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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

    
  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
 األمني ة إىلهموج ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥ية مؤرخة شفوة رمذكّ
 مم املتحدةلدى األللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة  العام

   )فيينا(
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  (٣٢٣٥ مرفق قرار اجلمعية العامة             (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                     

 ٢٠٠٥ديسمرب      /تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة يف كانون األول                                            
 .)انظر املرفق     (
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85  املرفق
    *٢٠٠٥ديسمرب /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية يف كانون األول 
  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول 

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حىت ستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة ي 
  . مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلكجريتأُوقد 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 نقطة
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اسم اجلسم 
 التسمية الدولية الفضائي

 
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار    

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات 
 طقس واالتصاالتعملية لتكنولوجيا الفضاء، كال

 AMC-23 2005-052 A ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٩ ٧٤٧,٦ ١٨,٥ ٣٥ ٦١٩ ٦ ١٩٥

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

 :٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم  ٠٠/٢٤ألخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة    األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير ا    
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول٣١من يوم توقيت غرينتش   ب٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة      
 .ال شيء 

 :٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١غرينتش من يوم بتوقيت   ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة     
 1978-016C, 1991-082L, 1994-029AEM 

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                               

 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *


