
ST/SG/SER.E/468  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
21 April 2005 
Arabic 
Original: French 

 األمانة العامة 

 

 
300505    V.05-83577 (A) 
*0583577* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٥مارس / آذار٢٩مذكرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة 

حتياا إىل األمني العام لألمم     ) فيينا(دائمـة لفرنسـا لـدى األمـم املـتحدة           ـدي البعـثة ال     
املـتحدة، ويشـرفها أن تقدم، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                

ــة   (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق معلومــات عــن األجســام  ، ))٢٩-د (٣٢٣٥م
ديســمرب / كــانون األول٣١يولــيه إىل / متــوز١ مــن  فرنســا خــالل الفــترةالفضــائية الــيت أطلقــتها

 األجسـام الفضـائية الـيت أطلقتها فرنسا سابقا    عـن   معلومـات إضـافية   ، و )املـرفق األول   (٢٠٠٤
 ST/SG/SER.E/445يف الوثــيقة ، والــتعديالت املدخلــة عــلى املعلومــات املقدمــة )املــرفق الــثاين(
 ).املرفق الثالث(

، غ األمني العام أنهن تبلّأ) فيينا(البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة يشـرف  كمـا    
مــن املــادة الــرابعة مــن اتفاقــية التســجيل ومتاشــيا مــع توصــيات جلــنة     ٢وفقــا ألحكــام الفقــرة  

"ب ١هيلــيوس "اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، توقّــف تشــغيل الســاتل    
(Hélios 1B)   064-1999لـرقم الـدويل   ، املسـجل حتـت اA )    انظـر الوثـيقة(ST/SG/SER.E/445 

 للحد من   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ املـدار يف  مـن   نـزال   اإلوشـرع يف إجـراء مـناورات        
.فـترة بقائـه، عمـال بتوصـيات جلـنة التنسـيق املشـترك بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام الفضائي                    
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68  املرفق األول  2
يوليه     / متوز١باألجسام الفضائية اليت أطلقتها فرنسا خالل الفترة من   بيانات التسجيل املتعلقة       

 *٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١إىل 
 

     اخلصائص املدارية األساسية   مالحظات

 /الدولة
 الساتل املطلق ملنظمةا

رقم عملية 
االطالق 
املركبة 

Ariane الوظيفة العامة للجسم الفضائي 

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
وجنقطة األ

 )كم(

 امليل
)درجة(

 

الفترة 
العقدية 

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

مرحلة الوقود الدفعي القابل للتخزين  ANIK  F2 V 163 كندا
 ٥من الساتل أريان 

٦٩٣ ٧,٢ ٣٨ ٤١٧ ٦٩٣ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

 B 027 2004 ٢٠٠٤يوليه / متوز١٨

 فرنسا، 
 كندا

Helios II A 
Nanosat 

V 165 ساتل املراقبة العسكرية Helios IIA ٩٨ ٩٨,٠ ٦٧٠ ٦٧٠ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 A 

حتديد خصائص البيئة : Essaim 1  Essaim 1 فرنسا
 الكهرومغنطيسية لألرض

٩٨ ٩٨,٠ ٦٦٠ ٦٦٠ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 C 

حتديد خصائص البيئة : Essaim 2  Essaim 2 فرنسا
 الكهرومغنطيسية لألرض

٩٨ ٩٨,٠ ٦٥٩ ٦٥٩ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 D

لبيئة حتديد خصائص ا: Essaim 3  Essaim 3 فرنسا
 الكهرومغنطيسية لألرض

٩٨ ٩٨,٠ ٦٥٩ ٦٥٩ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 E 

حتديد خصائص البيئة : Essaim 4  Essaim 4 فرنسا
 الكهرومغنطيسية لألرض

٩٨ ٩٨,٠ ٦٥٨ ٦٥٨ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 F 

سيتمركز ساتل رصد استقطاب   PARASOL فرنسا
وتفاوت االنعكاسيات لغرض علوم 

 باالقتران مع –الغالف اجلوي 
 -عمليات رصد بواسطة الليدار 

مع الساتلني آكوا وآورا ) باراسول(
التابعني لإلدارة الوطنية للمالحة 

بالواليات ) الناسا(اجلوية والفضاء 
 والساتل كاليبسو املتحدة األمريكية،

املشترك بني ناسا واملركز الوطين 
للدراسات الفضائية الفرنسي، 

٩٨ ٩٨,٠ ٧٠٥ ٧٠٥ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 G

                                                           
 .شكل الذي وردت بهبيانات التسجيل مستنسخة بال  * 
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     اخلصائص املدارية األساسية   مالحظات

