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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية

     
  طلقة مل التفاقية تسجيل األجسام امة وفقاًمعلومات مقدَّ  

  يف الفضاء اخلارجي
  

  هة  موج٢٠١٢َّأكتوبر / تشرين األول١٢خة رة شفوية مؤرَّمذكّ    
  )فيينا(إىل األمني العام من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

 
حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (هتدي البعثة الدائمة لليابان لـدى األمـم املتحـدة             

املتحدة ويشّرفها أن تقدِّم إليه، وفقاً ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطْلَقـة                
  ثــة  ، معلومــات عــن بع ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة    (يف الفــضاء اخلــارجي  

، والـساتل التوضـيحي   )025A-2012التـسمية الدوليـة     " (شـيزوكو " ووتر   -ري العاملي   يرصد التغ 
، والــساتل التوضــيحي التكنولــوجي العــايل الفلطيــة  )025C-2012التــسمية الدوليــة  (٤الــصغري 

  ). انظر املرفق() 025D-2012التسمية الدولية " (٢-هوريو"
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  املرفق
 

  *ضائية اليت أطلقتها اليابانبيانات تسجيل األجسام الف    
 

  "شيزوكو" ووتر - بعثة رصد التغيري العاملي    
 

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي     
 

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 
 025A-2012  :الفضاء

 GCOM-W(وتر  و–بعثة رصد التغيري العاملي   :اسم اجلسم الفضائي
  )"شيزوكو"

  اليابان  :دولة التسجيل
 025A-2012  :التسمية الوطنية

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 ٣٩/١٦ الـــــــساعة ٢٠١٢مـــــــايو / أيـــــــار١٧  :تاريخ اإلطالق  

  UTCق بالتوقيت الكوين املنّس
  مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان  :إقليم اإلطالق أو موقعه  
   :امترات املدارية األساسيةالبار

  دقيقة ٩٨,٩  :الفترة العقدية  
  درجة ٩٨,٢  :امليلزاوية   
   كيلومترا٧١١  :نقطة األوج  
   كيلومترا٦٩٤  :نقطة احلضيض  

) GCOM-W( ووتـر   –بعثة رصد التغيري العـاملي        :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
هو ساتل لرصد األرض تتمثل مهمتـه يف مراقبـة          

وهــو مــزود مبقيــاس  . رة املــاء يف األرضآليــة دو
 ٢إشــعاعي متقــدم للمــسح باملوجــات الــصغرية  

)AMSR2 (        ،ملراقبة هطول األمطـار، وخبـار املـاء
واملاء الـسائل املوجـود يف الغيـوم، وميـاه البحـر؛        
ودرجــة حــرارة ســطح البحــر، وســرعة الريــاح،  

  . ورطوبة التربة، ومساكة الثلوج
                                                                    

  . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة   *  
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  يف سجل األجسام املطلقة دراج لإلمعلومات إضافية طوعية     
    يف الفضاء اخلارجي

  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله
ــم   H-IIA  :مركبة اإلطالق ــة رقــــ ــالق الرحلــــ ــة اإلطــــ  ٢١ مركبــــ

)H-IIA-F21(  
كمـــا كانـــت يف   البـــارامترات املداريـــة األساســـية    :معلومات أخرى

  . ٢٠١٢ه يوني/ حزيران٢٩
ــشي     ــركة ميتسوبيــ ــا شــ ــان مهــ ــان املطلقتــ املنظمتــ
للصناعات الثقيلـة، والوكالـة اليابانيـة الستكـشاف         

  . الفضاء اجلوي
    

    )SDS-4 (٤الساتل التوضيحي الصغري     
    معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي     

نة أحباث التسمية الدولية املعتمدة لدى جل
 025C-2012  :الفضاء

  )SDS-4 (٤الساتل التوضيحي الصغري   :اسم اجلسم الفضائي
  اليابان  :دولة التسجيل
 025C-2012  :التسمية الوطنية

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 بالتوقيـت   ٣٩/١٦ الـساعة    ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٧  :تاريخ اإلطالق  

  UTCق الكوين املنّس
  مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان  :و موقعهإقليم اإلطالق أ  

