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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  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧ مؤرَّخة شفوية مذكَّرة    
      )فيينا(مم املتحدة لدى األللواليات 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 (٣٢٣٥يـة العامـة     مرفـق قـرار اجلمع    (قة يف الفضاء اخلـارجي      تسجيل األجسام املطلَ  
يوليـه إىل  /متـوز الفتـرة مـن   بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليـات املتحـدة يف            

  ).الرابع انظر املرفقات األول إىل( ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
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     األولاملرفق 2
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٩يوليه /متوزلشهر 
وقد  .٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت    

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

التسمية 
  الدولية

سم اسم اجل
  موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
 األوجنقطة 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

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

2009-035A TerreStar 1غيانا و، كور  ٢٠٠٩يوليه / متوز١
 الفرنسية

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٣٧ ٣٥ ٩١١ ٦,٠ ٦٣٤,٢٠
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-037BFalcon 1 R/Bصواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٦٨٥  ٦٨٧  ٩,٠  ٩٧,٩٠  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤
ة وأجسام مرحلية مستهلكة وأغطية واقي

 أخرى متوقفة عن العمل
2009-038BDRAGONSatمركبة فضائية تعمل يف التطبيقات   ٣٢٤  ٣٢٩ ٥١,٦٤  ٩١,٠٧  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-038CANDE debris 
(Pollux cylinder)

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٣٢٤  ٣٢٩ ٥١,٦٤  ٩١,٠٦  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل
2009-038DANDE debris 

(Castor cylinder)
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٣٢١  ٣٢٧ ٥١,٦٤  ٩١,٠٩  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 رى متوقفة عن العملأخ

2009-038E ANDE Pollux 
Sphere

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات   ٣٢٦  ٣٣١ ٥١,٦٤  ٩١,١٠  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

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

التسمية 
  الدولية

سم اسم اجل
  موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
 األوجنقطة 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
2009-038F ANDE Castor 

Sphere
ة فضائية تعمل يف التطبيقات مركب  ٣٢٧  ٣٣٣ ٥١,٦٤  ٩١,١٢  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-038GANDE debris 
(Avionics Deck)

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٣٢٥  ٣٣١ ٥١,٦٤  ٩١,١٠  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 ملأخرى متوقفة عن الع
2009-041DAprizeSat 4بايكونور،   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩

  كازاخستان
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات   ٦٠٢  ٦٧٤ ٩٨,١  ٩٧,٥٠

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-041F AprizeSat 3بايكونور،   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩
  كازاخستان

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات   ٥٦١  ٦٧٦ ٩٨,١  ٩٧,١٠
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

 : بعد صدور التقرير األخرياسابقا، اسُتبيناللذان مل يبلغ عنهما ، اجلسمان التاليان
2007-047DDelta 2 debrisتشرين األول١٧  /

  ٢٠٠٧أكتوبر 
يخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة صوار  ٢١٢ ١٩ ٤٨٢ ٣٩,٩٧ ٣٤٢,٨١  -

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 أخرى متوقفة عن العمل

2008-042CGeoEye 1 debrisصواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٦٦٣  ٦٧٣ ٩٨,١٦  ٩٨,١٠  - ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٦
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل
يوليه /متوز ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤م التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسا
٢٠٠٩: 

2009-038ASTS-127أنظمة نقل فضائية يعاد استخدامها  ٣٢٨  ٣٣٦  ٥١,٦  ٩١,١٠  -  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٥  
 :٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ين موجوديعودا يف تقرير سابق،مل اكر ذُلذان، الان التالياناجلسم

  1997-051HF, 1997-051LY  
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

 .ال شيء  
 : بيانات أُبلغ عنها سابقاتنقيحات ينبغي إدخاهلا على

 .ال شيء  
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     الثايناملرفق 4
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية  

    *٢٠٠٩أغسطس /آبلشهر 
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت    

      .يع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلكوقد أُجريت مج
    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  اإلطالق

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(
 األوجنقطة 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

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

2009-043A Navstar 64 
(USA 206)

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٠٣ ٢٠ ٣٧٠ ٤٠,٠ ٣٥٦,٨ - ٢٠٠٩أغسطس / آب١٧
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-043B Delta 2 R/B (1)صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ١٩٦  ١ ٢٣٥  ٣٧,٩  ٩٩,١  - ٢٠٠٩أغسطس / آب١٧
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل
2009-043C Delta 2 R/B (2)صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٢٠٢  ٢٠ ٣٥١  ٤٠,٠  ٣٥٦,٥  - ٢٠٠٩أغسطس / آب١٧

تهلكة وأغطية واقية وأجسام مرحلية مس
 أخرى متوقفة عن العمل

2009-045A STS-128أنظمة نقل فضائية يعاد استخدامها  ١٥٦  ٢٣٨  ٥١,٦  ٨٨,٤  - ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨  
 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري

 .ال شيء  
:٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ا سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنه

 .ال شيء  
 :٢٠٠٩أغسطس / آب٣١من يوم  بتوقيت غرينتش ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت مل ا بعد صدور التقرير األخري، ولكنه املدارت بلغاألجسام التالية

