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270505    V.05-83583 (A) 
*0583583* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

   
  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد 
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  ة إىلهموج ٢٠٠٥مارس / آذار٣١ية مؤرخة شفوة رمذكّ

 للواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة  األمني العام
   )فيينا (دةلدى األمم املتح

حتياا إىل  ) فيينا(للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة       ـدي البعـثة الدائمـة        
األمـني العـام لألمـم املـتحدة، ويشـرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقية تسجيل                         

، بيانات  ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي          
ــتها الواليــات املــتحدة يف شــباط     ــرباير /تســجيل األجســام الفضــائية الــيت أطلق انظــر  (٢٠٠٥ف

 ).املرفق
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 املرفق 2 

  *٢٠٠٥فرباير /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية يف شباط 
 مجيع عمليات اإلطالق  جريتأُوقد . ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨حىت اليت أطلقتها الواليات املتحدة   يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام        

 .من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك   
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
دية العق

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

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

٣٩٤ ٣٥ ٦٦١ ٤٩,٢٠ ٦٣٢,٤٠  AMC12 2005-003A ٢٠٠٥فرباير / شباط٣

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

١ ٢٠٤ ١ ٢٠٤ ٦٣,٤٤ ١٠٧,٥٦  USA 181 2005-004A ٢٠٠٥فرباير / شباط٣

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

١ ٢٠٤ ١ ٢٠٤ ٦٣,٤٤ ١٠٧,٥٦ Atlas 3B ٢٠٠٥فرباير / شباط٣

Centaur R/B 

2005-004B 

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

١ ٢٠٤ ١ ٢٠٤ ٦٣,٤٤ ١٠٧,٥٦  USA 181 debris 2005-004C ٢٠٠٥فرباير / شباط٣

 يف تطبيقات واستخدامات عملية مركبة فضائية تعمل
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

٢٤٦ ٣٦ ١٥٤ ٧,١٠ ٦٣٨,٨  XTAR EUR 2005-005A ٢٠٠٥فرباير / شباط١٢

 :األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 

 كة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العملمستهل
٦٧٩ ٢٩ ٦٧٩ ٢٦,٨٨ ٥٢٤,٩٨  Titan 3C Transtage ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١

debris 

1965-108BQ 

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

٤٢٦٫٠٠ ٢٧٫٥٠ ٢٠٠ ٢٤ ٥٥٢  Titan 3C Transtage ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١

debris 

1965-108BR 

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

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
دية العق

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

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
٥١٥٫٢٣ ٢٦٫٥٩  ٣٠٧ ٢٩ ٥١٦ ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ Titan 3C Transtage 

debris 

1965-108BS 

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

٥٣٢٫٧٤ ٢٦٫٦٣ ١٨١ ٣٠  ٦٠١  Titan 3C Transtage ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١

debris 

1965-108BT 

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

١٠٧٫٩٧ ١٠٠٫٣٣ ١٧٧ ١ ٠٨٩ ١  Nimbus 2 debris 1966-040Y ١٩٦٦مايو /أيار ١٥

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

١٠٧٫٥٦ ١٠٠٫٣٦ ١٤٤ ١ ٠٨٤ ١  Nimbus 2 debris 1966-040Z ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٦٫٣٥ ١٠٠٫٢٤ ٠٩٢ ١ ٠٢٣ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AA ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٦٫٩٧ ١٠٠٫٤٠ ١٢٩ ١ ٠٤٣ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AB ١٩٦٦مايو / أيار١٥

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 سام أخرى متوقفة عن العملمستهلكة وأغطية واقية وأج

١٠٧٫٤٨ ١٠٠٫٤٣ ١٥٠ ١ ٠٧٠ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AC ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٧٫٥٤ ١٠٠٫٣٣ ١٤٧ ١ ٠٧٨ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AD ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٦٫٩٧ ١٠٠,٣١ ١٢١ ١ ٠٥٢ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AE ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٧٫٢٩ ١٠٠٫٣٥ ١٤٤ ١ ٠٥٩ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AF ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٧،١٠ ١٠٠,٤٠ ١٣٨ ١ ٠٤٧ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AG ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٦،٨٨ ١٠٠,٣١ ١١٧ ١ ٠٤٧ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AH ١٩٦٦مايو / أيار١٥
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    اخلصائص األساسية للمدار  4 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
دية العق

 التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(
خ مناورة مرحلية صواريخ تعزيز مستهلكة وصواري

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
١٠٧,٠٨ ١٠٠,٣٥ ١٣٠ ١ ٠٥٣ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AJ ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٧،٩٨ ١٠٠,٤٠ ١٨٥ ١ ٠٨٢ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AK ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

١٠٦,٠٩ ١٠٠,٢٨ ٠٨١ ١ ٠٠٩ ١  Nimbus 2 debris 1966-040AM ١٩٦٦مايو / أيار١٥

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

٢٢٤,٢١ ١٢٠,٨٦ ٨٥٥ ٥ ٨٤٠ ٥  Explorer 38 debris 1968-055M ١٩٦٨يوليه / متوز٤

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

١٠١،٤٥ ٩٩،١٠  ٨٦٢ ٧٩٢  Thor Burner 2A ١٩٧٤مارس / آذار١٦

debris 

1974-015C 

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

١٠٠,٢٦ ٩٩,٠٩ ٨٥٧ ٦٨٤  Thor Burner 2A ١٩٧٤مارس / آذار١٦

debris 

1974-015D 

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

١٠١,٠٤  ٩٩,٠٩ ٨٦١ ٧٥٥  Thor Burner 2A ١٩٧٤مارس / آذار١٦

debris 

1974-015E 

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

 ١٠٠,٨٥ ٩٨٫٧٤ ٨١٠ ٧٨٧  NOAA 8 debris 1983-022K ١٩٨٣مارس / آذار٢٨

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 ة وأجسام أخرى متوقفة عن العملمستهلكة وأغطية واقي

٨٥٤,٠٨ ٩٠,٤٧ ٩٤٧ ٤٥ ٩٣٥  Delta 2 debris 2000-017D ٢٠٠٠مارس / آذار٢٥

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

٨٥١،٧٣ ٩٠,٧٤ ٩٣٧ ٤٥ ٨٣٥  Delta 2 debris 2000-017E ٢٠٠٠مارس / آذار٢٥

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

١٠١،٨١ ٩٨٫٩٣ ٨٥٠ ٨٣٩  DMSP 5D-3 F16  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٨

debris 

2003-048F 

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

١٠١٫٧٢ ٩٨٫٨٧ ٨٤٩ ٨٣١  DMSP 5D-3 F16  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٨

debris 

2003-048G 
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5 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
دية العق

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

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
١٠١٫٥٣ ٩٨٫٩٢ ٨٤٠ ٨٢٢  DMSP 5D-3 F16  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٨

debris 

2003-048H 

 :٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة       
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨من يوم توقيت غرينتش   ب٠٠/٢٤األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة  األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير     

 .ال شيء 

 :٢٠٠٥فرباير  / شباط٢٨غرينتش من يوم بتوقيت   ٠٠/٢٤اجلسمان التاليان، اللذان ذُكرا يف تقرير سابق، مل يعودا موجودين يف املدار منذ الساعة   

 1999-035G, 2003-005D 

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

 .ال شيء 

 :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أبلغ عنها سابقا

 .ال شيء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


