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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  قة مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَمعلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

  موّجهة إىل األمني العام  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٧ مؤرَّخة شفوية مذكَّرة    
      )فيينا(تحدة لدى األمم املللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة 

حتياهتـا إىل   ) فيينـا ( لدى األمم املتحـدة      للواليات املتحدة األمريكية  هتدي البعثة الدائمة      
املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة ألحكــام  وفقــاً أن حتيــل إليــه، ويــشرِّفها، األمــني العــام لألمــم املتحــدة

، ))٢٩-د (٣٢٣٥مـة   مرفـق قـرار اجلمعيـة العا      (قة يف الفضاء اخلـارجي      تسجيل األجسام املطلَ  
ــات املتحــدة يف        ــها الوالي ــيت أطلقت ــسجيل األجــسام الفــضائية ال ــات ت ــن  بيان ــرة م كــانون الفت

  ). الثالثانظر املرفقات األول إىل( ٢٠٠٨مارس /آذاريناير إىل /الثاين
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     األولاملرفق 2
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٨ يناير/الثاينون لشهر كان
 يناير/الثاين كانون 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 .٢٠٠٨
    اخلصائص األساسية للمدار        

 التسمية الدولية
اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  اإلطالق

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار

 .ال شيء  
 :يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخرياألجسام التالية، اليت مل 

 .ال شيء  
 كانون ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

 :٢٠٠٨ يناير/الثاين
  .ال شيء  
 :٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤تالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام ال
 .ال شيء  

 :٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق،مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
  .ال شيء  

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

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

  

____________   
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   
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     الثايناملرفق
  حدة األمريكية بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املت 

    *٢٠٠٨ فرباير/شباطلشهر 
  .٢٠٠٨ فرباير/ شباط٢٩يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت    

      .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك
    اخلصائص األساسية للمدار        

ة التسمي
  الدولية

اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

زاوية 
امليل 

 )درجة(

نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار

  .ال شيء  
 : اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخرياألجسام التالية،

 .ال شيء  
 :٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

 .ال شيء  
 :٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجودي مل  بعد صدور التقرير األخري، ولكنه املدارتايل بلغ الاجلسم

2008-005A STS-122 أنظمة نقل فضائية يعاد استخدامها ٢٢٥ ٢٤٣ ٥١,٦ ٨٩,٠ -  ٢٠٠٨فرباير / شباط٧  
 :٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجوديتقرير األخري، ولكنه مل  بعد صدور ال املدار التايل بلغاجلسم

  2007-059B  
  :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

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

 .ال شيء  
  

____________   
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   
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     الثالثاملرفق 4
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٨ مارس/آذارلشهر 
وقد  .٢٠٠٨ مارس/ آذار٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت  

  .ت املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلكأُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليا
    

    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(

نقطة 
األوج 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :عد صدور التقرير األخري وال تزال يف املداراألجسام التالية أُطلقت ب

2008-010AUSA 200مارس/آذار ١٣   
٢٠٠٨ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ١ ١١٧ ٣٧ ٤٣٤ ٦٤,٦ ٦٨,١٥ -
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2008-010B Atlas 5 Centaur 
R/B

   مارس/آذار ١٣
٢٠٠٨ 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ١ ١١٧ ٣٧ ٤٣٤ ٦٤,٦ ٦٨١,٥ -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
2008-011A AMC-14مارس/آذار ١٤   

٢٠٠٨ 
بايكونور، 
 كازاخستان

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٧٧٠ ٢٦ ٤٤٨ ٤٩,٢ ٤٦٨,٧
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 

 ضاء، كالطقس أو االتصاالتالف
2008-012ANavstar 62 

(USA 201)
   مارس/آذار ١٥

٢٠٠٨ 
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ١٩٠ ٢٠ ٣٣٠ ٤٠,٠ ٣٥٥,٩ -

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2008-012B Delta 2 R/B (2)مارس/آذار ١٥   
٢٠٠٨ 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ١٩١ ٢٠ ٣٠٩ ٤٠,٠ ٣٥٥,٦ -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 

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

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(

نقطة 
األوج 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
2008-012C Delta 2 R/B (1)مارس/آذار ١٥   

٢٠٠٨ 
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٢٠٢ ١ ٢٢٢ ٣٣,١ ٩٩,٠ -

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 ل أخرى متوقفة عن العم

2008-013ADirecTV 11مارس/آذار ١٩   
٢٠٠٨ 

منصة اإلطالق 
  العائمة أوديّسي

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٤٥ ٣٦ ٠٧٧ ٠,٠ ٦٣٧,٦
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

  :ألخرياألجسام التالية، اليت مل ُيبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير ا
  .ال شيء 
 مارس/آذار ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجودي مل ي مل ُيبلغ عنه سابقا، اسُتبني بعد صدور التقرير األخري، ولكنهذ، ال التايلاجلسم
٢٠٠٨: 

2006-057C USA 193 debris كانون األول١٤  /
 ٢٠٠٦ديسمرب 

ريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة صوا ١٤٥ ٤٢٨ ٥٧,٣٣ ٩٠,٢٤ -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل
  :٢٠٠٨ مارس/آذار ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجودي التايل بلغ املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنه مل اجلسم

2008-009ASTS-123 أنظمة نقل فضائية يعاد استخدامها  ٣٤٩  ٣٥٠  ٥١,٦  ٩١,٤٠  - ٢٠٠٨س مار/ آذار١١  
  :٢٠٠٨ مارس/آذار ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجودي يف تقرير سابق،مل كري ذُذ التايل، الاجلسم
  2007-046B  

  :ملداراألجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ ا
  .ال شيء 

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

_________  


