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 األمانة العامة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة  *

 
 

140103    V.02-60673 (A) 
*0260673* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  األمني العامإىلموّجهة  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٦مذكرة شفوية مؤرخة   
 )فيينا ( املتحدةلدى األممللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة   

  
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                         
ــيانات التســجيل اخلاصــة باألج * األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي،  ســام الفضــائية الــيت  ب

انظر  (٢٠٠٢أكتوبر /أغسطس إىل تشرين األول/أطلقـتها الواليـات املـتحدة يف الفترة من آب        
 ).املرفق
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 املرفق 2 

 بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة يف الفترة من 
  *٢٠٠٢أكتوبر /أغسطس إىل تشرين األول/آب 
  ٢٠٠٢أغسطس    /آب 

 مجيع عمليات         جريت    أ  وقد    .٢٠٠٢أغسطس      / آب   ٣١حىت    التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                               يستكمل      -١
 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   

 
   اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
طة األوجنق

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

التسمية الدولية تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار         

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

أغسطس / آب٢١ ٧٩٠,٧ ١٨,٠ ٣٤ ٦٠٥ ٢٨٩
٢٠٠٢ 

2002-038B 

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

أغسطس / آب٢٢ ١ ٤٣٦,١ ٠,٠٦ ٣٥ ٧٩٦ ٣٥ ٧٧٨
٢٠٠٢ 

2002-039A 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، واستبينت بعد صدور التقرير األخري
واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكة وأغطية واقيةص

 وأجسام أخرى متوقفة عن العمل       
سبتمرب / أيلول٢١ ٩٩,٢ ٩٨,٧ ٧٣٣ ٧١٣

٢٠٠٠ 
2000-055B 

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

/ ون األول كان٧ ٩٦,٦ ٧٤,١ ٦٠٢ ٥٩٥
 ٢٠٠١ديسمرب 

2001-055E 

أغسطس/ آب ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم      ٠٠/٢٤األجسـام التالـية، الـيت مل يـبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                         
٢٠٠٢: 
 .ال شيء

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

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
طة األوجنق

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

التسمية الدولية تاريخ اإلطالق )دقيقة(

 :٢٠٠٢أغسطس / آب٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري
 .ال شيء

 :٢٠٠٢أغسطس   / آب ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم      ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة            
1994-029ABE, 1994-029ZB, 1966-008C, 1962-002D 

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

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق اإلبالغ عنها
 .ال شيء
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 ٢٠٠٢سبتمرب   /أيلول  4 

 
 مجيع عمليات          جريت    أ  وقد    .٢٠٠٢سبتمرب     / أيلول    ٣٠حىت    املتحدة        يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات                                               -٢

 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   
 

   اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 التسمية الدولية تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار         

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

سبتمرب / أيلول١٨ ٨١٦,٦ ٢١,٠ ٤٤ ٩١٩ ٢٠٦
٢٠٠٢ 

2002-044B 

 :بلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخرياألجسام التالية، اليت مل ُي
 .ال شيء

سبتمرب/ أيلول٣٠ بتوقيت غرينتش من يـوم ٠٠/٢٤األجسـام التالـية، اليت مل ُيبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                    
٢٠٠٢: 
 .ال شيء

 :٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤لغت املدار بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية ب
 .ال شيء

 :٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت  ذُكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
2002-006B, 2002-005F, 1999-043E, 1996-049G, 1994-029ABK, 1994-029UA, 1994-029FA, 1993-007C, 1970-025FD, 1968-066G, 1965-098D

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

 :بق االبالغ عنهاالتنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات س
 .ال شيء
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 ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول  
 مجيع عمليات         جريت    أ  وقد    .٢٠٠٢أكتوبر     / تشرين األول       ٣١حىت     الواليات املتحـدة              التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها                        يستكمل التقرير التايل بيانات                  -٣

 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   

    األساسية للمداراخلصائص 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

 التسمية الدولية تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار         

 .ال شيء

 :لّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخرياألجسام التالية، اليت مل ُيب
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكة وأغطية واقية

 وأجسام أخرى متوقفة عن العمل       
أبريل / نيسان٣ ١١١,٤ ٩٠,١ ١ ٣١٧ ١ ٢٧١

١٩٦٥ 
1965-027BH 

 
 تشرين٣١ بتوقيت غرينتش من يـوم     ٠٠/٢٤ور الـتقرير األخـري ولكـنها مل تعـد موجـودة يف املـدار مـنذ الساعة                   األجسـام التالـية، الـيت مل ُيـبلّغ عـنها سـابقا، اسـتبينت بعـد صـد                  

 :٢٠٠٢أكتوبر /األول
 .ال شيء

 :٢٠٠٢أكتوبر /األول تشرين ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
/  تشرين األول٧ ٩١,٣ ٥١,٦ ٤٠٧ ٢٧٣ .نظم نقل فضائي قابلة لالستعمال املتكرر          

 ٢٠٠٢أكتوبر 
2002-047A 

 
 :٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذُكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

1997-035D, 1994-029ACK, 1994-029QC, 1977-065CW, 1975-052CW, 1975-004GV, 1972-058HT, 1963-014EN, 1961-015BF

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

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق اإلبالغ عنها
 .ال شيء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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