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 األمانة العامة 

 

 
030408    V.08-52093 (A) 
*0852093* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
    يف األغراض السلمية   

  قةلَمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْمعلومات مقد  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠مذكّرة شفوية مؤرخة   
 إىل األمني العام من البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية 

   )فيينا(ملتحدة لدى األمم ا
حتــياا إىل ) فييــنا(ــدي البعــثة الدائمــة للواليــات املــتحدة األمريكــية لــدى األمــم املــتحدة   

األمـني العـام لألمـم املـتحدة ويشـرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام                    
ــة يف الفضــاء اخلــارجي    ــة   (املطلق ــية العام ــرار اجلمع ــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥ق ــيانات تســجيل  )، امل ، ب

 أكتوبر إىل /الفـترة املمـتدة مـن تشرين األول   األجسـام الفضـائية الـيت أطلقـتها الواليـات املـتحدة يف             
 .)قات األول إىل الثالثانظر املرف (٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول
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34   األولاملرفق2
 ريكية بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األم  

  *٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األوللشهر 
 أكتوبر/ تشرين األول٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت  
 .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك. ٢٠٠٧

     اخلصائص األساسية للمدار 

 ظيفة العامة للجسم الفضائي   الو

نقطة 
احلضيض 

 )كلم(
نقطة األوج 

 )كلم(

زاوية 
امليل 

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اسم اجلسم 
التسمية الدولية الفضائي

 

 :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار
التطبيقات واالستخدامات مركبة فضائية تعمل يف 

العملية لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو 
 االتصاالت

/ تشرين األول ١١ ـ ١ ٣٠٦,٧ ٢٠,٥ ٦٥ ٣٠٣ ٣٩٢
 ٢٠٠٧أكتوبر 

WGS F1  
(USA 195) 

2007-046A 

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

 ملالع

/ تشرين األول ١١ ـ ١ ٢٨٥,٧ ٢٠,٥ ٦٥ ١٧٣ ٤٠٥
 ٢٠٠٧أكتوبر 

Atlas 5 
 Centaur R/B 

2007-046B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات 
العملية لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو 

 االتصاالت

/ تشرين األول ١٧ ـ ٣٥٥,١ ٤٠,٠ ٢٠ ٢٦٥ ٢٠٥
 ٢٠٠٧أكتوبر 

Navstar 60 
 (USA 196) 

2007-047A 

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

 العمل

/ تشرين األول ١٧ ـ ٣٥٦,٧ ٣٩,٩ ٢٠ ٣٦٧ ٢٠٥
 ٢٠٠٧أكتوبر 

Delta 2 R/B (2) 2007-047B 

ة مرحلية صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناور
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 

 العمل

/ تشرين األول ١٧ ـ ٩٩,١ ٣٢,٦ ١ ٢٣٢ ٢٠٣
  ٢٠٠٧أكتوبر 

Delta 2 R/B (1) 2007-047C 

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *   
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3  

     اخلصائص األساسية للمدار 

 ظيفة العامة للجسم الفضائي   الو

نقطة 
احلضيض 

 )كلم(
نقطة األوج 

 )كلم(

زاوية 
امليل 

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اسم اجلسم 
التسمية الدولية الفضائي

/ تشرين األول ٢٣ ـ ٩١,٤ ٥١,٦ ٣٤٩ ٣٤٥ نظم نقل فضائي قابلة لالستعمال املتكرر
  ٢٠٠٧أكتوبر 

STS-120 2007-050A 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري
 .ال شيء

 /تشرين األول ٣١توقيت غرينتش من يوم  ب٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
 :٢٠٠٧ أكتوبر

 .ال شيء
 :٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

 .ال شيء
 :٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤سابق،مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير 

 1959-001D014-1963 وFB029-1996 وM016-1998 وB041-2007 وB 
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

 .ال شيء
 :ى بيانات أُبلغ عنها سابقا ينبغي إدخاهلا علتنقيحات

 .ال شيء
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34    الثاين   املرفق 4
 بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية   

  *٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاينلشهر 
مرب نوف/ تشـرين الثاين ٣٠يسـتكمل الـتقرير الـتايل بـيانات تسـجيل األجسـام الـيت أطلقـتها الواليـات املـتحدة حـىت                   
 .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك. ٢٠٠٧

     اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي   

نقطة 
احلضيض 

 )كلم(

نقطة 
األوج 

 )كلم(
زاوية امليل 

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اجلسم اسم 
 الفضائي

التسمية 
 الدولية

 

 :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار      
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات 

