
 ST/SG/SER.E/620  األمـم املتحـدة 

 
 

  األمانة العامة
Distr.: General 
30 September 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
041111    V.11-85992 (A) 

 
 

 *1185992*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

   التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة مة وفقاًمعلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام موجَّ ٢٠١١مايو / أيار٣مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (ي البعثـة الدائمـة لليابـان لـدى األمـم املتحـدة              هتد   
الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة            ألحكام املادة     إليه، وفقاً  تقّدماملتحدة ويشّرفها أن    
األجــسام  ، معلومــات عــن))٢٩- د (٣٢٣٥رفــق قــرار اجلمعيــة العامــة  م(يف الفــضاء اخلــارجي 

) 056B-2010التسمية الدولية    (BSAT-3bو) 045A-2010 التسمية الدولية  (Michibiki لفضائيةا
ــة  (Kounotori-2و ومعلومــات إضــافية، مبــا  ) انظــر املرفــق األول) (003A-2011التــسمية الدولي

التــسمية الدوليــة  (BSAT-1A فيهــا تغــيريات يف احلالــة، بــشأن اجلــسم الفــضائي املــسجَّل ســابقاً 
1997-016B) (انظر املرفق الثاين.(  
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      املرفق األول
      *اليابان األجسام الفضائية اليت أطلقتهابيانات تسجيل    
  First Quasi-Zenith Satellite “Michibiki”      
      معلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
  :اث الفضاءأحب

  
2010-045A 

 ”First Quasi-Zenith Satellite “Michibiki :اسم اجلسم الفضائي
 045A-2010  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 ١١١٧، الساعة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١١ :تاريخ اإلطالق   

 قبالتوقيت العاملي املنّس
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :ق أو موقعهإقليم اإلطال   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية   
  درجة٤١  :زاوية امليل   
  كيلومتر٣٨ ٩٠٠ :نقطة األوج   
  كيلومتر٣٢ ٦٠٠ :نقطة احلضيض   

ىل تطوير تكنولوجيات ترمي بعثات ميتشيبيكي إ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
حتديد املواقع واملالحة والتوقيت الساتلية يف املدار 

ق من  وإجراء جتارب بشأهنا والتحقّ شبه السميت
 .سالمتها

    

───────────────── 
نة  وأعادت األما٦٢/١٠١هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة  قُدِّمت    * 

  .تصميمه
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  معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام   
     املطلقة يف الفضاء اخلارجي

 يابانية الستكشاف الفضاء اجلويالوكالة ال :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ
 H-IIA Launch Vehicle Flight No. 18 :مركبة اإلطالق

(H-IIA, 18F) 

 كانون ١٣حىت  البارامترات املدارية األساسية :معلومات أخرى
 .٢٠١٠ديسمرب /األول

 مها شركة ميتسوبيشي املطِلقتان ننظمتاامل
 للصناعات الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف

 .الفضاء اجلوي
    

  BSAT-3b     
   يجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجمعلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األ  

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 :أحباث الفضاء

  
2010-056B 

 BSAT-3b :اسم اجلسم الفضائي
 056B-2010  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل
 فرنسا : األخرىالدول املطلقة

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
، الساعة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨  :تاريخ اإلطالق   

 ق بالتوقيت العاملي املنّس٢١٥١
  الفرنسيةانامركز كورو الفضائي، كورو، غي :إقليم اإلطالق أو موقعه   

  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة ١ ٤٣٦.١  :الفترة العقدية   
  درجة٠.٠١٧  :زاوية امليل   
  كيلومترات٣٥ ٨٠٧.٢ :نقطة األوج   
  كيلومترا٣٥ً ٧٦٧.٤ :نقطة احلضيض   

  اإلذاعي املباشر الوطنية البثّخدمة :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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  معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام   
     املطلقة يف الفضاء اخلارجي
  درجات شرقا١١٠ :املوقع الثابت بالنسبة لألرض
 (B-SAT)شركة نظم سواتل البث اإلذاعي  :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ

