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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

  قة مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَمعلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

  موّجهة إىل األمني العام  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٢ مؤرَّخة شفوية مذكَّرة    
      )فيينا(تحدة لدى األمم املللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة 

حتياهتـا إىل   ) فيينـا ( لدى األمم املتحـدة      للواليات املتحدة األمريكية  هتدي البعثة الدائمة      
املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة ألحكــام  وفقــاً أن حتيــل إليــه، ويــشرِّفها، األمــني العــام لألمــم املتحــدة

، ))٢٩-د (٣٢٣٥امـة   مرفـق قـرار اجلمعيـة الع      (قة يف الفضاء اخلـارجي      تسجيل األجسام املطلَ  
نــوفمرب /تــشرين الثــاينبيانــات تــسجيل األجــسام الفــضائية الــيت أطلقتــها الواليــات املتحــدة يف   

  ).والثاين األول نيانظر املرفق( ٢٠٠٩ ديسمرب/انون األولوك
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     األولاملرفق 2
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٩نوفمرب /ثاينتشرين اللشهر 
نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت   

      .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك .٢٠٠٩
    اخلصائص األساسية للمدار        

 التسمية الدولية
م اجلسم اس

 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي
الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :زال يف املداري بعد صدور التقرير األخري وال  أُطلقاجلسم التايل
2009-064B  Atlas 5 Centaur 

R/B 
  نوفمرب /اين تشرين الث٢٣

٢٠٠٩  
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٦ ١٤٣ ٣٨ ٨٠١  ٢٢,٨ ٨١٢,٨  -

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 أخرى متوقفة عن العمل 

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

 تشرين ٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت مل يبلغ عن
 :٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  .ال شيء  
 :٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠غرينتش من يوم  بتوقيت ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ا موجوديعد مل  بعد صدور التقرير األخري، ولكنه املدار بلغالتايل اجلسم

2009-062A  STS-129 أنظمة نقل فضائية يعاد استخدامها ١٥٧ ٢٣٤  ٥١,٦  ٨٨,٤  - ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  
 :٢٠٠٩نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت يف تقرير سابق،مل تكر ذُيت، الاألجسام التالية

  2006-050AB, 2009-038D, 2009-043B  
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

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

       .ال شيء  

____________   
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   
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     الثايناملرفق
  قتها الواليات املتحدة األمريكية بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطل 

    *٢٠٠٩ديسمرب /كانون األوللشهر 
ديسمرب / كانون األول٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت    

      .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك .٢٠٠٩
    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

زاوية 
امليل 

 )درجة(

نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار

2009-068A WGS F3 
(USA 211) 

ديسمرب / كانون األول٦
٢٠٠٩  

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٤٢٤ ٦٢ ١٥٢ ٢٤,٠ ١ ٢١٢,٥ -
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-068B Delta 4 R/B ديسمرب / كانون األول٦
٢٠٠٩  

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٥٠٧ ٦٥ ٠٨٩  ٢٣,٨  ١ ٢٨٦,٢  -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
2009-071A WISE ديسمرب / كانون األول١٤

٢٠٠٩  
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات   ٥٣٨  ٥٤٣  ٩٧,٥  ٩٥,١  -

 العملية لتكنولوجيا واالستخدامات
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-071B Delta 2 R/B ديسمرب / كانون األول١٤
٢٠٠٩  

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٢ ١٥٢ ١١ ١٠٩  ٩٧,٥  ٢٤٦,١  -
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
2009-071C WISE debris 

(Lens Cover) 
ديسمرب /كانون األول ١٤

٢٠٠٩  
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٥٢٦  ٥٣١  ٩٧,٢  ٩٥,٢  -

مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 
 أخرى متوقفة عن العمل 

2009-075A DirecTV 12 ديسمرب / كانون األول٢٩
٢٠٠٩  

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات   ٤٠٥ ٣٥ ٨١٦  ٤٥,٥  ٦٣٤,٩  -
عملية لتكنولوجيا واالستخدامات ال

 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت
____________   

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   
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    اخلصائص األساسية للمدار         4

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

زاوية 
امليل 

 )درجة(

نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري

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

٢٠٠٩: 
 .ال شيء  

 :٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت مل ا املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنهاألجسام التالية بلغت
 .ال شيء  
 :٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ين موجوديعودا مل قرير سابقاللذان ذُكرا يف ت ان التالياجلسمان

  1993-032D, 1993-050B  
  :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

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

 .ال شيء  
    

_________  


