
ST/SG/SER.E/444   األمـم املتحـدة 

Distr.: General 
29 January 2004 
Arabic 
Original: English 

 األمانة العامة 

 

 
170204    V.04-50581 (A) 
*0450581* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
    

 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقدَّ 
   يف الفضاء اخلارجي
 هة موجَّ، ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٢ خةمذكرة شفوية مؤرَّ

 للواليات املتحدة األمريكية لدى من البعثة الدائمة  األمني العام ىلإ
   )فيينا(مم املتحدة األ

حتياهتا إىل  ) فيينا(للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة       هتـدي البعـثة الدائمـة        
األمـني العـام لألمـم املـتحدة، ويشـّرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقية تسجيل                         

، بيانات  ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي          
/ التسـجيل اخلاصـة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقـتها الواليـات املـتحدة يف الفترة تشرين الثاين                   

 ).انظر املرفق(٢٠٠٣ديسمرب /نوفمرب وكانون األول
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44  املرفق 2
 وفمربن/بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية يف الفترة تشرين الثاين 

  *٢٠٠٣ديسمرب /وكانون األول
  ٢٠٠٣نوفمرب   /تشرين الثاين     

 مجيع عمليات           جريت   أُ  وقد     .٢٠٠٣نوفمرب     / تشرين الثاين       ٣٠حىت    يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                                          -١
  .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك                                    

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض 

 )كم(

نقطة 
األوج 

 )كم(

زاوية 
امليل 

)درجة(
الفترة 
العقدية 

)دقيقة(  اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق
التسمية 
 الدولية

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار
 .يءال ش 

 :األجسام التالية اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى غري عاملة

١٠١,٨ ٩٨,٩ ٨٥٢ ٨٤٢  DMSP 5D-3 F16 debris 2003-048D ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٨

ريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية صوا
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى غري عاملة

١٠١,٨ ٩٨,٩ ٨٥٢ ٨٤٢  DMSP 5D-3 F16 debris 2003-048E ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٨

 تشرين ٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم ٢٤/ موجودة يف املدار اعتبارا من الساعة األجسام التالية اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تعد
 :٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

 .يءال ش 
 :٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار اعتبارا من الساعة 

 .يءال ش 
 :٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار اعتبارا من الساعة 

 1969-082KW ،1987-080J ،2002-051H 
 :راألجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدا

 .يءال ش 
 :تنقيحات ينبغي ادخاهلا على بيانات سبق االبالغ عنها

التسمية . (DMSP 5D-3 F16 إىل اسم اجلسم الفضائي (USA 172)يضاف ) ST/SE/SER.E/437انظر الوثيقة  (٢٠٠٣أكتوبر /يف ابالغ التسجيل لشهر تشرين األول 
 )048A-2003الدولية 

 .لذي وردت به بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل ا *
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 ٢٠٠٣ديسمرب    /كانون األول       
 مجيع      جريت   أ  وقد     .٢٠٠٣ديسمرب     / كانون األول        ٣١حىت    يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                                        -٢

 .عمليات اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك                                          
 

    مداراخلصائص األساسية لل 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

نقطة 
األوج 

 )كم(

زاوية 
امليل 

)درجة(

الفترة 
العقدية 

)دقيقة( التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار

ت واستخدامات عملية مركبة فضائية تعمل يف تطبيقا
 لتكنولوجيا الفضاء، مثل الطقس أو االتصاالت

١ ٠٠٥ ٦٣,٥ ١ ٢١٨ ١٠٧,٥ USA 173 ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٢ 2003-054A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى غري عاملة

١ ٠٠٤ ٦٣,٥ ١ ٢١٩ ١٠٧,٥ Atlas 2AS Centaur R/B ٢٠٠٣سمرب دي/  كانون األول٢ 2003-054B 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى غري عاملة

١ ٠٠٤ ٦٣,٥ ١ ٢١٩ ١٠٧,٥ USA 173 debris ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٢ 2003-054C 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية 
 لوجيا الفضاء، مثل الطقس أو االتصاالتلتكنو

٣٥ ٨٧٣ ٣١٥ ٢٦,٩ ٦٣٢,٩ ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول١٨ UFO 11 (USA 174) 2003-057A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى غري عاملة

٣٥ ٥٩٤ ٢٤٦ ٢٧,٨ ٦٢٩,٢ ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول١٨ Atlas 3B Centaur R/B 2003-057B 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، مثل الطقس أو االتصاالت

٢٠ ٣٧٨ ١٨٧ ٣٩,٠ ٣٥٦,١ ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٢١ Navstar 53 (USA 175) 2003-058A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 اقية وأجسام أخرى غري عاملةمستهلكة وأغطية و

٣٧,٢ ١ ١٥٣ ١٨٧ ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٢١ ٩٧,٩ Delta 2 R/B 2003-058B 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى غري عاملة

٢٠ ٣٣٧ ١٧٩ ٣٩,٠ ٣٥٥,٩ ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٢١ Navstar 53 R/B 2003-058C 
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44     مداراخلصائص األساسية لل  4

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

نقطة 
األوج 

 )كم(

زاوية 
امليل 

)درجة(

الفترة 
العقدية 

)دقيقة( التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ االطالق
 :األجسام التالية اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري

 .ال شيء 

  بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار اعتبارا من الساعة 
 :٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١

 .ال شيء 

 :٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة اعتبارا من الساعة 
 .ال شيء 

 :٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤اعتبارا من الساعة دار مل تعد موجودة يف املتقرير سابق األجسام التالية اليت ذكرت يف 
 1965-082DM ،1998-012A ،2003-001B ،2003-005F 

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار
 .ال شيء 

 : تقرير سابقالتنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات أبلغ عنها يف
 .ال شيء 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


