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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

    التفاقية تسجيل األجسام املطلَقةاًمعلومات مقدَّمة وفق    
      يف الفضاء اخلارجي

   هة إىل األمني العامموجَّ ٢٠١١ فرباير/شباط ١٤مذكَّرة شفوية مؤرَّخة     
      )فيينا(املتحدة من البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم 

حتياهتـا إىل   ) فيينـا (هتدي البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحـدة             
 إليــه، وفقــاً ألحكــام املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة متقــدِّاألمـني العــام لألمــم املتحــدة، ويــشرِّفها أن  

، ))٢٩-د (٣٢٣٥ العامـة    مرفـق قـرار اجلمعيـة     (تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلـارجي        
ديـسمرب  /لـشهر كـانون األول    بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحـدة          

  ).انظر املرفق (٢٠١٠
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    املرفق
   بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية    

    *٢٠١٠ ديسمرب/كانون األوللشهر 
 ديــسمرب/كــانون األول ٣١لتــايل بيانــات تــسجيل األجــسام الــيت أطلقتــها الواليــات املتحــدة حــىت يــستكمل التقريــر ا  
  .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك. ٢٠١٠

    
    البارامترات املدارية األساسية        

   التسمية
 وقع اإلطالقم  تاريخ اإلطالق  اسم اجلسم الفضائي  الدولية

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

  زاوية 
  امليل 

  )درجة(

  نقطة 
  األوج 

 )كم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كم(
 : بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدارأُطلقتاألجسام التالية 

2010-066B QBX2 ديسمرب / كانون األول٨
٢٠١٠ 

ة فضائية تعمل يف التطبيقات مركب ٢٩٢ ٣٢١ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

2010-066C SMDC ONE ديسمرب / كانون األول٨
٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٩٢ ٣٢٠ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066F QBX1 ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٩٢ ٣١٨ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066K FALCON 9 R/B ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٢٨٥ ١١ ٠٩٥ ٣٤.٥ ٢١٩.٧ 
 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام مرحلية

 أخرى متوقّفة عن العمل

                                                         
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *  
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    البارامترات املدارية األساسية        

   التسمية
 وقع اإلطالقم  تاريخ اإلطالق  اسم اجلسم الفضائي  الدولية

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

  زاوية 
  امليل 

  )درجة(

  نقطة 
  األوج 

 )كم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كم(
 :، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخرياً عنها سابقيبلّغاألجسام التالية، اليت مل 

1988-089D NOAA 11  debris  صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٨١٣ ٨٥٠ ٩٨.٧ ١٠١.٥ – ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٤
 واقية وأجسام مرحلية مستهلكة وأغطية
 أخرى متوقّفة عن العمل

1988-089E NOAA 11  debris صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٨٤١ ٨٥٨ ٩٨.٧ ١٠١.٩ – ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٤
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقّفة عن العمل
1998-067A Zarya Cargo Block نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

١٩٩٨  
ايكونور، ب

 كازاخستان
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٣٩١ ٣٩٥.٩ ٥١ ٩٢

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 
 كالطقس أو االتصاالت

2001-028B Quest Joint Air-

Lock 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٣٩١ ٣٩٥.٩ ٥١ ٩٢ – ٢٠٠١يوليه / متوز١٢
ا الفضاء، واالستخدامات العملية لتكنولوجي

 كالطقس أو االتصاالت
2007-050B Harmony Node أكتوبر / تشرين األول٢٣

٢٠٠٧ 
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٣٩١ ٣٩٥.٩ ٥١ ٩٢ –

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 
 كالطقس أو االتصاالت

2009-062B Attached Payload 

Accommodations 

Equipment 

نوفمرب / تشرين الثاين١٦
٢٠٠٩ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٣٩١ ٣٩٥.٩ ٥١ ٩٢ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-004B Tranquility Node 

and Cupola 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٣٩١ ٣٩٥.٩ ٥١ ٩٢ – ٢٠١٠فرباير / شباط٨
 العملية لتكنولوجيا الفضاء، واالستخدامات

 كالطقس أو االتصاالت

   بتوقيت غرينتش ٠٠/٢٤، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة اً عنها سابقيبلّغاألجسام التالية، اليت مل 
 :٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١من 

 .ال شيء
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    البارامترات املدارية األساسية        

   التسمية
 وقع اإلطالقم  تاريخ اإلطالق  اسم اجلسم الفضائي  الدولية

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

  زاوية 
  امليل 

  )درجة(

  نقطة 
  األوج 

 )كم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كم(
 :٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٣١ بتوقيت غرينتش من ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت مل اار بعد صدور التقرير األخري، ولكنه املدت بلغاألجسام التالية

2010-066A Dragon C1 ديسمرب / كانون األول٨
٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٨٦ ٣١٥ ٣٤.٥ ٩٠.٥  –
ء، واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضا

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066D Perseus 003 ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٩١ ٣١٩ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066E Perseus 001 ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

ة فضائية تعمل يف التطبيقات مركب ٢٩١ ٣٢٠ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066G Perseus 002 ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٨٩ ٣١٩ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066H Perseus 000 ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٦٣ ٣١٧ ٣٤.٥ ٩٠.٢ –
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت
2010-066J Mayflower ديسمرب / كانون األول٨

٢٠١٠ 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٨٩ ٣٢٤ ٣٤.٥ ٩٠.٥ –
دامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، واالستخ

 كالطقس أو االتصاالت
 :٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٣١من   بتوقيت غرينتش٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذُكرت يف تقرير سابق،مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

2010-060B 

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

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

  
––––––––– 


