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جلنــــــــــة اســــــــــــتخدام الفضـــــــــــاء اخلـــــــــــارجي 
يف األغراض السلمية 

 
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 
مذكرة شفوية مؤرخـة ٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ موجهـة إىل األمـني العـام مـن البعثـة 

الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة (فيينا) 

دي البعثة الدائمة لليابان لدى األمـم املتحـدة (فيينـا) حتياـا إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، وتتشـرف بـأن حتيـل، وفقـا للمـادة الرابعـة مـن 
ـــــة يف الفضــــاء اخلــــارجي (مرفــــق قــــرار اجلمعيــــة العامـــــة ٣٢٣٥ (د-٢٩))، معلومــــات عــــن اطــــالق الســــــواتل اليابانيـــــة  اتفاقيـــة تســـجيل األجســـام املطلق

SUPERBIRD-B2 وN-SAT-110 وLDREX (جتربة العاكس الكبري القابل للنشر) يف عام ٢٠٠٠، (انظر املرفق). 
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املرفق 
 
 

بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان 

 SUPERBIRD-B2 ألف-
 

 SUPERBIRD-B2 اسم الساتل:  -١
 2000-012A الرمز:  -٢

اليابان (فرنسا)  اسم الدولة املطلقة:  -٣

١٨ شـــباط/فـــــرباير ٢٠٠٠، الســــاعة ٠١/٠٤ 
بتوقيت غرينتش املتوسط 

تاريخ االطالق ووقته:  -٤

مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية  موقع اإلطالق:  -٥

(يف ١٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ (بتوقيت 
اليابان القياسي)) 

البارامترات املدارية األساسية:  -٦

٤٣٦ ١ دقيقة  الفترة العقدية:  (أ)

٠٢٦ر٠ درجة  زاوية امليل:  (ب)

٧٨٨ ٣٥ كيلومترا  نقطة األوج:  (ج)

٧٧٩ ٣٥ كيلومترا  نقطة احلضيض:  (د)

االتصاالت احمللية والدولية  الوظيفة العامة:  -٧

 (Ariane 4) أريان-٤ مركبة اإلطالق:  -٨

أريان سبيس  املنظمة اليت قامت باالطالق:  -٩
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 N-SAT-110 باء-
 

 N-SAT-110 اسم الساتل:  -١
 2000-060A الرمز:  -٢

اليابان (فرنسا)  اسم الدولة املطلقة:  -٣

ـــــة  ٦ تشـــــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠٠، الســــاعـ
٢٣/٠٠ بتوقيت غرينتش املتوسط 

تاريخ االطالق ووقته:  -٤

مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية  موقع اإلطالق:  -٥

ــت  (يف ١٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ (بتوقي
اليابان القياسي)) 

البارامترات املدارية األساسية:  -٦

٤٣٦ ١ دقيقة  الفترة العقدية:  (أ)

٠٢٩ر٠ درجة  زاوية امليل:  (ب)

٧٩٧ ٣٥ كيلومترا  نقطة األوج:  (ج)

٧٧٩ ٣٥ كيلومترا  نقطة احلضيض:  (د)

اتصاالت حملية وبث إذاعي حملي  الوظيفة العامة:  -٧

 (Ariane 42L) 42L-أريان مركبة اإلطالق:  -٨

أريان سبيس  املنظمة اليت قامت باالطالق:  -٩
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جتربة العاكس الكبري القابل للنشر  جيم-
 

 (LDREX) جتربة العاكس الكبري القابل للنشر اسم جسم الطريان:  -١
 2000-08IC الرمز:  -٢

اليابان   اسم الدولة املطلقة:  -٣

ـــــاعة  ٢٠ كــانون األول/ديسمبـــر ٢٠٠٠، السـ
٠٠/٢٦ بتوقيت غرينتش املتوسط 

تاريخ االطالق ووقته:  -٤

مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية  موقع اإلطالق:  -٥

(يف ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠)  البارامترات املدارية األساسية:  -٦

٦٣٣ دقيقة  الفترة العقدية:  (أ)

٩٩ر١ درجة  زاوية امليل:  (ب)

٨٨٣ ٣٥ كيلومترا  نقطة األوج:  (ج)

٢٠٠ كيلومترا  نقطة احلضيض:  (د)

 (LDREX) جتربـة العـاكس الكبـري القـابل للنشــر
 ( L DR) ر وجزئي للعاكس الكبري القابل للنشرعبارة عن منوذج مصغ

) الــذي  ETS-VIII) اخلــاص بســاتل االختبــارات اهلندســية الثــامن

جيـري تطويـره اسـتعدادا الطالقـة يف عـام ٢٠٠٣، وكـان الغـرض منـه هــو 

ـــم العــاكس الكبــري  اجـراء جتـارب يف املـدار مـن أجـل اثبـات صحـة تصمي

 .(LDR)

الوظيفة العامة:  -٧

أريان-٥ (Ariane 5) (الرحلة ١٣٨)  مركبة اإلطالق:  -٨

أريان سبيس  املنظمة اليت قامت باالطالق:  -٩
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