
ST/SG/SER.E/452   األمـم املتحـدة 

Distr.: General 
30 June 2004 
Arabic 
Original: English 

 األمانة العامة 

 

 
300704   V.04-55947 (A) 
*0455947* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  
   

 مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقةمعلومات مقّد  
 يف الفضاء اخلارجي  

  
  األمني العامة إىلموّجه ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨ة  مؤرخة شفويةمذكر

   )فيينا (لدى األمم املتحدةللواليات 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          

 ٢٠٠٤مايو /التسـجيل اخلاصـة باألجسـام الفضـائية الـيت أطلقـتها الواليـات املـتحدة لشهر أيار              
 ).انظر املرفق(
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 املرفق 2 

  *٢٠٠٤مايو /لشهر أيار بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 
  ٢٠٠٤مايو /أيار 
 مجيع عمليات         جريت   أُ  وقد    .٢٠٠٤مايو    / أيار  ٣١حىت     التسجيل اخلاصة باألجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة                                     يستكمل التقرير التايل بيانات               -١ 
 .اإلطالق من اقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك                                     

 
    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة( التسمية الدولية
 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار         

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

٣٥ ٧٨٤ ٣٥ ٧٨٩ ١ ٤٣٦,٠٩ ٠,٠٠ DIRECTV 7S ٢٠٠٤مايو / أيار٤ 2004-016A 

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

٣٥ ٧٨١ ٣٥ ٧٩٢ ١ ٤٣٦,٠٩ ٠,٠٣ AMC 11 (GE 11) ٢٠٠٤مايو / أيار١٩ 2004-017A 

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

٣٥ ٣٦٢ ١٩٦ ١٢,٤٨  Atlas 2AS ٢٠٠٤مايو / أيار١٩ ٦٢٢,٧٦
Centaur R/B

2004-017B 

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

٩٩,١١ ٧٤٢ ٧٢٠ Taurus R/B ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠ ٩٩,٤٢ 2004-018B 

 :ام التالية، اليت مل ُيبلّغ عنها يف تقرير سابق، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري              األجس
صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكة

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
٨٩,٨٧ ١ ٠٦٥ ٩٩٩ ديسمرب / كانون األول١٣ ١٠٥,٨٠

١٩٦٤ 
Transit SE-5 
debris

1964-083N 

عزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكةصواريخ ت
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

١٢٠,٦ ٤ ١٧٣ ٧٠٧ Delta 1 debris ١٩٦٨يوليه / متوز٤ ١٣٧,٣٥ 1968-055L 

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

٩٨,٥٠ ٨٤٣ ٧٧٣ أكتوبر /ين األول تشر١٣ ١٠١,٠٠
١٩٧٨ 

TIROS N debris 1978-096H 

                                                         
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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3 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

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

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
٩٨,٧١ ٨٧٧ ٧٥١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,١٧

١٩٩١ 
DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082F 

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

٩٨,٦٥ ٩٨٢ ٥٩٤ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٠,٦٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082G 

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

٩٨,٦٧ ٨٨٠ ٧٥٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٢٥
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082H 

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

٩٨,٦٣ ٨٦٣ ٧٨٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٣٨
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082J 

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

٩٨,٦٨ ٩١٥ ٧٦٧ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082K 

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

٩٨,٦٧ ٨٩٣ ٧٩٩ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٨٥
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082L 

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

٩٨,٦٧ ٨٥١ ٨٣٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٥
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082M 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكة
 وقفة عن العمل     وأغطية واقية وأجسام أخرى مت     

٩٨,٦٠ ٨٧١ ٨١١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082N 

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

٩٨,٧٤ ٨٧٧ ٨٣٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٠٠
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082P 

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

٩٨,٧٢ ٨٣٣ ٧٩٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,١١
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082Q 

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

٩٨,٦٦ ٨٥٠ ٨٣٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082R 

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

٩٨,٢٣ ٨٥٥ ٨١٣ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٥٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082S 
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    اخلصائص األساسية للمدار  4 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة( التسمية الدولية
زيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكةصواريخ تع

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
٩٨,٤٦ ٨٥٦ ٧٥٩ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٠٣

١٩٩١ 
DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082T 

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

٩٨,٦٨ ٨٩٢ ٨٣٤ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٢٠
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082U 

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

٩٨,٦٩ ٨٥٥ ٨٣٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082V 

واريخ مناورة مستهلكةصواريخ تعزيز مستهلكة وص  
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

٩٨,٧١ ٨٣٤ ٨١١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٣٥
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082W 

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

٩٨,٦٥ ٨٤٦ ٨٣٠ نوفمرب /ن الثاين تشري٢٨ ١٠١,٦٨
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082X 

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

٩٨,٤٧ ٩٦٩ ٦٧٨ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٣٧
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082Y 

ستهلكةصواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة م   
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

٩٨,٦٦ ٨٤٨ ٨٣٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧١
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082Z 

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

٩٨,٦٦ ٨٨٣ ٨٢٩  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٠٦
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AA 

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

٩٨,٩٧ ٨٥٠ ٦٧٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٠,٠٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AB 

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

٩٨,٦٩ ١ ٠٥٨ ٨٣١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٣,٩٣
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AC 

