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230105    V.05-90905 (A) 
*0590905* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

   
  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  األمني العامة إىلهموج ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٩ية مؤرخة شفوة رمذكّ

   )فيينا (تحدةلدى األمم املللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة 
حتياا إىل         ) فيينا   (للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة                          دي البعثة الدائمة           

األمني العام لألمم املتحدة، ويشرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل                                                   
، بيانات         ))٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة               (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                     

انظر    (٢٠٠٥أغسطس       /تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة يف آب                                      
 .)املرفق  
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82  املرفق
 *٢٠٠٥أغسطس /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية يف آب 

 
 مجيع عمليات اإلطالق      جريت أُوقد . ٢٠٠٥أغسطس  / آب٣١حىت  ليت أطلقتها الواليات املتحدة    يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام ا        -١

 .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 العقدية 

 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 واالتصاالت

 MRO 2005-029A ٢٠٠٥أغسطس / آب١٢ ٨٨,٢٠ ٣٨,٩٠ ١٨٧ ١٨٣

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى 

 Atlas V Centaur R/B 2005-029B ٢٠٠٥أغسطس / آب١٢ ١ ٨٥١,٧٠ ٤٢,١٠ ٧٨ ٧٥٤ ٨ ٣٩٧

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات 
 لوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالتعملية لتكنو

 Galaxy 14 2005-030A ٢٠٠٥أغسطس / آب١٣ ١ ٣١١,٥٠ ٤٩,٢٠ ٦٦ ٠٢٣ ٢٩١

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

 ية واقية وأجسام عاطلة أخرىمستهلكة وأغط
 Scout B debris 1965-063C ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١١٩,٧٩ ٦٩,٢٧ ٢ ٢٩٣ ١ ٠٥٠

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063D ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢١,٩٩ ٦٩,٢١ ٢ ٤٠٣ ١ ١٣٦

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063E ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢١,٩٥ ٦٩,٢٢ ٢ ٣٩٣ ١ ١٤٣

رة مرحلية واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناوص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063F ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢١,٠٨ ٦٩,٢٢ ٢ ٣٢٢ ١ ١٣٦

                                                           
 .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 العقدية 

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

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى
 Scout B debris 1965-063G ١٩٦٥أغسطس /ب آ١٠ ١٢٠,٧٠ ٦٩,٢٦ ٢ ٢٧٤ ١ ١٥٠

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063H ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢١,٠٩ ٦٩,٠٧ ٢ ٣٣٠ ١ ١٢٩

ز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية واريخ تعزيص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063J ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢٠,٨٦ ٦٩,١٨ ٢ ٣١٣ ١ ١٢٥

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063K ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢٠,٣٤ ٦٩,٢٧ ٢ ٣٠٨ ١ ٠٨٥

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063L ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢٠,٧٦ ٦٩,٢٣ ٢ ٣٣٢ ١ ٠٩٨

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Scout B debris 1965-063M ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢٠,٨٧ ٦٩,٢٣ ٢ ٢٧٦ ١ ١٦٣

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 سام عاطلة أخرىمستهلكة وأغطية واقية وأج

 Scout B debris 1965-063N ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ١٢١,٤٧ ٦٩,٢١ ٢ ٣٧٠ ١ ١٢٣

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108BV ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٤٣,٨٤ ٢٧,١٣ ٣٠ ٢١٨ ١ ١٦٦

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108BW ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٢٥,٠٣ ٢٦,٦١ ٢٩ ٨٠٦ ٥٥٤

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108BX ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٤٠,٧٢ ٢٨,٢٩ ٣٠ ٠٧٥ ١ ١٤١

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 ة واقية عاطلة أخرىمستهلكة وأغطي

٣١ ٧٦٦ ٥٣٨  Titan 3C Transtage debris 1965-108BY ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٦٠,٩٣ ٢٥,١٣

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3CTranstage debris 1965-108BZ ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٣٩١,٢٠ ٢٧,٨٤ ٢٢ ٣٨٢ ٢٩٩
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82     اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

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

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى
 Titan 3C Transtage debris 1965-108CA ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٥٤,٤٤ ٢٦,٩٣ ٣١ ١٢٤ ٨٣٢

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CB ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٥٢,٧١ ٢٦,٣٠ ٣٠ ٩٤٨ ٩١٥

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CC ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٤٦,٨٤ ٢٥,٨٥ ٣٠ ٢٠٤ ١ ٣٤٣

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CD ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٤٣٢,٠٥ ٢٦,٤٢ ٢٤ ٦٨٢ ٤٢٥

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CE ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٥٩,٢٠ ٢٦,٩٥ ٣١ ٠٨٥ ١ ١٢٧

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CF ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٣٢,٦١ ٢٧,٥٤ ٣٠ ٠٢٧ ٧٤٧

ز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية واريخ تعزيص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CG ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥١٥,٨١ ٢٦,٥٨ ٢٩ ٤٠٢ ٤٥٢

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 ام عاطلة أخرىمستهلكة وأغطية واقية وأجس

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CH ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٤٦,٤٤ ٢٨,٠١ ٣٠ ١٨٠ ١ ٣٤٦

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CJ ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٤٤,٠٢ ٢٨,١٨ ٣٠ ٢١٨ ١ ١٧٦

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CK ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٥٦,٣٢ ٢٧,٤٣ ٣٠ ٨٩٤ ١ ١٦٣

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CL ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٢٤,٩٤ ٢٧,٤٢ ٢٩ ٧٢٣ ٦٣٢

ة مرحلية واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CM ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٣٩,٠٣ ٢٦,٩٧ ٣٠ ٥٤٩ ٥٧٤



 

  
 

5 ST
/S

G
/S

E
R

.E
/4

82
 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

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

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى
 Titan 3C Transtage debris 1965-108CN ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٤٦,٨٣ ٢٦,١٧ ٣٠ ٢٣٥ ١ ٣١١

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CP ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٣٤,٩٨ ٢٦,٤٨ ٣٠ ٢٠٧ ٦٩٧

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية ص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CQ ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٦٥,٩٨ ٢٦,٧٥ ٣١ ٦٢٨ ٩٤٦

يخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية وارص
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام عاطلة أخرى

 Titan 3C Transtage debris 1965-108CR ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١ ٥٦٨,٥٧ ٢٦,٨٣ ٣٢ ١٨٩ ٥٢٣

 :٢٠٠٥أغسطس  / آب٣١ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤ التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور   
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥أغسطس  / آب٣١من يوم توقيت غرينتش   ب٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة      
 .شيءال  

 :٢٠٠٥أغسطس  / آب٣١غرينتش من يوم بتوقيت   ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     
 1970-025JJ, 1977-065FG, 2005-026A 

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار    
 .ال شيء 
 :بغي إدخاهلا على بيانات أبلغ عنها سابقاتنقيحات ين
 .ال شيء 

 


