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 األمانة العامة 

 

 
 

140703    V.03-85486(A) 
*0385486* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   
   

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  األمني العامإىلموّجهة  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠مذكرة شفوية مؤرخة   
 )فيينا (دةلدى األمم املتحللواليات املتحدة األمريكية من البعثة الدائمة   

  
حتياهتا إىل  ) فيينا(للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة       هتـدي البعـثة الدائمـة        

األمـني العـام لألمـم املـتحدة، ويشـّرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقية تسجيل                         
 بيانات  ،))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        (األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي          

التســجيل اخلاصــة باألجســام الفضــائية الــيت أطلقــتها الواليــات املــتحدة يف الفــترة مــن تشــرين     
 ).انظر املرفق (٢٠٠٣مارس / إىل آذار٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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 املرفق 2 

 نوفمرب/تشرين الثاين بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة يف الفترة من  
  *٢٠٠٣مارس /آذارإىل  
  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  

 مجيع عمليات           جريت    أ  وقد    .٢٠٠٢نوفمرب      / تشرين الثاين       ٣٠حىت    يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                                         -١
 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   

 
    سية للمداراخلصائص األسا 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

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         
كة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكةصواريخ تعزيز مستهل  

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
٣٤ ٥١٩ ٥٠٨ ٦١٢,٥ ١٣,٤ /  تشرين الثاين٢٠

 ٢٠٠٢نوفمرب 
Delta R/B 4 2002-015B 

/  تشرين الثاين٢٤ ٩٢,٣ ٥١,٦ ٣٩١ ٣٨٧ نظم نقل فضائي قابلة العادة االستخدام         
 ٢٠٠٢نوفمرب 

STS 113 2002-052A 

 فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عمليةمركبة
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

/  تشرين الثاين٢٤ ٩٢,٣ ٥١,٦ ٣٩٢ ٣٨٣
 ٢٠٠٢نوفمرب 

MEPSI 2002-052B 

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

 تشرين٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم      ٠٠/٢٤غ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                األجسام التالية، اليت مل يبلّ   
 ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

 .ال شيء

 :٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ت املنطقة من يوم  بتوقي٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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    سية للمداراخلصائص األسا 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اسم اجلسم 
 التسمية الدولية الفضائي

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

/  تشرين الثاين٢٠ ٩٢,١ ٢٥,٧ ٤٥٧ ٣٠٦
 ٢٠٠٢نوفمرب 

Delta 4 debris 2002-051C 

 :٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤ تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل
1960-007E (Thor Ablestar dbris), 1964-026C (Scout X-4 debris), 1966-111B (OVI-10 debris), 1968-066K (Scout B debris), 1993-076B (Delta 2 R/B), 1994-

029HR (Pegasus debris), 1994-029AAK (Pegasus debris), 2000-042A (MightySat 2), 2001-020C (Delta 4 bebris)

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

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق اإلبالغ عنها
 .ال شيء
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 ٢٠٠٢رب ديسم/كانون األول    4 

 
 مجيع عمليات          جريت   أ  وقد     .٢٠٠٢ديسمرب      / كانون األول        ٣١حىت    يستكمل التقرير التايل بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                                        -٢

 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الفضائيةالوظيفة العامة لألجسام 

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 عملية

  الفضاء، كالطقس واالتصاالت     لتكنولوجيا 
٣١ ٤٥٣ ٢٢٥ ٥٤٩,٠ ٢٧,٠ /  كانون األول٥

 ٢٠٠٢ديسمرب 
TDRS 10 2002-055A 

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

٣١ ٢٧٧ ٢١٩ ٥٤٥,٦ ٢٦,٩ /  كانون األول٥
 ٢٠٠٢ديسمرب 

Atlas 2 A 

Centaur R/B

2002-055B 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

/  كانون األول٢٠ ٩٦,٣ ٦٤,٥ ٧٨٦ ٣٩٧
 ٢٠٠٢ديسمرب 

Trailbazer 2 2002-058E 

 :األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري
مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكةصواريخ تعزيز   