 /الدولة
 الساتل املطلق ملنظمةا

رقم عملية 
االطالق 
املركبة 

Ariane الوظيفة العامة للجسم الفضائي 

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
وجنقطة األ

 )كم(

 امليل
)درجة(

 

الفترة 
العقدية 

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

والساتل كالوداست املشترك بني 
ناسا ووكالة الفضاء الكندية كجزء 

 "تشكيل القطار"مما يسمى 
(“A-train”formation) وسيحمل 

الساتل باراسول جهاز قياس إشعاعي 
تصويري واسع اال، يعرف جبهاز 

طاب واجتاهية انعكاسيات استق
، (POLDER)" بولدر"األرض 

صمم مبساعدة خمترب بصريات الغالف 
اجلوي التابع جلامعة ليل للعلوم 

والتكنولوجيا واملركز الوطين 
ويقيس جهاز . للبحوث العلمية

القياس اإلشعاعي خصائص اجتاهية 
واستقصاب الضوء اإلمجايل الذي 

تعكسه األرض والغالف اجلوي، مما 
يؤدي إىل حتسني معرفة اخلصائص 

اإلشعاعية وامليكروفزيائية للسحاب 
 .واهلباء

 :معلومات إضافية
 :خطة الترددات   

  ميغاهرتز٢٠٣٣,٢: فضاء-أرض
 )التوجيه عن بعد(

رتز  ميغاه٢٢٠٨: أرض-فضاء
 )القياس عن بعد ألغراض الصيانة(

  ميغاهرتز٨٢٥٣
 )القياس عن بعد لألغراض العلمية(

 )امسية(سنة واحدة : مدة البقاء
 )منشودة(سنتان 

        

مرحلة الوقود الدفعي القابل للتخزين    
 ٥من الساتل أريان 

٩٨ ٩٨,٠ ٦٥٤ ٦٥٤ Ariane 5 G+  كورو، غيانا
 الفرنسية

يسمرب د/ كانون األول١٨
٢٠٠٤ 

2004 049 H

 ).يوتلسات(تقوم فرنسا بتسجيل سواتل املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت  :حاشية
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68  املرفق الثاين   4
اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة      من املادة الرابعة من     ٣معلومات قدمتها فرنسا وفقا للفقرة      

نسا واليت عادت إىل الغالف          عن األجسام الفضائية اليت سجلتها فر     يف الفضاء اخلارجي  
   *٢٠٠٤يناير / كانون الثاين  ١اجلوي لألرض منذ    

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

 C 006 1998 ١٩٩٨فرباير / شباط٤ Ariane 4املرحلة الثالثة من الصاروخ  ٢٠٠٤مارس / آذار٣

 B 070 1994 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١ Ariane 4املرحلة الثالثة من الصاروخ  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠

 B 002 2000 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٥ Ariane 4املرحلة الثالثة من الصاروخ  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦

 D 049 1997 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢ SPELDAهيكل اإلطالق املزدوج للسواتل  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢

 B 083 1997 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢١ Ariane 4املرحلة الثالثة من الصاروخ  ٢٠٠٤مايو / أيار٣

 F 072 1992 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨ عنصر صاروخي غري وظيفي ٢٠٠٤مايو / أيار٢٥

 B 070 1998 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٦ Ariane 4املرحلة الثالثة من الصاروخ  ٢٠٠٤يوليه / متوز١٢

 D 096 1965 ١٩٦٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ Diamant من مركبة اإلطالق عنصر صاروخي غري وظيفي ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

 B 060 2000 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٦ Ariane 4املرحلة الثالثة من الصاروخ  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٢

 

                                                           
 البيانات مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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 املرفق الثالث   
   *ST/SG/SER.E/445 املدخلة على البيانات اليت قدمتها فرنسا يف الوثيقة              التعديالت  
 ١اجلدول   
  التعديالت املدخلة على البيانات املتعلقة باألجسام الفضائية      

     اخلصائص املدارية األساسية  

 مالحظات
الوظيفة العامة للجسم 

 الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

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

 ١كان قبل . سجل تاريخ إطالق خاطئ
 مسجال ١٩٦٩أكتوبر /تشرين األول

تاريخ العودة إىل . A 084 1969بالرقم 
 .الغالف اجلوي جمهول

التجارب الغربية، منطقة  Scout B ٨٩ ٩٧,٣ ٢٣٧ ٢١١ Auroraeالساتل العلمي 
 الواليات املتحدة األمريكية

