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  الفضاء اخلارجي استخدام جلنة
      األغراض السلميةيف   

  طلقة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املُمقدمة معلومات  
    الفضاء اخلارجييف

  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨ مؤرخة شفوية مذكّرة  
   )فيينا( البعثة الدائمة للصني لدى األمم املتحدة من

 األمني العام لألمم    إىلحتياا  ) فييـنا  (املـتحدة  البعـثة الدائمـة للصـني لـدى األمـم            يـد  
 ألحكـام املـادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسـجيل األجسام              وفقـا املـتحدة، وتتشـرف بـأن حتـيل إلـيه،           

، بيانات التسجيل   ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (طلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        املُ
 إىل تشرين ٢٠٠٤أبريل /نيسان أطلقـتها الصني يف الفترة من       الـيت جسـام الفضـائية     اخلاصـة باأل  

 .)انظر املرفق( ٢٠٠٥أكتوبر /األول
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  ٢٠٠٤أبريل /نيسان الفضائية اليت أطلقتها الصني يف الفترة من باألجسام التسجيل اخلاصة بيانات 

 *٢٠٠٥أكتوبر /إىل تشرين األول
 

     لمدار األساسية لاخلصائص  

  للجسم الفضائيالعامة الوظيفة مالحظات
 احلضيض نقطة

)بالكيلومترات(
 األوج نقطة

)بالكيلومترات(
 امليل زاوية

)بالدرجات(
 العقدية الفترة

)بالدقائق( اإلطالق تاريخ  الفضائي اجلسم اسم   
 رقم

الرقم التسجيل
٢٠٠٦/٤٩ )١ساتل جتارب  (Shiyan 1 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١١ ٩٧ ٩٧ ٦٠٠ ٥٩٠ جتربة علمية  ٦٩ 

٢٠٠٦/٥٠ )٢استكشاف  (Tan Ce 2 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٥ ٧٥٠ ٩٠,١ ٣٨ ٢٧٨ ٦٨١ سرب الفضاء األرضي    ٧٠ 

٢٠٠٦/٥١ )١٩(ساتل قابل لالسترجاع  ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٩ ٩١ ٦٣ ٥٠٧ ١٦٩ حبوث علمية فضائية استرجع ٧١ 

سرب البيئة الكهرمغنطيسية الفضائية  ٢٠٠٦/٥٢ SJ-6A ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩ ٩٦,٦٦ ٩٧,٧ ٦ ٩٧١ ٦ ٩٧١ ٧٢ 

سرب البيئة الكهرمغنطيسية الفضائية  ٢٠٠٦/٥٣ SJ-6B ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩ ٩٦,٦٦ ٩٧,٧ ٦ ٩٧١ ٦ ٩٧١ ٧٣ 

٢٠٠٦/٥٤ )٢٠(ساتل قابل لالسترجاع  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ ٩٠ ٦٣ ٣٠٠ ٢٠٠ جتربة علمية استرجع ٧٤ 

أكتوبر / تشرين األول١٩ ١ ٤٤٠ صفر ٣٥ ٨٠٠ ٣٥ ٨٠٠ ةساتل أرصاد جوي 
٢٠٠٤ 

Feng Yun 2 (04 satellite) 

(FY-2C) 
٢٠٠٦/٥٥ ٧٥ 

نوفمرب / تشرين الثاين٦ ٩٤ ٩٧ ٤٨٨ ٤٧٧ استشعار األرض عن بعد 
٢٠٠٤ 

Resources 2 (03 satellite) 

(ZY-2/03) 
٢٠٠٦/٥٦ ٧٦ 

نوفمرب /ثاين تشرين ال١٨ ٩٨,٧٤ ٩٨,١٦ ٧٠٥ ٦٩٧ جتربة علمية 
٢٠٠٤ 

Shiyan 2)  ٢٠٠٦/٥٧ )٢ساتل جتارب ٧٧ 

٢٠٠٦/٥٨ SJ-7الساتل  ٢٠٠٥يوليه / متوز٦ ٩٦ ٩٧ ٥٦٠ ٥٦٠ استكشاف علمي فضائي  ٧٨ 

٢٠٠٦/٥٩ )٢١(ساتل قابل لالسترجاع  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢ ٩١ ٦٣ ٥٠٧ ١٦٩ حبوث علمية فضائية استرجع ٧٩ 

٢٠٠٦/٦٠ )٢٢(ساتل قابل لالسترجاع  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٩ ٩٠ ٦٣ ٣١٠ ٢١٠ حبوث علمية استرجع ٨٠ 

                                                           
 . بالشكل الذي وردت بهالتسجيل بيانات استنسخت *
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     لمدار األساسية لاخلصائص  

  للجسم الفضائيالعامة الوظيفة مالحظات
 احلضيض نقطة

)بالكيلومترات(
 األوج نقطة

)بالكيلومترات(
 امليل زاوية

)بالدرجات(
 العقدية الفترة

)بالدقائق( اإلطالق تاريخ  الفضائي اجلسم اسم   
 رقم

الرقم التسجيل
الوحدة 

املدارية باقية 
 يف املدار

 جتربة /مركبة فضائية مأهولة
 علمية فضائية

أكتوبر / تشرين األول١٢ ٩٠ ٤٢ ٣٥٠ ٣٥٠
٢٠٠٥ 

Shenzhou-6 ووحدته 
 املدارية

٢٠٠٦/٦١ ٨١ 

أكتوبر /ول تشرين األ٢٧ ٩٨,٦٣ ٩٨,١٨ ٧٠٥ ٦٨٢ االستشعار عن بعد 
٢٠٠٥ 

Beijing-1 ٢٠٠٦/٦٢ ٨٢ 
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