 Ariane 5  :مركبة اإلطالق
 .املنظمة املطلقة هي آريانسبيس :معلومات أخرى

    
  Transfer Vehicle “Kounotori-2” (HTV2)     
     قية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقّدمة وفقاً التفا  

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 :أحباث الفضاء

  
2011-003A 

 H-II Transfer Vehicle “Kounotori-2” (HTV2) :اسم اجلسم الفضائي
 003A-2011  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 ٥٣٧، الساعة ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٢ :تاريخ اإلطالق   

 ق ثانية بالتوقيت العاملي املنّس٥٧و
 غاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابانيمركز تان :إقليم اإلطالق أو موقعه   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩١  :الفترة العقدية   
  درجة٥١.٦  :زاوية امليل   
  كيلومترا٣٥٦.١ً :وجنقطة األ   
  كيلومترا٣٤٧.٨ً :نقطة احلضيض   

 هي مركبة إعادة إمداد غري مأهولة HTV2املركبة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
تستخدم لنقل محوالت خمتلفة إىل احملطة الفضائية 
الدولية، من بينها املواد البحثية ومعدات اإلحالل 

 .واملؤن اليومية
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   طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام معلومات إضافية  
     املطلقة يف الفضاء اخلارجي

  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ
 H-IIB Launch Vehicle Flight No.2  :مركبة اإلطالق

(H-IIB, 2F) 
 ملا كانت عليه مماثلةة البارامترات املدارية األساسي :معلومات أخرى

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨ يف
 محولتها HTV2ر، بعد أن تنقل املركبة ومن املقرَّ

إىل احملطة الفضائية الدولية، أن تقلع من احملطة 
 يف دولية وأن تعود إىل الغالف اجلويالفضائية ال

 .رحلة حمكومة
الوكالة اليابانية الستكشاف املنظمة املطِلقة هي 

 .ويالفضاء اجل
 



 

6 V.11-85992 

 

ST/SG/SER.E/620    

     املرفق الثاين
  معلومات إضافية، مبا فيها تغيريات يف احلالة، بشأن جسم فضائي   

      *سبق أن سجلته اليابان
    BSAT-1A      
     معلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي  

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 : أحباث الفضاء

  
1997-016B 

 BSAT-1A :اسم اجلسم الفضائي
 016B-1997  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 ST/SG/SER.E/337 :رمز وثيقة التسجيل
 فرنسا  :الدول املطلقة األخرى

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 ٢٣٠٨، الساعة ١٩٩٧أبريل / نيسان١٦  :تاريخ اإلطالق   

 قبالتوقيت العاملي املنّس
 مركز كورو الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية :قليم اإلطالق أو موقعهإ   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية   
  درجة٠.٠٩٣  :زاوية امليل   
  كيلومترا٣٥ً ٨٣٨ :نقطة األوج   
  كيلومترا٣٥ً ٧٤٣ :نقطة احلضيض   

 بث اإلذاعي املباشر الوطينخدمة ال :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

 :اخلروج عن املدار/اجلوي
 بالتوقيت ٢١٧، الساعة ٢٠١٠أغسطس / آب٣

 قالعاملي املنّس
 

───────────────── 
 وأعادت األمانة ٦٢/١٠١ هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة قُدِّمت   * 

 .تصميمه
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 معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة   
     يف الفضاء اخلارجي

 بالتوقيت ٢١٧، الساعة ٢٠١٠أغسطس / آب٣  : العملتاريخ توقف اجلسم الفضائي عن
 قالعاملي املنّس

تاريخ إرسال اجلسم الفضائي إىل مدار 
 :التخلص

 بالتوقيت ٢٠٠، الساعة ٢٠١٠يوليه / متوز٢٨
 قالعاملي املنّس

الظروف املادية للجسم الفضائي عند النقل 
 :صإىل مدار التخلّ

بة  كيلو متر فوق املدار الثابت بالنس٣٠٠+
 لألرض

 (B-SAT)شركة نظم سواتل البث اإلذاعي   :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ
  Ariane 44LP  :مركبة اإلطالق
 .ريانسبيساملنظمة املطِلقة هي آ  :معلومات أخرى

 