أكتوبر / تشرين األول٣
١٩٦٨ 

1968 048 A 

. D2A Polaireوصف خطأ على أنه 
 كانون ٢٨عاد إىل الغالف اجلوي يف 

 ١٩٨٠يناير /الثاين

 D2Aالساتل العلمي 

Tournesol 
٨٨ ٤٦,٣ ١٥٨ ١٥٥ Diamant 030 1971 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥ كورو، غيانا الفرنسية A 

ساتل  (A 081 1984سجل خطأ بالرقم 
 التابع (ECS2) ٢االتصاالت األورويب 

 )) إيسا(لوكالة الفضاء األوروبية 

ساتل االتصاالت 
Telecom 1A 

٣٦ ١٧٩ ٣٦ ٤٦٠ ١ ٤٦٣ ٩,٢ Ariane 3 081 1984 ١٩٨٤أغسطس / آب٤ كورو، غيانا الفرنسية B 

 

                                                           
 .البيانات مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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68 6

 ٢اجلدول   
 اجب حذفها األجسام الفضائية الو    

 
     اخلصائص املدارية األساسية  

 مالحظات
الوظيفة العامة للجسم 

 الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

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

 من السجل الوطين؛كان مسجال حذف
 اد الروسيبالفعل من طرف االحت

ديسمرب / كانون األول٢٦ االحتاد الروسي  Molniya ١٠٠ ٧٤,٠ ١ ١٨٤ ٣٨١ Auréole 2الساتل العلمي 
١٩٧٣ 

1973 107 A 

 من السجل الوطين؛ كان مسجال حذف
 بالفعل من طرف االحتاد الروسي

 A 094 1981 ١٩٨١تمرب سب/ أيلول٢١ االحتاد الروسي Cyclone 3 ١٠٣ ٨٢,٥ ١ ٤٤٨ ٣٩٠ Auréole 3الساتل العلمي 

 من السجل الوطين؛ كان مسجال حذف
 بالفعل من طرف وكالة الفضاء األوروبية

ساتل االتصاالت 
 ECS 5األورويب 

٣٦ ٣٢٠ ١ ٤٦٧ ٧,٠ ٣٦ ٤٥٦ Ariane 3  كورو، غيانا
 الفرنسية

 B 063 1988 ١٩٨٨يوليه / متوز٢١
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 ٣اجلدول   
 األجسام الفضائية الواجب إضافتها

 
     صائص املدارية األساسيةاخل  

 مالحظات
الوظيفة العامة للجسم 

 الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
 امليل

)درجة(

الفترة 
العقدية 

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

Scout X-4 ٩٨,٤ ٧٥,٩ ٦٨٨ ٦٧٨  FRI التكنولوجي الساتل  ب منطقة التجار
الغربية، الواليات 
 املتحدة األمريكية

/  كانون األول٦
 ١٩٦٥ديسمرب 

1965 101 A 

/  تشرين الثاين٢٣عاد إىل الغالف اجلوي يف 
 ١٩٦٩نوفمرب 

Scout B ٨٨,٠ ٨٥,٠ ١٨٠ ١٨٠ ESRO 1Bالساتل العلمي  منطقة التجارب 
الغربية، الواليات 
 املتحدة األمريكية

أكتوبر / تشرين األول١
١٩٦٩ 

1969 083 A 

أبريل / نيسان١٥عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٤ 

ESRO 4الساتل العلمي  ٨٨,٠ ٩١,٠ ٢٥٥ ١٧٧ Scout D 1 منطقة التجارب 
الغربية، الواليات 
 املتحدة األمريكية

نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
١٩٧٢ 

1972 092 A 

/  كانون الثاين٤عاد إىل الغالف اجلوي يف 
 ١٩٧٨يناير 

 A 039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ محاغري، اجلزائر Diamant BP 4 ٩١,٠ ٣٠,٠ ٤٠٦ ٢٣٢ D5Aي مالساتل العل

فرباير / شباط١٨عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٩ 

 B 039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ محاغري، اجلزائر Diamant BP 4 ٨٩,٥ ٣٠,٠ ٣٠٠ ٢٠٠ D5B الساتل العلمي

طس أغس/ آب٧عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٦ 

مرحلة من مركبة 
 Diamantاإلطالق 

٨٨,٦ ٣٠,٠ ٢٢٥ ١٨٦ Diamant BP 4 اغري، اجلزائر039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ مح C 