  .ال شيء  
____________   

  .ل الذي وردت بهبيانات التسجيل مستنسخة بالشك  *   
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    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  اإلطالق

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(
 األوجنقطة 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

   الفضائيالوظيفة العامة للجسم )كلم(
 :٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجودي مل  يف تقرير سابقذُكرالذي  التايل اجلسم

  1965-072F  
  :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

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

 .ال شيء  
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     الثالثاملرفق 6
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٩سبتمرب /أيلوللشهر 
 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣٠يستكمل 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        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  اإلطالق

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(
نقطة األوج 

 )كلم(

نقطة 
حلضيض ا

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

2009-047A USA 207 مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٧ ٣٠٨ ٣٥ ٧٩٧ ٢٣,٠ ٧٧٤,٢ -  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٨
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 

 التصاالتالفضاء، كالطقس أو ا
2009-047B Atlas 5 

Centaur R/B
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٧ ٣٠٨ ٣٥ ٧٩٧ ٢٣,٠ ٧٧٤,٢ - ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٨

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 أخرى متوقفة عن العمل 

2009-052A STSS Demo 1 
(USA 208)

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ١ ٣٤٨ ١ ٣٥٠ ٥٨,٠ ١١٢,٦ -٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-052B STSS Demo2 مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ١ ٣٤٨ ١ ٣٥٠ ٥٨,٠ ١١٢,٦ -٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-052C Delta 2 R/Bصواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ١ ٣٤٨ ١ ٣٥٠ ٥٨,٠ ١١٢,٦ -٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥
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 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  اإلطالق

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(
نقطة األوج 

 )كلم(

نقطة 
حلضيض ا

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :األجسام التالية، اليت مل ُيبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري

  .ال شيء 
/  أيلول٣٠  بتوقيت غرينتش من يوم٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت مل ا بعد صدور التقرير األخري، ولكنهت سابقا، اسُتبينا مل ُيبلغ عنهيت، اللتاليةاألجسام ا

 :٢٠٠٩سبتمرب 
  .ال شيء 

  :٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤نذ الساعة  يف املدار مةعد موجودت مل ا املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنهت بلغاألجسام التالية
  .ال شيء 

  :٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠  بتوقيت غرينتش من يوم٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت يف تقرير سابق،مل تكر ذُيت، الاألجسام التالية
  1997-051DF, 2007-043C, 2009-045A  

  :بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدارطلقت األجسام التالية أُ
  .ال شيء 

  :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقا
    .ال شيء 
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     الرابعاملرفق 8
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األوللشهر 
أكتوبر / تشرين األول٣١لتايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت يستكمل التقرير ا 
  .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك .٢٠٠٩

    
    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  طالقاإل

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

2009-055AWorldView 2 أكتوبر / تشرين األول٨
٢٠٠٩  

ضائية تعمل يف التطبيقات مركبة ف ١٩٥ ٨٠٥ ٩٨,٦ ١٠٠,٠ -
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-055BDelta 2 R/Bأكتوبر / تشرين األول٨
٢٠٠٩ 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٧٧٦ ٧٧٧ ٩٨,٦ ١٠٠,١ -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
2009-057ADMSP 5D-3 

F18 (USA 210)
أكتوبر / تشرين األول١٨

٢٠٠٩ 
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٨٤٩ ٨٦٠ ٩٨,٩ ١٠١,٩ -

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-057BAtlas 5 Centaur 
R/B 

أكتوبر / تشرين األول١٨
٢٠٠٩ 

 مستهلكة وصواريخ مناورة صواريخ تعزيز ٨٥٠ ٨٥٧ ٩٨,٨ ١٠٢,٨ -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
2009-057CDMSP 5D-3 

F18 debris 
أكتوبر / تشرين األول١٨

٢٠٠٩  
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٨٥٤ ٨٥٨ ٩٨,٩ ١٠١,٩ -

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 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
  طالقاإل

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(
نقطة األوج 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
2009-057DDMSP 5D-3 

F18 debris 
أكتوبر / تشرين األول١٨

٢٠٠٩  
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٨٦٢  ٨٦٥  ٩٨,٩ ١٠١,٩  -

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 أخرى متوقفة عن العمل 

  :األجسام التالية، اليت مل ُيبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري
  .ءال شي 

 تشرين ٣١  بتوقيت غرينتش من يوم٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت مل ا بعد صدور التقرير األخري، ولكنهت سابقا، اسُتبينا مل ُيبلغ عنهيت، الاألجسام التالية
 :٢٠٠٩أكتوبر /األول
  .ال شيء 

  :٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةموجودعد ت مل ا املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنهت بلغاألجسام التالية
  .ال شيء 

  :٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٣١  بتوقيت غرينتش من يوم٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت يف تقرير سابق،مل تكر ذُيت، الاألجسام التالية
  1998-037B, 2006-050AG, 2006-057GH, 2009-031C  

  :طلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املداراألجسام التالية أُ
  .ال شيء 

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

_________  


