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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي  
  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦فرباير / شباط١٣مذكّرة شفوية مؤرخة   

  )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 
حتـياا إىل األمـني العـام لألمم        ) فييـنا (ثة الدائمـة للـيابان لـدى األمـم املـتحدة            ـدي البعـ    

املـتحدة، وتتشـرف بـأن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                       
، معلومات عن إطالق الســواتل     ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامـة     (الفضـاء اخلارجي    

 ).انظر املرفق (XI-V وINDEX وOICETS وASTRO-EII وMTSAT-1R: ـة التاليةالياباني

، الذي مل        SOLAR-Aوتتشرف البعثة الدائمة لليابان أيضا بأن حتيل معلومات عن                                       
 .يعد موجودا يف املدار         
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  املرفق
   *اليابان  بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها       

 )MTSAT-1R (٦املتعدد الوظائف        ساتل النقل      -ألف  
 :اسم اجلسم احمللِّق   -١ "MTSAT-1R" (Himawari-6 (٦ساتل النقل املتعدد الوظائف 

2005-006A الرمز -٢: 
 :اسم الدولة املطلقة   -٣ اليابان
 :تاريخ اإلطالق ووقته -٤  بالتوقيت العاملي٢٥/٠٩، الساعة ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٦

 :مكان اإلطالق -٥ يما، كاغوشيما، اليابانمركز الفضاء تانيغاش 
 :) ٢٠٠٥مارس  / آذار١٨يف   (لمدار  لالبارامترات األساسية   -٦

 :الفترة العقدية  )أ(   دقيقة١ ٤٣٦
 :زاوية امليل  )ب(   درجة٠,٠٧٨
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا ٣٥ ٧٩٩
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا ٣٥ ٧٧٤

 :الوظيفة العامة -٧ رصاد اجلوية خدمات املالحة اجلوية واأل 
 :مركبة اإلطالق -٨ )H-IIA) H-IIA-F7مركبة إطالق من طراز  

 :املؤسسة املطِلقة  -٩ الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
   :تاريخ االضمحالل   -١٠ ---

 )ASTRO-EII(ساتل الدراسات الفلكية بشأن األشعة السينية                    -باء  
لعلمية الثالثة والعشرون، ساتل الدراسات املركبة الفضائية ا

 "ASTRO-EII" (Suzaku(الفلكية بشأن األشعة السينية 
 :اسم اجلسم احمللِّق   -١

2005-025A الرمز -٢: 
 :اسم اّلدولة املطلقة   -٣ اليابان
 :تاريخ اإلطالق ووقته  -٤  بالتوقيت العاملي٣٠/٠٣، الساعة ٢٠٠٥يوليه / متوز١٠

 :مكان اإلطالق -٥ ينورا، كاغوشيما، اليابانمركز الفضاء أوش
 :)٢٠٠٥يوليه / متوز١٠يف  ( للمدار  البارامترات األساسية   -٦

 :الفترة العقدية  )أ(   دقيقة٩٣
__________ 

 .استنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به *
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 :زاوية امليل  )ب(   درجة٣١,٤
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٥٦٠
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا٢٤٧

والعمل مبثابة مرصد فضائي   رصد مصادر األشعة السينية الكونية  
 دويل

 :الوظيفة العامة -٧

 :مركبة اإلطالق -٨ )M-V) M-V-6مركبة اإلطالق من طراز  
 :املؤسسة املطِلقة  -٩ الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

 :تاريخ االضمحالل   -١٠ ---
  

 رات  ساتل االختبارات اهلندسية لالتصاالت البصرية فيما بني املدا                          -جيم   
ساتل االختبارات اهلندسية لالتصاالت البصرية فيما بني املدارات 

)COICETS(" Kirari" 
 :اسم اجلسم احمللِّق   -١

2005-031A الرمز -٢: 
 :اسم الدولتني املطلقتني -٣ ) كازاخستان(اليابان 
 :تاريخ اإلطالق ووقته -٤  بالتوقيت العاملي١٠/٢١، الساعة ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 :مكان اإلطالق -٥ بايكونور الفضائي، كازاخستانمركز 
 :)٢٠٠٥أغسطس / آب٢٤يف ( للمدار البارامترات األساسية -٦