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
١٦٥,٣ ٨٨,٧ ٥ ٧٧٠ ١ ٤٣٢ أغسطس / آب١٩

١٩٦٦ 
OPS 0856 

debris

1966-077AA 

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

١١٧,٦ ٩٩,٤ ١ ٩٧٨ ١ ١٦٩ يونيه / حزيران١٢
١٩٧٥ 

Delta 1 debris 1975-052LC 

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

١٠٥,٣ ٩٩,٣ ١ ٠٩٦ ٩٢٢ يونيه / حزيران١٢
١٩٧٥ 

Delta 1 debris 1975-052LD 

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

١٠٧,٣ ٩٩,١ ١ ٠٩٦ ١ ٠٣٨ يونيه / حزيران١٢
١٩٧٥ 

Delta 1 debris 1975-052LE 

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

١٠٥,٦ ٩٩,٦ ١ ٠٥٧ ٩٨٦ يونيه / حزيران١٢
١٩٧٥ 

Delta 1 debris 1975-052LF 
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الفضائيةالوظيفة العامة لألجسام 

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(

الفترة 
العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اسم اجلسم 
 التسمية الدولية الفضائي

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

١٠٧,١ ٢٩,١ ١ ٥٣٣ ٦٤٨  يوليه/ متوز١٤
١٩٧٧ 

Delta 1 debris 1977-065GE 

 كانون ٣١ بتوقيت املنطقة من يوم      ٠٠/٢٤خري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة       األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األ         
 ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

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

١٠٨,٠ ٣٩١ ٣٥١ يونيه /  حزيران٢٧ ٩١,١
١٩٧٨ 

Seasat 1 debris 1978-064L 

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

/  تشرين الثاين٢٠ ٨٨,٣ ٢٥,٥ ٢٢٢ ١٥٨
 ٢٠٠٢نوفمرب 

Delta 4 debris 2002-051D 

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

/  تشرين الثاين٢٠ ٩٢,٦ ٢٥,٧ ٤٩٢ ٣١٨
 ٢٠٠٢نوفمرب 

Delta 4 debris 2002-051E 

 :٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة 
 .ال شيء

 :٢٠٠٢ديسمرب   / كانون األول ٣١ بتوقيت املنطقة من يوم      ٠٠/٢٤يت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة           األجسام التالية، ال 
1976-077FG (Delta 1 debris), 1979-017AN (Solwind debris), 1993-032B (Delta 2 R/B), 1994-029DT (Pegasus debris), 2002-052A (STA 113) 

 :لتالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املداراألجسام ا
 .الشيء

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق اإلبالغ عنها
 .الشيء
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 ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين 6 

 مجيع عمليات         جريت    أ  وقد    .٢٠٠٣أكتوبر     /تشرين األول        ٣١حىت     الواليات املتحـدة              التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها                        يستكمل التقرير التايل بيانات                  -٣
 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

)درجة(
الفترة العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اجلسم اسم 

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

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

٩٨,٧ ٨٥١ ٢٨٣ /  كانون الثاين٦ ٩٥,٨
 ٢٠٠٣يناير 

Coriolis 2003-001A 

يز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكةصواريخ تعز
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

٩٨,٧ ٨٣٧ ٢٧٧ /  كانون الثاين٦ ٩٥,٧
 ٢٠٠٣يناير 

Titan 2 R/B 2003-001B 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

٩٤,٠ ٦٠٢ ٥٩٤ / نون الثاين كا١٣ ٩٦,٤
 ٢٠٠٣يناير 

ICESat 2003-002A 

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

٩٤,٠ ٦٠١ ٥٨٥ /  كانون الثاين١٣ ٩٦,٣
 ٢٠٠٣يناير 

CHIPSat 2003-002B 

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

٩٤,٠ ٦٠٧ ٥٨٧ /  كانون الثاين١٣ ٩٦,٢
 ٢٠٠٣يناير 

Delta 2 debris 2003-002C 

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

٩٧,٥ ٥٥٧ ٢٥٨ /  كانون الثاين١٣ ٩٢,٣
 ٢٠٠٣يناير 

Delta 2 R/B 2003-002D 

/  كانون الثاين١٦ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ نظم نقل فضائي قابلة العادة االستخدام         
 ٢٠٠٣يناير 

