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 األمانة العامة 

 

 
250906    V.06-56312 (A) 
*0656312* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

    
  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقد  

   يف الفضاء اخلارجي
  األمني العامة إىلهموج ٢٠٠٦أغسطس / آب٨ية مؤرخة شفوة رمذكّ

   )فيينا (لدى األمم املتحدةللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة 
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  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة               (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                     

مايو إىل        /تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة يف الفترة من أيار                                            
 .)انظر املرفق األول واملرفق الثاين               (يونيه    /حزيران    
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95   املرفق األول
    *٢٠٠٦مايو /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية يف أيار 

 مجيع عمليات جريتأُوقد . ٢٠٠٦مايو / أيار٣١حىت لتقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة يستكمل ا 
   .اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 طةنق
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(  التسمية الدولية
 

 :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وهي ال تزال يف املدار    
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات العملية 

 االتصاالتلتكنولوجيا الفضاء، كالطقس و
GOES-13 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ ٧‚٦٠٥ ٦‚٢٦ ٤٢٥ ٣٤ ٢٤٥ 2006-018A

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

Delta 4 R/B ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ ٣‚٦١٩ ٧‚٩ ١٤٢ ٣٥ ٥٧٨ ٦ 2006-018B

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

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
Transit 14 debris ١٩٦٦أغسطس / آب١٨ ٤١‚١٠٦ ٨٧‚٨٨ ٠٧٤ ١ ٠٤٧ ١ 1966-076J

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٣٧‚١٢٠ ٢١‚٦٩ ٣١٢ ٢ ٠٨٣ ١ 1965-063Q

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٤١‚١٢١ ٢٠‚٦٩ ٣٣٣ ٢ ١٥٥ ١ 1965-063R

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٠٥‚١٢٢ ٢٣‚٦٩ ٤٧٧ ٢ ٠٦٨ ١ 1965-063S

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكة 
 قفة عن العملوأغطية واقية وأجسام أخرى متو

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٥٨‚١٢١ ٢١‚٦٩ ٣٧٤ ٢ ١٢٩ ١ 1965-063T

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لذي وردت به بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل ا *
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 طةنق
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(  التسمية الدولية
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكة 

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٣٠‚١٢١ ٢٤‚٦٩ ٣٥١ ٢ ١٢٧ ١ 1965-063U

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٥٣‚١٢١ ٣٧‚٦٩ ٣٨١ ٢ ١١٨ ١ 1965-063V

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٠٤‚١٢٢ ٢٢‚٦٩ ٤٠٥ ٢ ١٣٩ ١ 1965-063W

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٩٢‚١٢٠ ٢٣‚٦٩ ٢٩٦ ٢ ١٤٨ ١ 1965-063X

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٨٦‚١٢٠ ٢٦‚٦٩ ٣٠٣ ٢ ١٣٦ ١ 1965-063Y

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٥٨‚١٢٠ ٢٧‚٦٩ ٣٠١ ٢ ١١٣ ١ 1965-063Z

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٩٦‚١٢٠ ٢٤‚٦٩ ٢٧٠ ٢ ١٧٧ ١ 1965-063AA

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكة 
 وقفة عن العملوأغطية واقية وأجسام أخرى مت

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٣٧‚١٢١ ٢١‚٦٩ ٣١٠ ٢ ١٧٤ ١ 1965-063AB

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٦٨‚١٢١ ٢٠‚٦٩ ٣٧٠ ٢ ١٤١ ١ 1965-063AC

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

Scout B debris ١٩٦٥أغسطس / آب١٠ ٧٢‚١٢١ ١٩‚٦٩ ٣٦٠ ٢ ١٥٥ ١ 1965-063AD

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

 Thor Burner 2A ١٩٧٤مارس / آذار١٦ ٠٥‚١٠١ ١٤‚٩٩ ٨٥٧ ٧٥٩

debris

1974-015F

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

Scout G-1 debris ١٩٨٨أغسطس / آب٢٥ ١٧‚١٠٥ ٨٤‚٨٩ ٠٤٢ ١ ٩٦٣ 1988-074N

 :٢٠٠٦مايو / أيار٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤بقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سا
  .ال شيء
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95     اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 طةنق
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة(  التسمية الدولية
 :٢٠٠٦مايو / أيار٣١من يوم توقيت غرينتش  ب٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة 

  .ال شيء 
 :٢٠٠٦مايو / أيار٣١غرينتش من يوم بتوقيت  ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

1983-113G  
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

  .ال شيء 
 :بغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقاتنقيحات ين

  .ال شيء
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 املرفق الثاين

    *٢٠٠٦يونيه  /بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية يف حزيران 
 .٢٠٠٦يونيه  / حزيران٣٠حىت يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة  
   . 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 

 التسمية الدولية سم الفضائياسم اجل تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 

 :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وهي ال تزال يف املدار
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات العملية 

