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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقدَّ  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
من   األمني العامة إىلهموجَّ ٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠ة خ مؤرَّة شفويةمذكر

   )فيينا (ةلدى األمم املتحدللواليات املتحدة األمريكية 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          

 ٢٠٠٤يونيه  /التسـجيل اخلاصـة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقتها الواليات املتحدة يف حزيران              
 ).انظر املرفق(
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 املرفق 2 

 بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 
  *٢٠٠٤يونيه /يف حزيران 
  ٢٠٠٤مارس   /آذار 

 مجيع عمليات اإلطالق              جريت   أُ  وقد    .٢٠٠٤يونيه     / حزيران    ٣٠حىت    يانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                      يستكمل التقرير التايل ب            -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               

٢٠ ٣٦٤ ١٨٤  Navstar 55 (USA 178) 2004-023A ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣ ٣٥٦,٤ ٣٨,٩

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

 Delta 2 R/B (1) 2004-023B ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣ ٩٩,٨ ٣٢,٩ ١ ٣٣٦ ١٧١

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

٢٠ ٣٣٠ ١٨٧  Delta 2 R/B (2) 2004-023C ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣ ٣٥٥,٩ ٣٨,٨

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

 Celestis 04/SL 24 2004-025B ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩ ١٠٣,٧ ٩٨,٣ ١ ١٩٥ ٦٨١

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

 Amsat Echo 2004-025K ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩ ٩٩,٩ ٩٨,٢ ٨١٧ ٦٩٧

 :األخري   األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير                       
 .ال شيء   

 :٢٠٠٤يونيه   / حزيران   ٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم           ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل ُيبلّغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                                          
 .ال شيء   

                                                               
 .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(
 :٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠توقيت غرينتش من يوم  ب٠٠/٢٤ا مل تعد موجودة فيه منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنه

 .ال شيء   
 :٢٠٠٤يونيه  / حزيران  ٣٠بتوقيت غرينتش من يوم            ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                             

 1967-092K 

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

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