   :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة ٩٨,١  :الفترة العقدية  
  درجة ٩٨,٢  :امليلزاوية   
  كيلومترا ٦٧٢,٧  :نقطة األوج  
  كيلومترا ٦٦٢,٧  :نقطة احلضيض  
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 األجهــــــزة واملكّونــــــات التكنولوجيــــــة جتريــــــب  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
ــؤخراً  ــستحدثة م ــد    امل ــام حتدي ــة نظ ــل جترب ــن قبي  م

ذة يف املـدار باسـتخدام      اهلوية اآليل؛ والتجربـة املنفّـ     
حة؛ والتجربة  أنابيب احلرارة ذات اللوحات املسطّ    

املنفــذة أثنــاء الطــريان للمــواد الفــضائية باســتخدام   
زي ؛ وموازين الكريستال الكـوارت  THERMEمادة  

ــصغر  ــة ال ــساعد هــذه التجــارب   . الفائق وســوف ت
الـــسواتل  زيـــادة إمكانيـــة االعتمـــاد علـــى    علـــى 

  .التشغيلية والعلمية
    

   يف سجل األجسام املطلقة لإلدراجمعلومات إضافية طوعية     
    يف الفضاء اخلارجي

  معهد كيوشو للتكنولوجيا  :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله
ــم    مركH-IIA  :مركبة اإلطالق ــة رقــــ ــالق الرحلــــ ــة اإلطــــ  ٢١بــــ

)H-IIA-F21(  
ــية   :معلومات أخرى ــة األساسـ ــارامترات املداريـ ــت يف   البـ ــا كانـ كمـ

  . ٢٠١٢مايو / أيار٢٤
ــشي     ــركة ميتسوبيــ ــا شــ ــان مهــ ــان املطلقتــ املنظمتــ
للصناعات الثقيلـة، والوكالـة اليابانيـة الستكـشاف         

  . الفضاء اجلوي
      

    "٢- هوريو"الفلطية الساتل التوضيحي التكنولوجي العايل     
    معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي     

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 
 025D-2012  :الفضاء

الـــساتل التوضـــيحي التكنولـــوجي العـــايل الفلطيـــة   :اسم اجلسم الفضائي
  "٢-هوريو"

  اليابان  :دولة التسجيل
 025D-2012  :ة الوطنيةالتسمي
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  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 بالتوقيـت   ٣٩/١٦ الـساعة    ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٧  :تاريخ اإلطالق  

  UTCق الكوين املنّس
  مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان  :إقليم اإلطالق أو موقعه  

   :البارامترات املدارية األساسية

  يقةدق ٩٨,٠  :الفترة العقدية  
  درجة ٩٨,٢   :امليلزاوية   
  كيلومترا ٦٧١,٦  :نقطة األوج  
  كيلومترا ٦٥١,٠  :نقطة احلضيض  

ل مهمـة الـساتل التوضـيحي التكنولـوجي العـايل           تتمثَّ  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
ــسربات     ــدوث تـ ــدم حـ ــن عـ ــق مـ ــة يف التحقـ الفلطيـ
كهروسكونية يف اخلاليا املصممة باسـتخدام تقنيـات        

بة وذلك عن طريق مقارنة اخللية الشمسية، اليت        املراق
 فولط يف املدار، مـع التحقـق        ٣٠٠تولد طاقة قدرها    

علــى األرض بواســطة اخلاليــا املوضــوعة يف ظــروف  
  .حتاكي املدار األرضي املنخفض

    
   يف سجل األجسام املطلقة لإلدراجمعلومات إضافية طوعية     

    يف الفضاء اخلارجي
  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي   : أو مشغِّلهمالك اجلسم الفضائي

ــم   H-IIA  :مركبة اإلطالق ــة رقــــ ــالق الرحلــــ ــة اإلطــــ  ٢١ مركبــــ
)H-IIA-F21(  

ــية   :معلومات أخرى ــة األساسـ ــارامترات املداريـ ــت يف   البـ ــا كانـ كمـ
  . ٢٠١٢يونيه / حزيران١٩

ــشي     ــركة ميتسوبيــ ــا شــ ــان مهــ ــان املطلقتــ املنظمتــ
الوكالـة اليابانيـة الستكـشاف      للصناعات الثقيلـة، و   

  . الفضاء اجلوي
  