 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت
Galaxy 16 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٨ ٠‚٦٦٩ ١‚٠ ٦٥١ ٣٥ ٢٦٨ ٢ 2006-023A

كبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات العملية مر
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

USA 187 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ١‚١٠٩ ٦‚٢٣ ١٨٨ ٢ ١٨٥ 2006-024A

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات العملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

USA 188 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ١‚١٠٩ ٦‚٢٣ ١٨٨ ٢ ١٨٥ 2006-024B

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات العملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

USA 189 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ١‚١٠٩ ٦‚٢٣ ١٨٨ ٢ ١٨٥ 2006-024C

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

Delta 2 R/B (1) ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ١‚١٠٩ ٦‚٢٣ ١٨٨ ٢ ١٨٥ 2006-024D

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

Delta 2 R/B (2) ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ١‚١٠٩ ٦‚٢٣ ١٨٨ ٢ ١٨٥ 2006-024E

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات واالستخدامات العملية 
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت

USA 184 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ ٥‚٦٨٤ ٤‚٦٢ ٥٩٤ ٣٧ ١١١ ١ 2006-027A

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

Delta 4 R/B ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ ٨‚٦٦١ ٣‚٦٢ ٤٨٧ ٣٦ ٠٧٣ ١ 2006-027B

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

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 التسمية الدولية سم الفضائياسم اجل تاريخ اإلطالق )دقيقة(
 :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

Transit 15 debris ١٩٦٧أبريل /سان ني١٤ ١‚١٠٦ ١‚٩٠ ٠٥٩ ١ ٠٣٦ ١ 1967-034J

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٦٦‚١١١ ٨٣‚١٠٥ ٥٤٠ ١ ٠٦٦ ١ 1968-002E

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٧٨‚١٠٩ ٧٧‚١٠٥ ٤٢١ ١ ٠١٢ ١ 1968-002F

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير /لثاين كانون ا١١ ١٠‚١٠٩ ٧٩‚١٠٥ ٣٨٦ ١ ٩٨٤ 1968-002G

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٢٢‚١١٠ ٧٩‚١٠٥ ٤٥٣ ١ ٠٢٠ ١ 1968-002H

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٨٨‚١٠٩ ٨٠‚١٠٥ ٤١٩ ١ ٠٢٣ ١ 1968-002J

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير /الثاين كانون ١١ ٥٨‚١١١ ٨٢‚١٠٥ ٥٣٦ ١ ٠٦٣ ١ 1968-002K

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٧١‚١١١ ٨١‚١٠٥ ٥٢٣ ١ ٠٨٧ ١ 1968-002L

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٥٧‚١٠٨ ٨٣‚١٠٥ ٣٦٠ ١ ٩٦٢ 1968-002M

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير /لثاين كانون ا١١ ٢٩‚١١٠ ٨١‚١٠٥ ٤٣٦ ١ ٠٤٣ ١ 1968-002N

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

Delta 1 debris ١٩٦٨يناير / كانون الثاين١١ ٨٣‚١٠٩ ٨٤‚١٠٥ ٤٤٣ ١ ٩٩٤ 1968-002P

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

Atlas F debris ١٩٧٨مايو / أيار١٣ ٨٤‚٢٠٠ ١٣‚٦٤ ٣٤٢ ٩ ٦٢٣ 1978-047C
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض

 )كم(

 نقطة
 األوج

 )كم(
زاوية امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 التسمية الدولية سم الفضائياسم اجل تاريخ اإلطالق )دقيقة(
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 

 مستهلكة وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل
Scout G-1 debris ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦ ٣٨‚١٠٥ ٢٤‚٩٠ ١٤٣ ١ ٨٨٢ 1987-080K

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

Scout G-1 debris ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦ ٣٣‚١٠٥ ٢٢‚٩٠ ١١٤ ١ ٩٠٦ 1987-080L

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية 
 م أخرى متوقفة عن العملمستهلكة وأغطية واقية وأجسا

Scout G-1 debris ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦ ٦٤‚١٠٣ ٢٢‚٩٠ ٠٢٨ ١ ٨٣٣ 1987-080M

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

Scout G-1 debris ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦ ٢١‚١٠٥ ٢٥‚٩٠ ١١١ ١ ٨٩٧ 1987-080N

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

Scout G-1 debris ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٦ ٦٩‚١٠٤ ٢٩‚٩٠ ٠٥٤ ١ ٩٠٥ 1987-080P

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

Scout G-1 debris ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٦ ٣٠‚١٠٧ ٢٦‚٩٠ ٢١٧ ١ ٩٨٦ 1988-033H

 :٢٠٠٦يونيه  / حزيران٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
  .ال شيء

 :٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠من يوم توقيت غرينتش  ب٠٠/٢٤ألجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة ا
  .ال شيء 

 :٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠غرينتش من يوم بتوقيت  ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
2005-037A  

 :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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