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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

   
  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
 ةهموج ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧ية مؤرخة شفوة رمذكّ
 للواليات املتحدة األمريكيةمن البعثة الدائمة   األمني العامإىل

   )فيينا (مم املتحدةلدى األ
حتياا إىل         ) فيينا   (للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة                          دي البعثة الدائمة           

األمني العام لألمم املتحدة، ويشرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل                                                   
، بيانات         ))٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة               (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                     

سبتمرب إىل        /تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة خالل الفترة من أيلول                                        
 .)انظر املرفق       (٢٠٠٥نوفمرب      /تشرين الثاين       
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84  املرفق
 سبتمرب /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة من أيلول 
 *٢٠٠٥نوفمرب /ىل تشرين الثاينإ
 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول 

 
 مجيع عمليات اإلطالق   جريتأُوقد . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ٣٠حىت يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة          

 .من أراضي الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك    
 

     للمداراخلصائص األساسية 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
 زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال موجودة يف املدار    
ل يف تطبيقات واستخدامات عملية مركبة فضائية تعم

 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت
 STP-R1 (USA 185) 2005-037A ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ ٩٠,٦ ٩٦,٤ ٣١٧ ٣٠١

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 

 العمل

 Minotaur R/B 2005-037B ٢٠٠٥مرب سبت/ أيلول٢٣ ٩٠,٦ ٩٦,٣ ٣٢٥ ٣٠٠

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 

 العمل

 Minotaur debris 2005-037C ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ ٩٠,٠ ٩٦,٣ ٢٨٣ ٢٦٦

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية 
 كالطقس واالتصاالتلتكنولوجيا الفضاء، 

  Navstar 57 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦ ٣٥٧,٦ ٣٩,٤ ٢٠ ٣٣٨ ٢٨١
(USA 183) 

2005-038A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 

 العمل

 Delta 2 R/B (1) 2005-038B ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦ ٩٩,٣ ٣٥,٢ ١ ٢٥٦ ١٩٦

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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     للمداراخلصائص األساسية 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
 زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية وص

مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 
 العمل

 Delta 2 R/B (2) 2005-038C ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦ ٣٥٦,٨ ٣٩,٥ ٢٠ ٢٩٤ ٢٨١

 :األجسام التالية، اليت مل يبلّّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري    
لكة وصواريخ مناورة مرحلية واريخ تعزيز مستهص

مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 
 العمل

 Seasat 1 debris 1978-064Q ١٩٧٨يونيه / حزيران٢٧ ٩٨,٤ ١٠٨,٠ ٧١٨ ٦٥٤

 :٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤ساعة  األجسام التالية، اليت مل ُيبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ ال     
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠من يوم توقيت غرينتش   ب٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة      
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠غرينتش من يوم بتوقيت   ٠٠/٢٤ تعد موجودة يف املدار منذ الساعة   األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل  
 1991-047F, 1991-082T 

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

 :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقا
 .ال شيء 
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84  ٢٠٠٥ أكتوبر/ن األولتشري 
 مجيع عمليات       جريتأُوقد . ٢٠٠٥اكتوبر  / تشرين األول ٣١حىت  يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة           

 .اإلطالق من أراضي الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك    
    اخلصائص األساسية للمدار 

 مة للجسم الفضائيالوظيفة العا

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال موجودة يف املدار    
عملية مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات 

 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت
٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٣ ٦٣٨,٧ ٧,٠ ٣٥ ٧٩٨ ٥٧٩ GALAXY 15 2005-041A 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩ ٩٦,٧ ٩٧,٨ ١ ٠٤٦ ١٦٤ USA 186 2005-042A 

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل

٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩ ٩٦,٧ ٩٧,٨ ١ ٠٤٦ ١٦٤ Titan 4B R/B 2005-042B 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري    
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل ُيبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة       
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١من يوم توقيت غرينتش   ب٠٠/٢٤ة فيه منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجود     
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١غرينتش من يوم بتوقيت   ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     
 1967-048E, 1983-022K, 2001-004D, 2005-037C 

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

 :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقا
 .ال شيء 
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 ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين 
 مجيع عمليات      جريتأُوقد . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين٣٠حىت ة يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحد    

 .اإلطالق من أراضي 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 

التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي طالقتاريخ اإل )دقيقة(
 

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال موجودة يف املدار    
مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات 
 عملية لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

٣٦ ١٩٨ ٤٠٥ ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٦٣٣,١ ٦,٩ SPACEWAY 2 2005-046B 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري    
مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات 
 عملية لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

078B-2000 مسبار عائم حمتمل  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٩١,٠ ٥١,٦ ٣٢٥ ٣٢٣

 :٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤التالية، اليت مل ُيبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة       األجسام 
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠من يوم توقيت غرينتش   ب٠٠/٢٤منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه      
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين٣٠غرينتش من يوم بتوقيت   ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     
 1969-082BE, 1974-089CE, 1978-026FR, 2005-037B 

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

 :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقا
 .ال شيء 
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