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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

   التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّمة وفقاً    
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٥مذكَّرة شفوية مؤرَّخة     
      )فيينا (من البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

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

، ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة         (تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلـارجي        
أبريـل  /نيـسان بيانات تسجيل األجسام الفضائية الـيت أطلقتـها الواليـات املتحـدة يف الفتـرة مـن                  

  ).انظر املرفقات األول إىل الثالث (٢٠١٠ يونيه/إىل حزيران
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    املرفق األول
لشهر  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية    

    *٢٠١٠ ريلأب/نيسان
. ٢٠١٠ أبريـل / نيـسان ٣٠يستكمل التقرير التايل بيانات تـسجيل األجـسام الـيت أطلقتـها الواليـات املتحـدة حـىت              

    .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك
    البارامترات املدارية األساسية        

  التسمية
  الدولية

اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  ائيالفض

الفترة 
العقدية 

 )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة 
األوج 

 )مك(

نقطة 
احلضيض 

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

2010-015A OTV 1  
(USA 212) 

 نظم نقل فضائي قابلة إلعادة االستعمال ٣٩٣ ٤١٧ ٤٠.٠ ٩٢.٦  -  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢

2010-015B Atlas 5 Centaur 
R/B 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة   ٣٩٣  ٤١٧  ٣٣.٠ ٩٢.٦  -  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
 :، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخريقاًغ عنها ساباألجسام التالية، اليت مل يبلّ

 .ال شيء  
 :٢٠١٠ أبريل/ نيسان٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة غ عنها سابقاًاألجسام التالية، اليت مل يبلّ

  .ال شيء  
 :٢٠١٠ أبريل/ نيسان٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة  صدور التقرير األخري، ولكنه مل يعد موجوداًاجلسم التايل بلغ املدار بعد

2010-012A STS 131قل فضائي قابلة إلعادة االستعمالنظم ن ٢٣٠ ٢٦١ ٥١.٦ ٨٩.٤ -  ٢٠١٠أبريل / نيسان٥ 
 :٢٠١٠ أبريل/ نيسان٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت ذُكرت يف تقرير سابق،مل تعد

  1983-004F, 1986-073F  

 :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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    املرفق الثاين
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية  

    *٢٠١٠ مايو/أيارلشهر 
  . ٢٠١٠ مــايو/أيــار ٣١يــستكمل التقريــر التــايل بيانــات تــسجيل األجــسام الــيت أطلقتــها الواليــات املتحــدة حــىت     

    .مل يذكر خالف ذلكوقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما 
    البارامترات املدارية األساسية        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة 
األوج 

 )كم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كم(
  :قرير األخري وال تزال يف املداراألجسام التالية أُطلقت بعد صدور الت

2010-022A Navstar 65 
(USA 213) 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٠٢٣٧ ٤٥٠ ٤٣.٣ ٣٥٨.٦ -  ٢٠١٠ مايو/ أيار٢٨
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2010-022B Delta 4 R/B صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٢٠ ٤٦٢ ٢١ ٦٧٩  ٥٤.٧  ٧٥٤.١  -  ٢٠١٠ مايو/ أيار٢٨
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
 :، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخريغ عنها سابقاًاألجسام التالية، اليت مل يبلّ

 .ال شيء  
 :٢٠١٠ مايو/ أيار٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤تقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة ، اسُتبينت بعد صدور الغ عنها سابقاًاألجسام التالية، اليت مل يبلّ

 .ال شيء  
 :٢٠١٠ مايو/ أيار٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

2010-019A STS 132نظم نقل فضائي قابلة إلعادة االستعمال ١٥٨ ٢٣٤ ٥١.٦ ٨٨.٤ -  ٢٠١٠مايو / أيار١٤ 
 :٢٠١٠ مايو/ أيار٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اًاجلسم التايل الذي ذُكر يف تقرير سابق مل يعد موجود

 .ال شيء  
  :لتقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدارطلقت بعد صدور ااألجسام التالية أُ

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

 .ال شيء  
                                                         

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *       
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    املرفق الثالث
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية  

    *٢٠١٠ يونيه/حزيرانلشهر 
. ٢٠١٠ يونيـه / حزيـران ٣٠يل األجسام الـيت أطلقتـها الواليـات املتحـدة حـىت      يستكمل التقرير التايل بيانات تسج    

  .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك
    البارامترات املدارية األساسية        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
ة العقدي

  )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة 
األوج 

 )كم(

نقطة 
احلضيض 

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

 .ال شيء  
 :، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخريغ عنها سابقاًاألجسام التالية، اليت مل يبلّ

 .ال شيء  
:٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة غ عنها سابقاًاألجسام التالية، اليت مل يبلّ

 .ال شيء  
 :٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة

2010-026A Dragon/Falcon 9 
R/B 

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٤٦ ٢٥٤ ٣٤.٥ ٨٩.٥ -  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

 :٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤كرت يف تقرير سابق مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية اليت ذُ
  2004-023C, 2007-034C 

  :طلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املداراألجسام التالية أُ
 .ال شيء  

  :اًتنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابق
 .ال شيء  

 
                                                         

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *       


