر  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ 1988 098 E

١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣يوليه / متوز١٩ 1988 098 K

اهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ  ١٩٩٣أكتوبر /تشرين األول ٢٢
 SPELDAيف 

١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١١ 1988 109 D

١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١١  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٧ 1988 109 N

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢١
 Ariane 4اإلطالق 

C 020 1989 ١٩٨٩مارس / آذار٦

D 020 1989 ١٩٨٩مارس / آذار٦  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٢ ديسمرب/كانون األول ٢٢

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٦يونيه / حزيران١٣
 Ariane 4اإلطالق 

C 041 1989 ١٩٨٩يونيه / حزيران٥

D 041 1989 ١٩٨٩يونيه / حزيران٥  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٢مايو / أيار١٠

 من مركبة الطبقة الصاروخية الثالثة ١٩٩٤مارس / آذار٢٩
 Ariane 3اإلطالق 

B 053 1989 ١٩٨٩يوليه / متوز١٢

D 062 1989 ٢٠٠١أغسطس / آب٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٢مارس / آذار٨

N 062 1989 ٢٠٠١أغسطس / آب٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣

لثالثة من مركبة الطبقة الصاروخية ا ١٩٩٣ أغسطس/آب ٢٨
 Ariane 4اإلطالق 

C 079 1990 ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠

D 079 1990 ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٨

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢
 Ariane 4اإلطالق 

١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٢ 1990 091 D

D 100 1990 ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٦

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٨مايو / أيار٨
 Ariane 4اإلطالق 

C 003 1991 ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٥

D 003 1991 ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٥ فيعنصر من مركبة اإلطالق غري وظي ١٩٩٥مارس / آذار٩

J 003 1991 ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٥ عنصر من مركبة اإلطالق غري وظيفي ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٢

L 003 1991 ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٥ عنصر من مركبة اإلطالق غري وظيفي ٢٠٠٢ أغسطس/آب ٢

صاروخية الثالثة من مركبة الطبقة ال ٢٠٠٢فرباير / شباط١٠
 Ariane 4اإلطالق 

C 015 1991 ١٩٩١مارس / آذار٢

D 015 1991 ١٩٩١مارس / آذار٢  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣

K 015 1991 ١٩٩١مارس / آذار٢  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١
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G 050 1991 ١٩٩١يوليه / متوز١٧  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣٠

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٨مايو / أيار١٤
 Ariane 4اإلطالق 

C 010 1992 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٦

F 021 1992 ١٩٩٢أبريل / نيسان١٥  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٢ أغسطس/آب ٢٩

D 041 1992 ١٩٩٢يوليه / متوز٩  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٠  مايو/ أيار١

E 041 1992 ١٩٩٢يوليه / متوز٩  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٧

F 041 1992 ١٩٩٢يوليه / متوز٩  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣مارس / آذار١٩

H 041 1992 ١٩٩٢يوليه / متوز٩  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣نوفمرب /اينتشرين الث  ١٠

G 041 1992 ١٩٩٢يوليه / متوز٩  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣يوليه /متوز ٤

J 041 1992 ١٩٩٢يوليه / متوز٩  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ٢٠٠٣مايو / أيار١٨

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٣وبر أكت/ تشرين األول٢٠
 Ariane 4اإلطالق 

C 060 1992 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٠

D 060 1992 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٠  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٤مارس / آذار٢٣

الطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة  ١٩٩٤ أغسطس/آب ٢٨
 Ariane 4اإلطالق 

١٩٩٢أكتوبر /ول تشرين األ٢٨ 1992 072 B

١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٨ أغسطس/آب ٨ 1992 072 E

١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨ عنصر من مركبة اإلطالق غري وظيفي ٢٠٠٤مايو / أيار٢٥ 1992 072 F

١٩٩٢أكتوبر /تشرين األول ٢٨ عنصر من مركبة اإلطالق غري وظيفي ٢٠٠١مارس / آذار٢٧ 1992 072 G

١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨ عنصر من مركبة اإلطالق غري وظيفي ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٤ 1992 072 H

