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 األمانة العامة 

 

 
191007    V.07-86846 (A) 
*0786846* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
    يف األغراض السلمية   

  قةلَمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْمعلومات مقدَّ  
   يف الفضاء اخلارجي

 موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦مذكّرة شفوية مؤّرخة   
   )فيينا(تحدة من البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم امل

حتّياهتا إىل  ) فيينا(هتـدي البعـثة الدائمـة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة              
األمـني العـام لألمـم املـتحدة، ويشـّرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقية تسجيل                        

، )، املرفق)٢٩-د( ٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة       (األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي          
ديســمرب /بــيانات تســجيل األجســام الفضــائية الــيت أطلقــتها الواليــات املــتحدة يف كــانون األول

 ).انظر املرفق (٢٠٠٦
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14    املرفق
  *٢٠٠٦ ديسمرب/بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية لشهر كانون األول

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١يانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت يستكمل التقرير التايل ب  
 .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك

 
     اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض 

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(
اوية امليل ز
 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اسم اجلسم 
 الفضائي

التسمية 
 الدولية

 :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 
 صاالتكالطقس أو االت

كورو،   ٦٣٦,٨ ٢٣ ٣٥ ٩٧٨ ٣٠٧
غيانا  

 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول٨
٢٠٠٦ 

WildBlue 1 2006-054A 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

كورو،   ٦٤٤,١ ١,٨ ٣٥ ٩٠٩ ٢٩٤
غيانا  

 الفرنسية

ديسمرب / كانون األول٨
٢٠٠٦ 

AMC 18 2006-054B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

MEPSI 2006-055B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 صاالتكالطقس أو االت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

RAFT 2006-055C 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

MARScom 2006-055D 

                                                                 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت فيه *   
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     اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض 

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(
اوية امليل ز
 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اسم اجلسم 
 الفضائي

التسمية 
 الدولية

 مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

ANDE 
Cylinder 1

2006-055E 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب /ألول كانون ا١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

ANDE MAA 
Sphere 1

2006-055F 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

ANDE 
Cylinder 2

2006-055G 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
لعملية لتكنولوجيا الفضاء، واالستخدامات ا

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

ANDE 
Avionics Deck

2006-055H 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨
٢٠٠٦ 

ANDE FCAL 
Sphere 2

2006-055J 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٤ - ٩١,٧٦ ٥٨,٥٣ ٣٥٥ ٣٦٧
٢٠٠٦ 

USA 193 2006-057A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة 
ة وأجسام مرحلية مستهلكة وأغطية واقي

 أخرى متوقفة عن العمل

ديسمرب / كانون األول١٤ - ٨٩,٠ ٥١,٩٨ ٢٦٨ ١٧٠
٢٠٠٦ 

Delta 2 R/B 2006-057B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٦ - ٩٣,٠ ٤٠,٠ ٤٢٦ ٤١٨
٢٠٠٦ 

TacSat 2 2006-058A 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة 
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل

ديسمرب / كانون األول١٦ - ٩٣,٠ ٤٠,٠ ٤٢٤ ٤١٨
٢٠٠٦ 

Minotaur R/B 2006-058B 
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14      اخلصائص األساسية للمدار  

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
احلضيض 

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(
اوية امليل ز
 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
موقع 
 تاريخ اإلطالق اإلطالق

اسم اجلسم 
 الفضائي

التسمية 
 الدولية

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات 
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا الفضاء، 

 كالطقس أو االتصاالت

ديسمرب / كانون األول١٦ - ٩٢,٩ ٤٠,٠ ٤٢٤ ٤١٨
٢٠٠٦ 

GeneSat 2006-058C 

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

 / كانون األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت مل يبلَّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف
 :٢٠٠٦ديسمرب 
 .ال شيء 

 :٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
ديسمرب /كانون األول ١٠ - ٨٩,٣ ٥١,٦ ٢٥٤ ٢٢٨ ة لالستعمال املتكّررنظم نقل فضائي قابل

٢٠٠٦ 
STS-116 2006-055A 

 :٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق،مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
   1961-015LV  042-1993وD042-2006 وC 050-2006 وAF 

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

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

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


