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 األمانة العامة 

 

 
240604    V.04-54973 (A) 
*0454973* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقدَّ  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  األمني العامة إىلهموجَّ ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣ة خ مؤرَّة شفويةمذكر

   )فيينا (دةلدى األمم املتحللواليات 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                         
، بيانات  ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي          

مـــارس  /التســـجيل اخلاصـــة باألجســـام الفضـــائية الـــيت أطلقـــتها الواليـــات املـــتحدة يف آذار       
 ).انظر املرفق (٢٠٠٤أبريل /ونيسان
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 املرفق 2 

 بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 
  *٢٠٠٤أبريل /مارس ونيسان/يف آذار 
  ٢٠٠٤مارس   /آذار 

 مجيع عمليات اإلطالق               جريت   أُ  وقد    .٢٠٠٤مارس    / آذار  ٣١حىت    تكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                                    يس  -١
 .من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك                               

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )مك(

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 يف املدار         

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

٣٥ ٢٥٥ ١٨٢  Atlas 3A Centaur ٢٠٠٤مارس / آذار١٣ ٦٢٠,٤ ٢٥,٠

R/B

2004-007B 

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

٢٠ ٢٠١ ١٨٣  Navstar 54 (USA ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠ ٣٥٥,٨ ٣٨,٩

177)

2004-009A 

هلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكةصواريخ تعزيز مست 
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

Delta 2 R/B (1) ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠ ٩٨,٤ ٣٠,٣ ١ ١٤٢ ٢١٣ 2004-009B 

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

٢٠ ٢٧٣ ١٧٨ Delta 2 R/B (2) ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠ ٣٥٤,٩ ٣٩,٠ 2004-009C 

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

٢٠ ٣٢٦ ١١٠ Delta 2 debris ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠ ٣٥٤,٦ ٣٨,٩ 2004-009D 

 :بينت بعد صدور التقرير األخرياألجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق، اسُت
 .ال شيء

/ آذار ٣١ 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 منذ الساعة                    
 :٢٠٠٤مارس 

                                                               
 .ات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به بيان *
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )مك(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 .ال شيء

 :٢٠٠٤مارس / آذار٣١ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤د صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بع
 .ال شيء

 :٢٠٠٤مارس / آذار ٣١ بتوقيت املنطقة من يوم      ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة            
 1978-064P, 1961-015MG 

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

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

 
 ٢٠٠٤أبريل  /نيسان 

 
 مجيع     جريت    أ  وقد    .٢٠٠٤أبريل     / نيسان   ٣٠ حىت  يات املتحدة          يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الوال                                               -٢

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

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

اسم اجلسم الفضائي اإلطالقتاريخ  )دقيقة(  التسمية الدولية

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

 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو االتصاالت      
أبريل / نيسان٢٠ ٩٧,٥٩ ٩٠,٠٠ ٦٤٦ ٦٤١

٢٠٠٤ 
GP-B 2004-014A 
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    اخلصائص األساسية للمدار  4 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

اسم اجلسم الفضائي اإلطالقتاريخ  )دقيقة(  التسمية الدولية

خ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحليةصواري
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل           

أبريل / نيسان٢٠ ٩١,٦٦ ٩٤,٥٥ ٥٣٥ ١٧٨
٢٠٠٤ 

Delta 2 R/B 2004-014B 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري              
 وصواريخ مناورة مرحليةصواريخ تعزيز مستهلكة    

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل           
١ ٠٩١ ١٠٧,٩٠ ١٠٠,٥٣ ١ ١٦٨ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040N 

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

١ ٠٥٠ ١٠٧,٤٣ ١٠٠,٣٠ ١ ١٦٥ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040P 

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

١ ٠٦٦ ١٠٧,٢٥ ١٠٠,٢٥ ١ ١٣٣ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040Q 

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

١ ٠٩١ ١٠٧,٧٩ ١٠٠,٣٤ ١ ١٥٨ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040R 

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

١ ٠٧٣ ١٠٧,٢٢ ١٠٠,٢٤ ١ ١٢٣ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040S 

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

١ ٠٩٨ ١٠٧,٩٨ ١٠٠,٣٧ ١ ١٦٩ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040T 

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

١ ٠٩٢ ١٠٧,٩٨ ١٠٠,٣٨ ١ ١٧٥ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040U 

 ):تابع (األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها يف تقرير سابق، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري               
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية

 جسام أخرى متوقفة عن العمل       مستهلكة وأغطية واقية وأ    
١ ٠٥١ ١٠٧,١٢ ١٠٠,٣٢ ١ ١٣٦ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040V 

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

١ ٠٥٨ ١٠٧,١٩ ١٠٠,٣٣ ١ ١٣٤ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040W 

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

١ ٠٦٧ ١٠٧,٣١ ١٠٠,٣١ ١ ١٣٨ Nimbus 2) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٥ 1966-040X 
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

اسم اجلسم الفضائي اإلطالقتاريخ  )دقيقة(  التسمية الدولية

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

 Scout A 1966-041G) حطام( ١٩٦٦مايو / أيار١٩ ٩٦,٩٤ ٩٠,١٩ ٦٣٥ ٥٨٩

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

١٧٤,٦٨ ٣٥,٠١ ٧ ٧٧١ ١٧٥ نوفمرب / تشرين الثاين٦
١٩٩٧ 

 PAM D 1997-067D) حطام(

واريخ مناورة مرحليةصواريخ تعزيز مستهلكة وص     
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل           

١٩ ٧٦٣ ١٨٥ ٣٤٦,٨٤ ٣٨,٨٠ /  كانون األول٢١
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 PAM D 2003-058D) حطام(

 ٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم        ٠٠/٢٤دار منذ الساعة   األجسام التالية اليت مل ُيبلّغ عنها يف تقرير سابق، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف امل                  
 :٢٠٠٤أبريل   /نيسان
 .ال شيء

 :٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة 
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية

 ستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل           م
٢٦,٦٩١٠ ٩ ٣٤٤ ١٦٩ ٥٠٧,٢١ أبريل / نيسان١٦

٢٠٠٤ 
Atlas 2AS Centaur 

R/B

2004-011B 

 :٢٠٠٤أبريل   / نيسان ٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم      ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة            
 1963-047Q, 1977-065DY, 1996-068A 

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

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

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