 
 

   ٢٠٠٣ و١٩٩٣األجسام اليت سجلتها فرنسا بني  -٣ 
  رقم التسجيل   الوظيفة العامة للجسم الفضائي الرجوع إىل الغالف اجلوي

 SPELDA 1993 048 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٠
 J 061 1993 اإلطالق غري وظيفيمن مركبة عنصر  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٩
 Ariane 4 1993 066 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٤أبريل / نيسان١٧
 SPELDA 1993 073 D الساتل والصاروخ يف اهليكل الواصل بني ١٩٩٨يوليه / متوز٧
 Ariane 4 1993 078 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٢٧
 SPELDA 1993 078 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠١ أغسطس/آب ٤
 SPELDA 1994 040 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٣مايو / أيار١٨
 SPELDA 1994 049 Cاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠
 Ariane 4 1994 065 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٢
 D 065 1994  غري وظيفيمن مركبة اإلطالقعنصر  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤
 Ariane 4 1994 070 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠
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  رقم التسجيل   الوظيفة العامة للجسم الفضائي الرجوع إىل الغالف اجلوي
 SPELDA 1995 016 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢٩
 Ariane 4 1995 023 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٣
 Ariane 4 1995 044 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٣
 SPELDA 1995 067 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٣
 SPELDA 1996 002 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٤
 Ariane 4 1996 007 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٧
 Ariane 4 1996 015 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٠
 Ariane 4 1996 035 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣٠
 SPELDA 1996 040 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠١مارس / آذار٢٥
 SPELDA 1996 044 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١
 Ariane 4 1996 055 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢
 SPELDA 1996 063 Dالواصل بني الساتل والصاروخ يف اهليكل  ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢١
 Ariane 4 1997 009 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢
 SPELDA 1997 016 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٠  يونيه/ حزيران١٩
 Ariane 4 1997 031 Bثة من مركبة اإلطالق الطبقة الصاروخية الثال ٢٠٠٣مارس / آذار٤
 SPELDA 1997 049 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١
 Ariane 4 1997 071 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٨أغسطس /آب ٦
 SPELDA 1997 071 D يف اهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢١
 Ariane 4 1997 075 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٧
 SPELDA 1997 075 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠١ أغسطس/آب ٢٧
 Ariane 4 1997 083 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٤  مايو/أيار ٣
 Ariane 4 1998 006 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٤مارس / آذار٥
 SPELDA 1998 006 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦
 Ariane 4 1998 013 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٨أبريل / نيسان٨
 Ariane 4 1998 024 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠١فرباير / شباط١
 SPELDA 1998 024 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠١فرباير / شباط١٨
 Ariane 4 1998 052 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٦
 SPELDA 1998 056 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ١٩٩٩نوفمرب /الثاين تشرين ١٨
 Ariane 4 1998 063 Cالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١
 Mini-SPELDA 1998 063 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٦
 Ariane 4 1998 070 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٤ليه يو/ متوز١٢
 SPELDA 1999 009 Dاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٤
 Ariane 4 1999 046 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٦
 Ariane 4 1999 052 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١١
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  رقم التسجيل   الوظيفة العامة للجسم الفضائي الرجوع إىل الغالف اجلوي
 Ariane 4 1999 059 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٧
 Ariane 4 2000 002 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦
 Ariane 4 2000 076 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٢اير ين/ كانون الثاين٢٥
 Ariane 5 2000 081 Dالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٢مايو / أيار٣١
 SYLDA 2000 081 Eاهليكل الواصل بني الساتل والصاروخ يف  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٩
 Ariane 4 2001 002 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١١
 Ariane 4 2001 024 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩
 Ariane 4 2001 042 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٢ أغسطس/آب ١١
 Ariane 4 2002 007 B الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق الطبقة ٢٠٠٢يوليه / متوز١
 Ariane 4 2002 027 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١
 Ariane 4 2002 041 Bالطبقة الصاروخية الثالثة من مركبة اإلطالق  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤
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