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

٩٩,٠١ ٨٣٨ ٥٨٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ٩٨,٩٨
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AD 

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

٩٨,٩٥ ٩٥٦ ٧٦٤ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,١٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AE 
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5 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

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

 جسام أخرى متوقفة عن العمل       وأغطية واقية وأ   
٩٨,٧٨ ٩٢٤ ٨١٥ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٣٥

١٩٩١ 
DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AF 

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

٩٨,٥٩ ٩٢٣ ٨٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٢٦
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AG 

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

٩٨,٨٠ ٩١٧ ٨٢١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٣٣
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AH 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكة
 توقفة عن العمل     وأغطية واقية وأجسام أخرى م     

٩٨,٦٦ ٨٤٥ ٨٣٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٦٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AJ 

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

٩٨,٥٨ ١ ٠٠٦ ٨٣٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٣,٣٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AK 

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

٩٨,٧٥ ٩٧٧ ٨١٧ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٩٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AL 

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

٩٨,٦٨ ٨٥٠ ٨٣٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AM

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

٩٨,٦٣ ٩٧٤ ٨٣٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٣,٠٣
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AN 

واريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكةص
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

٩٨,٧٩ ٩٣٩ ٨٢٨ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٦٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AP 

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

٩٨,٦٥ ٨٨٠ ٨٢٩ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٠٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AQ 

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

٩٨,٨٠ ٩٧٧ ٨٢٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٩٨
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AR 

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

٩٨,٧٦ ٩٧٣ ٨٢٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٩٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AS 
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 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

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

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
٩٨,٧٥ ٩٦٦ ٨٢٢ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٨٧

١٩٩١ 
DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AT 

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

٩٨,٧٠ ٨٣٥ ٧٥٥ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٠,٧٦
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AU 

واريخ مناورة مستهلكةصواريخ تعزيز مستهلكة وص  
 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          

٩٨,٧٧ ٩٢٨ ٨٢٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٥٠
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AV 

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

٩٨,٦٧ ٨٤٩ ٨٣١ نوفمرب /ين الثاين تشر٢٨ ١٠١,٧٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AW

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

٩٨,٦٦ ٩٥١ ٨١١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٥٨
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AX 

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

٩٨,٦٤ ٨٥٤ ٨٣١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٧
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AY 

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

٩٨,٥١ ٨٧١ ٧٨٥ وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٤٦
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082AZ 

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

٩٨,٥٧ ٨٩٢ ٧٨٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٦٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BA 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكة
 أغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          و

٩٨,٦٧ ٨٥٢ ٨٣١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٤
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BB 

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

٩٨,٦٣ ٩٢٨ ٧٦٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٨٠
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BC 

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

٩٨,٦٤ ٨٨٦ ٨٣٠ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٠٩
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BD 

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

٩٨,٥٨ ٩٣٤ ٨٠٣ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٣٣
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BE 
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7 

    اخلصائص األساسية للمدار 

 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

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

 وأغطية واقية وأجسام أخرى متوقفة عن العمل          
٩٨,٧٢ ٩٦٧ ٨١٨ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٨٣

١٩٩١ 
DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BF 

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

٩٨,٨١ ٩٦٦ ٨٢٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٩١
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BG 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة مستهلكة
 ى متوقفة عن العمل      وأغطية واقية وأجسام أخر    

٩٨,٦٥ ٨٤٤ ٨٣١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٦٧
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BH 

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

٩٨,٦٤ ١ ٠٦٦ ٨٣١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٤,٠٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BJ 

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

٩٨,٦٩ ٨٥٣ ٨٣١ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٦
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BK 

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

٩٨,٦٦ ٩٦١ ٧٢٩ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٨٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BL 

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

٩٨,٦٧ ٨٥٥ ٨٢٩ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠١,٧٦
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BM

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

٩٨,٧٦ ٩٥٩ ٨٢٦ نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٠٢,٨٢
١٩٩١ 

DMSP 5D-2 F11 
debris

1991-082BN 

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

١٦ ٠٥٥ ١٩٩ ٣٨,٩٨ نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٨٩,٧٦
٢٠٠٠ 

PAM D debris 2000-071D 

/ أيار ٣١ بتوقيت غرينيتش من يوم     ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل ُيبلّغ عنها يف تقرير سابق، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة                
 :٢٠٠٤مايو 

 .ال شيء
 :٢٠٠٤مايو / أيار٣١ بتوقيت غرينيتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، لكنها مل تعد موجودة فيه منذ الساعة 

 .ال شيء
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 الوظيفة العامة للجسم الفضائي

نقطة 
 احلضيض

 )كم(

نقطة 
 األوج

 )كم(

زاوية 
 امليل

 )درجة(
الفترة العقدية 

اسم اجلسم الفضائي تاريخ اإلطالق )دقيقة( التسمية الدولية
 :٢٠٠٤مايو / أيار  ٣١ بتوقيت غرينيتش من يوم      ٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير سابق، مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة            

1961-015MH, 1979-017GX, 2000-065B, 2004-014B 

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

 :التنقيحات اليت ينبغي إدخاهلا على بيانات أبلغ عنها يف تقرير سابق
 ال شيء

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

  
 

 


