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 ة العامةاألمان 
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*0580674* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

   
  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد 
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  األمني العامة إىلهموج ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٠ية مؤرخة شفوة رمذكّ

   )فيينا (م املتحدةلدى األمللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة 
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          

نوفمــرب وكــانون /تســجيل األجســام الفضــائية الــيت أطلقــتها الواليــات املــتحدة يف تشــرين الــثاين
 ).انظر املرفق (٢٠٠٤ديسمرب /األول
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 املرفق 2 

 بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 
  *٢٠٠٤ ديسمرب/نوفمرب وكانون األول/يف تشرين الثاين

  ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
 ٢٠٠٤.نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠حىت يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة  -١ 
 . مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلكجريتأُوقد  

 
    مداراخلصائص األساسية لل 

 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    

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

٢٠ ٣٩٦ ١٧٤  نوفمرب/ تشرين الثاين٦ ٣٥٦,٦ ٣٩,١
٢٠٠٤ 

Navstar 56 (USA 180) 2004-045A 

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

 نوفمرب/ين الثاين تشر٦ ٩٩,٧ ٣٣,١ ١ ٣٠٨ ١٧٦
٢٠٠٤ 

Delta 2 R/B (1) 2004-045B 

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

٢٠ ٣٥٩ ١٨١  نوفمرب/ تشرين الثاين٦ ٣٥٦,٣ ٣٩,٠
٢٠٠٤ 

Delta 2 R/B (2) 2004-045C 

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

نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ٩٦,٧ ٢٠,٥ ٦١٠ ٥٩٥
٢٠٠٤ 

SWIFT 2004-047A 

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

نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ٩٢,٦ ١٩,٥ ٦٠٥ ٢١٢
٢٠٠٤ 

Delta 2 R/B 2004-047B 

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

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
 Delta 2 R/B 1972-058B ١٩٧٢يوليه / حزيران٢٣ ٨٩,٥ ٩٨,٣ ٢٥٥ ٢٤٤

                                                               
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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    مداراخلصائص األساسية لل 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

التسمية الدولية اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 :٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤تالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة      األجسام ال 

 .ال شيء 
 :٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠توقيت غرينتش من يوم   ب٠٠/٢٤ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ     

 .ال شيء 
 :٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين٣٠بتوقيت غرينتش من يوم   ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     

 1965-082AP, 1970-025HQ, 1974-089DX, 1978-026HP, 1994-058A, 1994-029ADJ, 1999-035D, 1983-113F 
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار    

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

مركبة فضائية تعمل يف تقصي تقنيات وتكنولوجيا الطريان 
 يف الفضاء

  Aprizesat 2 2004-025A ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩ ١٠٠,٠ ٩٨,٠ ٨٥٢,١ ٦٩٥,٤

مركبة فضائية تعمل يف تقصي تقنيات وتكنولوجيا الطريان 
 يف الفضاء

  Aprizesat 1 2004-025G ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٩ ٩٩,٥ ٩٨,٠ ٧٦٦ ٦٩٨,٨
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 ٢٠٠٤ ديسمرب/كانون األول 
 

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حىت يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة  -٢ 
 . مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلكجريتأُوقد  

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 م الفضائيالوظيفة العامة للجس

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 
 يا الفضاء، كالطقس أو االتصاالت لتكنولوج

ديسمرب / كانون األول١٧ ١٤٣,٦ ٢٧,٢ ٥ ٣٢٩ ١٨١
٢٠٠٤ 

AMC 16 2004-048A 

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

ديسمرب / كانون األول١٧ ٦٩٨,١ ١٨,٢ ٣٥ ٦٢٥ ٤ ٧٩٨
٢٠٠٤ 

Atlas V Centaur R/B 2004-048B 

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

ديسمرب / كانون األول٢١ ٦٤٥,٥ ٢٧,٢ ٣٦ ٣٦٧ ٢٨٠
٢٠٠٤ 

Delta IV Demo 
Spacecraft 

2004-050A 

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

 :٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١ 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 

 :٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول٣١توقيت غرينتش من يوم   ب٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة      
 .ال شيء 

 :٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١يوم بتوقيت غرينتش من   ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     
 1972-058B, 1973-086BW, 1976-066C, 1999-035C, 1999-035E, 2003-020B, 2004-047B 

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

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