سبتمرب / أيلول٢٦عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٦ 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٨٦,٦ ٣٠,٠ ١٠٤ ١٠٤ Diamant BP 4 اغري، اجلزائر039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ مح D 

يونيه / حزيران١٨عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٦ 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩٥,٥ ٣٠,٠ ٨٢٨ ٢٦١ Diamant BP 4 اغري، اجلزائر039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ مح E 

سبتمرب / أيلول٣٠عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٦ 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٨٩,١ ٣٠,٠ ٢٤٩ ٢١٠ Diamant BP 4 اغري039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ ، اجلزائرمح F 

/  تشرين الثاين٢٩عاد إىل الغالف اجلوي يف  
 ١٩٧٨نوفمرب 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩٠,٩ ٣٠,٠ ٥١٨ ١٢٢ Diamant BP 4 اغري، اجلزائر039 1975 ١٩٧٥مايو / أيار١٧ مح G 

يوليه / متوز١٠عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٨٨ 

SRET 2الساتل العلمي  ٩٠,١ ٦٣,٣ ٤٢٠ ١٣٥ SL-6 ١٩٧٥يونيه / حزيران٥ االحتاد الروسي 1975 049 B 
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     صائص املدارية األساسيةاخل  

 مالحظات
الوظيفة العامة للجسم 

 الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
 امليل

)درجة(

الفترة 
العقدية 

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

سبتمرب / أيلول٣٠عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٨٢ 

سبتمرب / أيلول٢٧ محاغري، اجلزائر Diamant BP 4 ٨٨,٢ ٣٧,١ ١٨٧ ١٨٤ D2Bالساتل العلمي 
١٩٧٥ 

1975 092 A 

مارس / آذار٣٠عاد إىل الغالف اجلوي ة يف 
١٩٨٢ 

مرحلة من مركبة 
 Diamantاإلطالق 

٨٨,١ ٣٧,١ ١٨١ ١٧٧ Diamant BP 4 اغري، اجلزائرسبتمرب / أيلول٢٧ مح
١٩٧٥ 

1975 092 B 

/  تشرين األول١٧عاد إىل الغالف اجلوي يف 
 ١٩٧٨أكتوبر 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩٢,٤ ٣٧,١ ٣٩٥ ٣٨٧ Diamant BP 4 اغري، اجلزائرسبتمرب / أيلول٢٧ مح
١٩٧٥ 

1975 092 C 

مايو / أيار١٦عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٧٨ 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩٤,٥ ٣٧,١ ٥٤٠ ٤٤٩ Diamant BP 4 اغري، اجلزائرسبتمرب / أيلول٢٧ مح
١٩٧٥ 

1975 092 D 

/  تشرين األول٢٧عاد إىل الغالف اجلوي يف 
 ١٩٧٨أكتوبر 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩١,٩ ٣٧,١ ٣٧٢ ٣٦٢ Diamant BP 4 اغري، اجلزائرسبتمرب / أيلول٢٧ مح
١٩٧٥ 

1975 092 E 

/  كانون الثاين١عاد إىل الغالف اجلوي يف 
 ١٩٨٠يناير 

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩٠,٧ ٣٧,١ ٣٣٣ ٢٨٤ Diamant BP 4 اغري، اجلزائرسبتمرب / أيلول٢٧ مح
١٩٧٥ 

1975 092 F 

/  تشرين الثاين٢٠عاد إىل الغالف اجلوي يف  
 ١٩٧٩مرب نوف

عنصر صاروخي غري 
 وظيفي

٩٢,٤ ٣٧,١ ٤٢٤ ٣٦٤ Diamant BP 4 اغري، اجلزائرسبتمرب / أيلول٢٧ مح
١٩٧٥ 

1975 092 G 

سبتمرب / أيلول٢٦عاد إىل الغالف اجلوي يف 
١٩٨٧ 

١٣٧ ٩٥٦ ٢٢٤ ISEE Bالساتل العلمي  ٣ ٤٣٨,٠ ٨,٧ Delta 2914 كاب كنافرال، 
الواليات املتحدة 

 األمريكية

/ تشرين األول ٢٢
 ١٩٧٧أكتوبر 

1977 102 B 

OTS2ساتل االتصاالت   ١ ٤٥٢,٤ ١٣,٧ ٣٦ ١٤٥ ٣٦ ٠٦٧ Delta 2914 كاب كنافرال، 
الواليات املتحدة 

 األمريكية

 A 044 1978 ١٩٧٨مايو / أيار١١
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