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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٥مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة  من

حتياا إىل األمني العام لألمم     ) فييـنا (دي البعـثة الدائمـة للـيابان لـدى األمـم املـتحدة              ـ  
املـتحدة، ويشـرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف                     

ــيـة العامـــة  (الفضـــاء اخلـــارجي  ، معلومـــات عـــن الســـواتل  )٢٩-د (٣٢٣٥مـــرفق قـــرار اجلمعـ
 Pico-Satellite X1 وCUTE-I وBSAT-2c وMUSES-C: الـيت أطلقــت يف الفضـاء وهــي  اليابانـية 

 ).انظر املرفق (SERVIS-1و

 الذي مل   Ohsumiكمـا يشـرف البعـثة الدائمـة للـيابان أن حتـيل معلومـات عـن الساتل                    
 .يعد موجودا يف الفضاء
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 املرفق  
   *قتبيانات تسجيل األجسام الفضائية اليابانية اليت أطل          

 MUSES-C ألف- 

  -١ :اسم اجلسم الفضائي "هايابوزا "(MUSES-C)مركبة فضائية للتوضيح اهلندسي 
2003-019A ٢ :الرمز-  

  -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته  بتوقيت غرينتش٢٩/٤، الساعة ٢٠٠٣مايو / أيار٩

  -٥ :موقع اإلطالق بانمركز كاغوشيما للفضاء، كاغوشيما، اليا
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )٢٠٠٣مايو / أيار٩حىت (

   )أ( :الفترة العقدية  يوم٥٩٠-٥٣٠
)ب( :زاوية امليل  درجة١,٧-١,٣   
)ج( :نقطة األوج  كيلومتر٢٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومتر١٣٩ ٠٠٠ ٠٠٠

  -٧ :الوظيفة العامة ينات واستعاداالتحقق من تكنولوجيا أخذ الع
M-V-5 ٨ :مركبة اإلطالق-  

معهد علوم الفضاء واملالحة (الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي 
 )الفضائية يف اليابان سابقا

  -٩ :املؤسسة املطلقة

 BSAT-2c باء- 

BSAT-2c ١ :اسم اجلسم الفضائي-  
2003-028A ٢ :الرمز-  

  -٣ :اسم الدولتني املطلقتني )فرنسا (اليابان
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته  بتوقيت غرينتش٣٨/٢٢ الساعة ٢٠٠٣يونيه / حزيران١١

  -٥ :موقع اإلطالق مركز غيانا للفضاء، كورو، غيانا الفرنسية
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣حىت (

   )أ( :ة العقديةالفتر  دقيقة١ ٤٣٦

__________ 
 .وردت بهبيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي  * 
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)ب( :زاوية امليل  درجة٠,٠٤٣   
)ج( :نقطة األوج  كيلومترا٣٥ ٨١١   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٦٦

  -٧ :الوظيفة العامة البث اإلذاعي الساتلي احمللي املباشر
Ariane 5 ٨ :مركبة اإلطالق-  

Arianespace ٩ :املؤسسة املطلقة-  

 CUTE-I جيم- 

  -١ :اسم اجلسم الفضائي ساتل املكعب ملعهد طوكيو للهندسة التكنولوجيةال
2003-031E ٢ :الرمز-  

  -٣ :اسم الدولتني املطلقتني )االحتاد الروسي(اليابان 
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته  بتوقيت غرينتش١٥/١٤ الساعة ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

  -٥ :موقع اإلطالق ة، االحتاد الروسيحمطة بليسيتسك إلطالق املركبات الفضائي
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )٢٠٠٤فرباير / شباط١٠حىت (

   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة١٠١
)ب( :زاوية امليل  درجة٩٨,٧   
)ج( :نقطة األوج  كيلومترا٨٢٩   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومترا٨١٤

  -٧ :الوظيفة العامة  الساتلية البيكويةالتحقّق من تكنولوجيا احلافالت
Rockot ٨ :مركبة اإلطالق-  

Eurorockot ٩ :املؤسسة املطلقة-  

 Pico-Satellite X1 دال- 

  -١ :اسم اجلسم الفضائي الساتل البيكوي احلادي عشر جلامعة طوكيو
2003-031J ٢ :الرمز-  

  -٣ :اسم الدولتني املطلقتني )االحتاد الروسي(اليابان 
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته  بتوقيت غرينتش١٥/١٤ الساعة ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

  -٥ :موقع اإلطالق حمطة بليسيتسك إلطالق املركبات الفضائية، االحتاد الروسي
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )٢٠٠٣يوليه / متوز٢حىت (
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   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة١٠١,٤
)ب( :زاوية امليل  درجة٩٨,٧٢   

)ج( :نقطة األوج  كيلومتر٨٢٥,٧٨   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومتر٨٢٥,٧٨

الـتحقق مـن وظـائف احلـافالت السـاتلية البـيكوية، اتصاالت اهلواة الراديوية،
 اقتناء الصور واالتصال باألرض

  -٧ :الوظيفة العامة

Rockot ٨ :مركبة اإلطالق-  
Eurorockot ٩ :ؤسسة املطلقةامل-  

 SERVIS-1 هاء- 
الـــنظام املـــتكامل للـــتحقق مـــن املوثوقـــية فـــيما يـــتعلق بالبيـــئة الفضـــائية

(SERVIS)-1 
  -١ :اسم اجلسم الفضائي

2003-050A ٢ :الرمز-  
  -٣ :اسم الدولتني املطلقتني )االحتاد الروسي(اليابان 

  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته  غرينتش بتوقيت٤٣/١٣ الساعة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠
  -٥ :موقع اإلطالق حمطة بليسيتسك إلطالق املركبات الفضائية، االحتاد الروسي

  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١حىت (
   )أ( :الفترة العقدية  دقائق١٠٥
)ب( :زاوية امليل  درجة٩٩,٥   
)ج( :طة األوجنق  كيلومتر١ ٠٠٠   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومتر١ ٠٠٠

احلصول على بيانات تقنية عن استخدام القطع والتكنولوجيا املتاحة يف 
 السوق التجارية يف التطبيقات الفضائية

  -٧ :الوظيفة العامة

Rockot ٨ :مركبة اإلطالق-  
Eurorockot ٩ :املؤسسة املطلقة-  

 Ohsumi واو- 

Ohsumi ١ :سم اجلسم الفضائيا-  
1970-011A ٢ :الرمز-  
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  -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته  بتوقيت غرينتش٢٥/٤ الساعة ١٩٧٠فرباير / شباط١١

  -٥ :موقع اإلطالق مركز كاغوشيما للفضاء، كاغوشيما، اليابان
  -٦ :األساسيةالبارامترات املدارية  )١٩٧٠فرباير / شباط١١حىت (

   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة١٤٤,٥٨
)ب( :زاوية امليل  درجة٣١,٢   
)ج( :نقطة األوج  كيلومترا٥ ١٤٢   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥١

  -٧ :الوظيفة العامة "مو"توضيح اإلقحام يف املدار فيما خيص مركبات اإلطالق 
L-4S-5 ٨ :مركبة اإلطالق-  

حيمل اآلن اسم(وم الفضـاء واملالحـة اجلويـة، جامعـة طوكـيو            معهـد علـ   
 )الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

  -٩ :املؤسسة املطلقة

  -١٠ :تاريخ األفول  بتوقيت غرينتش٢٠٠٣أغسطس / آب١
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