STS  107 2003-003A 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

٤٠,٠ ٦٥٥ ٦٢٠ /  كانون الثاين٢٥ ٩٧,٤
 ٢٠٠٣يناير 

SORCE 2003-004A 

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

٤٠,٠ ٦٥٥ ٦١٥ /  كانون الثاين٢٥ ٩٧,٤
 ٢٠٠٣يناير 

Pegasus R/B 2003-004B 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

٣٩,١ ٢٠ ٣٥٤ ١٧٥ /  كانون الثاين٢٩ ٣٥٦,١
 ٢٠٠٣يناير 

Navstar 51 2003-005A 
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    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

)درجة(
الفترة العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اجلسم اسم 

التسمية الدولية الفضائي
مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية

 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      
٣٩,٨ ٨١٤ ٥٢٥ /  كانون الثاين٢٩ ٩٨,٠

 ٢٠٠٣يناير 
XSS 10 2003-005B 

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

٣٩,٦ ٨٠٩ ٧٩٦ /  كانون الثاين٢٩ ١٠٠,٩
 ٢٠٠٣يناير 

Delta 2 R/B 2003-005C 

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

٣٩,٠ ٢٠ ٣١٤ ١٨٤ /  كانون الثاين٢٩ ٣٥٥,٦
 ٢٠٠٣يناير 

Navstar 51 R/B 

(PAM-D) 

2003-005D 

 :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          
٨٨,٦٢ ٥ ٧٩١ ١ ٤٠٤ أغسطس /  آب١٩ ١٦٥,٢٦

١٩٦٦ 
OPS 0856 

debris

1966-077AB 

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

١٢٠,٧ ٤ ٣٩٨ ٧٤٢ يوليه / متوز٤ ١٤٠,٤
١٩٦٨ 

Delta 1 debris 1968-055K 

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

٨٢,٠ ١ ١١٨ ٥٨٦ مايو / أيار١٩ ١٠١,٩٧
١٩٩٤ 

Pegasus debris 1994-

029AEJ 

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

١,٤٣ ٣٦ ٧٦٧ ٣٥ ٢٣١ ١ ٤٤٧,٠٣ فرباير /  شباط٢٣
١٩٩٧ 

USA 130 debris 1997-008E 

 كانون٣١ بتوقيت املنطقة من يوم        ٠٠/٢٤لية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                       األجسام التا
 :٢٠٠٢يناير /الثاين

 .ال شيء

 :٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣١ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤ساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ ال
 .ال شيء

 :٢٠٠٢نوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠ بتوقيت املنطقة من يوم      ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة            
1970-025EW (Thorad Agena D debris), 1975-052CY (Delta 1 debris), 1996-033B (Delta 2 R/B), 2001-043A (Starshine 3), 2002-052B (MEPSI) 

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار
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    اخلصائص األساسية للمدار  8 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

)درجة(
الفترة العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اجلسم اسم 

التسمية الدولية الفضائي
 .الشيء

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق اإلبالغ عنها
 .الشيء
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 ٢٠٠٣فرباير /شباط
 مجيع عمليات اإلطالق                جريت    أ  وقد     .٢٠٠٣فرباير    / شباط   ٢٨حىت     الواليات املتحـدة              التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها                             التقرير التايل بيانات             يستكمل      -٤

 .من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

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         

 .ال شيء

 :خرياألجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، واستبينت بعد صدور التقرير األ
 .ال شيء

فرباير / شباط ٢٨ بتوقيت املنطقة من يوم        ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                       
٢٠٠٣: 
 .ال شيء

 :٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤ تعد موجودة فيه منذ الساعة األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل
 .ال شيء

 :٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ بتوقيت املنطقة من يوم  ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
1965-082BA (Titan 3C Transtage debris), 1972-058CG (Delta 1 debris), 1978-026EV (Delta 1 debris), 1994-029ES (Pegasus debris), 1994-029HF (pegasus 

debris), 2003-003A (STS 107) 