العملية لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو 
 االتصاالت

/ تشرين الثاين ١١ ـ ٦٥٥,٥ ٢٦,٦٠ ٣٦ ٣١٩ ٩١٨
 ٢٠٠٧نوفمرب 

USA 197 2007-054A 

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

 العمل

/ تشرين الثاين ١١ ـ ٦٥٥,٥ ٢٦,٦٠ ٣٦ ٣١٩ ٩١٨
 ٢٠٠٧نوفمرب 

Delta 4 R/B 2007-054B 

 :مل يبلغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخرياألجسام التالية، اليت 
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن 

 العمل

سبتمرب / أيلول١٢ ـ ٩٤,٥ ٥٦,٩٠ ٥٦٣ ٤٣٢
١٩٩١ 

UARS 063-1961 حطامE 

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

 العمل

سبتمرب / أيلول١٢ ـ ٩٤,٨ ٥٦,٩٠ ٥٨٨ ٤٣٢
١٩٩١ 

UARS 063-1961 حطامF 

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *   
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     اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي   

نقطة 
احلضيض 

 )كلم(

نقطة 
األوج 

 )كلم(
زاوية امليل 

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اجلسم اسم 
 الفضائي

التسمية 
 الدولية

 

/ الثاين تشرين ٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤موجودة يف املدار منذ الساعة ولكنها مل تعد استبينت بعد صدور التقرير األخري، ، الية، اليت مل يبلغ عنها سابقااألجسام الت
 :٢٠٠٧نوفمرب 

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

 العمل

سبتمرب / أيلول١٢ ـ ٨٩,٠ ٥٦,٩٤ ٢٤٨ ٢٠٢
١٩٩١ 

UARS 063-1961 حطامC 

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

 العمل

سبتمرب / أيلول١٢ ـ ٩٠,٣ ٥٧,٠٠ ٣٢٥ ٢٦٢
١٩٩١ 

UARS 063-1961 حطامD 

 :٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها 
 .ال شيء

 :٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤يف املدار منذ الساعة موجودين   مل يعودايف تقرير سابق،اجلسمان التاليان، اللذان ذكرا 
2006-047C050-2007 وA 

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

 :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقا
 .ال شيء
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34    الثالثاملرفق6
 بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

  *٢٠٠٧رب ديسم/كانون األوللشهر 
ديسمرب / كانون األول ٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت  
 .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك. ٢٠٠٧

     اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي   

قطة ن
احلضيض 

 )كلم(

نقطة 
األوج 

 )كلم(
زاوية امليل 

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

 اسم اجلسم
 التسمية الدولية الفضائي

 

 :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة 

كة وأغطية واقية وأجسام مرحلية مستهل
 أخرى متوقفة عن العمل 

/  كانون األول٩ ـ ٩٢,٨ ٩٧,٧ ٦٦٠ ٢٠٨
 ٢٠٠٧ديسمرب 

Delta 2 R/B 2007-059B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

/  كانون األول١٠ ـ ٢٩٤,٠ ٦٠,٧ ١٦ ٣٢٢ ٢٢٠
 ٢٠٠٧ديسمرب 

USA 198 2007-060A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة 
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل

/  كانون األول١٠ ـ ٢٩٤,٠ ٦٠,٧ ١٦ ٣٢٢ ٢٢٠
 ٢٠٠٧ديسمرب 

Atlas 5  
Centaur R/B 

2007-060B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

/  كانون األول٢٠ ـ ٣٥٦,١ ٤٠,٠ ٢٠ ٣٥٧ ١٩٤
 ٢٠٠٧ديسمرب 

Navstar 61 
 (USA 199) 

2007-062A 

خ مناورة صواريخ تعزيز مستهلكة وصواري
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل

/  كانون األول٢٠ ـ ٣٥٦,٥ ٤٠,٠ ٢٠ ٣٦٧ ١٩٠
 ٢٠٠٧ديسمرب 

Delta 2 R/B (2) 2007-062B 

                                                           
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *   
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     اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي   

قطة ن
احلضيض 

 )كلم(

نقطة 
األوج 

 )كلم(
زاوية امليل 

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

 اسم اجلسم
 التسمية الدولية الفضائي

 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة 
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 ن العملأخرى متوقفة ع

/  كانون األول٢٠ ـ ٩٨,٩ ٣٣,٤ ١٢٢٥ ٢٠٤
 ٢٠٠٧ديسمرب 

Delta 2 R/B (1) 2007-062C 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري
 .ال شيء

/ كانون األول ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤دور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، استبينت بعد ص
 :٢٠٠٧ ديسمرب

 .ال شيء
 :٢٠٠٧ديسمرب /ون األول كان٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

 .ال شيء
 :٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجوديكر يف تقرير سابق،مل ذ الذي، اجلسم التايل

 2006-055F 
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

 .ال شيء
 :حات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقاتنقي

 .ال شيء

 

_________ 