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة٩٧
 :زاوية امليل )ب(   درجة٩٧,٨
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٦١١
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترات٦١٠

 :الوظيفة العامة -٧ التحقق من تكنولوجيا االتصاالت
 :مركبة اإلطالق -٨ Dneprمركبة اإلطالق 

 :املؤسسة املطِلقة -٩ الشركة الفضائية الدولية كومسوتراس
 :تاريخ االضمحالل   -١٠ ---

  
 ساتل التجارب التكنولوجية االبتكارية                  -دال  

 :اسم اجلسم احمللِّق   -١ "Reimei"ساتل التجارب التكنولوجية االبتكارية 
2005-031B الرمز -٢: 

 :اسم الدولتني املطلقتني -٣ )كازاخستان(اليابان 
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 :تاريخ اإلطالق ووقته -٤  بالتوقيت العاملي١٠/٢١، الساعة ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣
 :مكان اإلطالق -٥ مركز بايكونور الفضائي، كازاخستان

 :)٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣يف ( للمدار البارامترات األساسية -٦
 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة٩٧

 :زاوية امليل )ب(   درجة٩٧,٨
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٦٥٥
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترات٦٠٩

 :الوظيفة العامة -٧ جتريب تكنولوجيات ساتلية متقدمة يف املدار
 :مركبة اإلطالق -٨ Dneprمركبة اإلطالق 

 :ة املطِلقةاملؤسس -٩ الشركة الفضائية الدولية كومسوتراس
   :تاريخ االضمحالل   -١٠ ---

 )XI-V(الساتل البيكوي        -هاء   
 :اسم اجلسم احمللِّق   -١ التابع جلامعة طوكيو) XI-V(الساتل البيكوي 

2005-043F الرمز -٢: 
 :اسم الدولتني املطلقتني -٣ )االحتاد الروسي(اليابان 
 ، الساعة٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٧

 قيت العاملي بالتو٥٢/٠٦ 
 :تاريخ اإلطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق -٥ حمطة اإلطالق بليسيتسك، االحتاد الروسي
 :)٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩يف ( للمدار البارامترات األساسية -٦

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة٩٨,٦٨
 :زاوية امليل )ب(   درجة٩٨,١٨
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٧٠٩
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا٦٨٢

وظائف التوصيل اليت يتميز ا أي ساتل بيكوي، واتصاالت 
اهلواة على الترددات الراديوية، وجتربة اخلاليا الشمسية، وحيازة 

 الصور وتوصيلها هبوطيا

 :الوظيفة العامة -٧

 :مركبة اإلطالق -٨ كومسوس
 :املؤسسة املطِلقة -٩ كومسوس

   : االضمحالل  تاريخ -١٠ ---
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 )SOLAR-A(ساتل رصد األشعة السينية               -واو  
املركبة الفضائية العلمية الرابعة عشرة، ساتل رصد األشعة السينية 

)SOLAR-A" (Yohkoh" 
 :اسم اجلسم احمللِّق   -١

1991-062A الرمز -٢: 
 :اسم الدولة املطلقة -٣ اليابان
 :تاريخ اإلطالق ووقته -٤ عاملي بالتوقيت ال٣٠/٠٢، الساعة ١٩٩١أغسطس / آب٣٠

 :مكان اإلطالق -٥ مركز كاغوشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان
 : للمدارالبارامترات األساسية -٦ 

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة٩٧,٩
 :زاوية امليل )ب(   درجة٣١,٣

 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٧٩٢,٨
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا٥١٧,١
 التوهجات الشمسية أثناء فترات النشاط الشمسي رصد

القصوى، وخاصة يف نطاق األشعة السينية ذي االستبانة احليزية 
 والطيفية والزمانية العالية

 :الوظيفة العامة -٧

M-3SII-6 مركبة اإلطالق -٨: 
الذي هو اآلن الوكالة (معهد علوم الفضاء واملالحة الفضائية 

 )فضاء اجلوياليابانية الستكشاف ال
 :املؤسسة املطِلقة -٩

 :تاريخ االضمحالل   -١٠  بتوقيت اليابان١٦/٠٩، الساعة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢
 