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

 : اإلبالغ عنهاالتنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق
 .ال شيء
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 ٢٠٠٣مارس   /آذار 10 

 مجيع عمليات         جريت    أ  وقد    .٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول       ٣١حىت     الواليات املتحـدة              التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها                        يستكمل التقرير التايل بيانات                  -٥
 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة ما مل يذكر خالف ذلك                                   

    للمداراخلصائص األساسية  

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

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         
طبيقات واستخدامات عمليةمركبة فضائية تعمل يف ت      

 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      
٢٥,٥ ٣٥ ٥٧١ ٢٣٤ مارس / آذار١١ ٦٢٧,٥

٢٠٠٣ 
USA 167 2003-008A 

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

٢٥,٤ ٣٤ ٦٧٠ ٢١٩ مارس / آذار١١ ٦٠٩,٨٧
٢٠٠٣ 

Delta 4 R/B 2003-008B 

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

٢٥,٥ ٣٥ ٥٧١ ٢٣٤ مارس / آذار١١ ٦٢٧,٥
٢٠٠٣ 

IABS 2003-008C 

مركبة فضائية تعمل يف تطبيقات واستخدامات عملية
 لتكنولوجيا الفضاء، كالطقس واالتصاالت      

٣٩,٠ ٢٠ ٣٨٠ ١٩٣ مارس / آذار٣١ ٣٥٦,٨
٢٠٠٣ 

Navstar 52 2003-010A 

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

٣٧,٢ ١ ١٤١ ٢٠١ مارس / آذار٣١ ٩٨,٢
٢٠٠٣ 

Delta 4 R/B 

(1)

2003-010B 

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

٣٩,٠ ٢٠ ٣٧٨ ١٩١ مارس / آذار٣١ ٣٥٦,٤
٢٠٠٣ 

Navstar 52 

R/B (PAM D)

2003-010C 

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

 ية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل         وأغط 
٣٤,٩ ١٩ ٤٩٠ ١٩٥ أغسطس /  آب٣٠ ٣٤٢,٦

١٩٩٣ 
PAM D debris 1993-054D 

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

٢٤,٢ ١ ٢٧١ ٤٨٣ /  تشرين الثاين٢٠ ١٠٨,٩
 ٢٠٠٢نوفمرب 

Delta 4 debris 2002-051F 

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

٢٢,٣ ٣ ٠٦١ ٥٠٦ /  تشرين الثاين٢٠ ١٢٢,٢
 ٢٠٠٢نوفمرب 

Delta 4 debris 2002-051G 
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    للمداراخلصائص األساسية  

 الوظيفة العامة لألجسام الفضائية

نقطة 
 احلضيض

 )كم(
نقطة األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

)درجة(
الفترة العقدية 

 تاريخ اإلطالق )دقيقة(
اسم اجلسم 
 التسمية الدولية الفضائي

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مرحلية مستهلكة 
 متوقفة عن العملوأغطية واقية وأجسام أخرى

٢٠,٩ ٤ ٢٢٥ ٥٠٩ /  تشرين الثاين٢٠ ١٣٥,٦
 ٢٠٠٢نوفمرب 

Delta 4 debris 2002-051H 

مارس / آذار٣١ بتوقيت املنطقة من يوم       ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلّغ عنها سابقا، استبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                
٢٠٠٣: 
 .ال شيء

 :٢٠٠٣مارس  / آذار٣١ بتوقيت املنطقة من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة 
 .ال شيء

 :٢٠٠٣مارس  / آذار ٣١ة من يوم     بتوقيت املنطق    ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة            
1965-082KQ (Titan 3C debris), 1970-025JR (Thorad Agena D debris), 1977-065BS (Delta 1 debris), 1979-057B (NOAA 6 debris), 1997-030C (Iridium 09), 

1998-012D (Pegasus debris), 2003-0-2D (Delta 2 R/B)

 :دور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املداراألجسام التالية أطلقت بعد ص
 .ال شيء

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات سبق اإلبالغ عنها
 .ال شيء
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