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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية 
    

   التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة معلومات مقّدمة وفقاً    
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩أغسطس / آب١٢مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (عثـة الدائمـة لليابـان لـدى األمـم املتحـدة             هتدي الب   
 الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة       ألحكام املادة  إليه، وفقا    تقّدماملتحدة ويشّرفها أن    

ــة العامــة  رفــق م(يف الفــضاء اخلــارجي  ــرار اجلمعي ، معلومــات عــن الــسواتل  ))٢٩- د (٣٢٣٥ق
التـسمية الدوليـة    (”GOSAT “IBUKI، و)038A-2008 التسمية الدولية( SUPERBIRD-7ية اليابان

2009-002A(و ،PRISM “Hitomi”) 002-2009ة يـ مية الدولتـس الB(و ،SOHLA-1 “MAIDO-1” 
 ”STARS “Kukai، و)002F-2009 التــسمية الدوليــة (SDS-1، و)002E-2009التــسمية الدوليــة (
  ).انظر املرفق) (002G-2009التسمية الدولية (
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    املرفق
  *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان    

    
    SUPERBIRD-7    

  لدى املعتمدة التسمية الدولية 
 :جلنة أحباث الفضاء

2008-038A 

 SUPERBIRD-7 :اسم اجلسم الفضائي
 038A-2008 :التسمية الوطنية

 اليابان : الدولة املُطِلقةاسم
 :موقعه اإلطالق وإقليمه أو تاريخ

   ٢٠.٤٤ الساعة ٢٠٠٨أغسطس / آب١٤ :تاريخ وموعد اإلطالق  
 )تش الوسطينتوقيت غري(

 كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق  
  األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة١ ٤٤٠ :الفترة العقدية  
  درجة٠.٠١٤ :امليلزاوية   
 اً كيلومتر٣٥ ٧٩٣  :نقطة األوج  
  كيلومترا٣٥ً ٧٨٢ :نقطة احلضيض  

 االتصاالت واإلذاعة الساتلية : للجسم الفضائيالوظيفة العامة
 Ariane 5 ECA :مركبة اإلطالق
 –  :املنظمة املُطِلقة

 –  :تاريخ االضمحالل
    

    GOSAT “IBUKI”    
الدفيئةساتل رصد غازات  :اسم اجلسم الفضائي

“IBUKI” (GOSAT) 
───────────────── 

 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *  
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 002A-2009 :يةالتسمية الوطن
 اليابان : الدولة املُطِلقةاسم

  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 ٣.٥٤  الساعة٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ وموعد اإلطالق  

 )تش الوسطينتوقيت غري(
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان  :موقع اإلطالق  

 )٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠ يف ( األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٨.١ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.١ :امليلزاوية   
  كيلومترا٦٧٦.٨ً  :نقطة األوج  
  كيلومترا٦٥٥.٧ً :نقطة احلضيض  

يرصد هذا الساتل توزع تركيز غازات الدفيئة من  : للجسم الفضائيالوظيفة العامة
 ملنع وهو يرمي إىل اإلسهام يف اجلهد الدويل. الفضاء

االحترار العاملي، مبا يف ذلك رصد امتصاص غازات 
  .الدفيئة والدول منشأ هذه الغازات

جهاز ) أ: (جبهازي استشعارد والساتل مزّو
؛ (TANSO-FTS)رصد غازات الدفيئة ل استشعار

رصد الغيوم والرذاذ ل جهاز استشعار) ب(
(TANSO-CAI). 

 ١٥ رقم الرحلة H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق
(H-IIA F15) 

الوكالة /شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  :املنظمة املُطِلقة
 اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

 -  :تاريخ االضمحالل
    

  PRISM “Hitomi”   
 من رتبة نانو ”PRISM “Hitomiساتل  :اسم اجلسم الفضائي

 002B-2009 :التسمية
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 اليابان :اسم الدولة املُطِلقة
 :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٣.٥٤ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ وموعد اإلطالق  
 )تش الوسطينتوقيت غري(

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :موقع اإلطالق  
 :)٢٠٠٩مايو / أيار٥يف (  األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة٩٧ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.١ :امليلزاوية   
  كيلومترا٦٤٢ً :نقطة األوج  
  كيلومترا٦١٣ً :نقطة احلضيض  

التقاط صورة األرض باستخدام نظام بصري قابل  : للجسم الفضائيالوظيفة العامة
للتمديد وجتربة اتصاالت باستخدام تردد راديو 

 اهلواة
 ١٥ الرحلة رقم  H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

(H-IIA F15) 
الوكالة /شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  :املنظمة املُطِلقة

 اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
 –  :تاريخ االضمحالل

    
  SOHLA-1 “MAIDO-1”    

 ”SOHLA-1 “MAIDO-1 :اسم اجلسم الفضائي
 002E-2009 :التسمية

 اليابان :اسم الدولة املُطِلقة
 :موقعهيمه أو تاريخ اإلطالق وإقل

 ٣.٥٤ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ وموعد اإلطالق  
 )تش الوسطينتوقيت غري(

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :موقع اإلطالق  
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 )٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣يف (  األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٨.٠ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.٠ :امليل زاوية  
  كيلومترا٦٧٥.٥ً :نقطة األوج  
  كيلومترا٦٥١.٦ً :نقطة احلضيض  

 جتربة لرصد الصواعق : للجسم الفضائيالوظيفة العامة
(H-IIA F15)  ١٥ الرحلة رقم  H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

الوكالة /شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  :املنظمة املُطِلقة
 ابانية الستكشاف الفضاء اجلويالي

 –  :تاريخ االضمحالل
  

  SDS-1    
 (SDS-1) ١ ساتل توضيحي صغري رقم :اسم اجلسم الفضائي

 002F-2009 :التسمية
 اليابان :اسم الدولة املُطِلقة

 :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 ٣.٥٤ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ وموعد اإلطالق  

 )تش الوسطينتوقيت غري(
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :موقع اإلطالق  

 ):٢٠٠٩مارس /آذار ٦يف (  األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٨.١ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.٠ :امليلزاوية   
  كيلومترا٦٧٨.٣ً :نقطة األوج  
  كيلومترا٦٥٩.٣ً :نقطة احلضيض  

إيضاح عمل أجهزة ومكونات تكنولوجيا جديدة،  : للجسم الفضائيفة العامةالوظي
من قبيل جهاز ُمرِسل مستجيب متكامل متعدد 

، ومنيطة إيضاح األسالك الفضائية(MTP)األساليب 
(SWIM)وجتربة املعاجلة املتناهية الصغر املتطورة يف ،

 .  لتحسني ُمعوَّلية السواتل التشغيلية(AMI)املدار 
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 ١٥ الرحلة رقم  H-IIAمركبة اإلطالق  :ركبة اإلطالقم
(H-IIA F15) 

الوكالة /شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  :املنظمة املُطِلقة
 اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

   –  :تاريخ االضمحالل
    STARS “KUKAI”    

 ”STARS “KUKAI :اسم اجلسم الفضائي
 002G-2009 :التسمية

 اليابان : املُطِلقةاسم الدولة
 :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٣.٥٤ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ وموعد اإلطالق  
 )تش الوسطينتوقيت غري(

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :موقع اإلطالق  
 ):٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣يف (  األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة٩٨ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨.٠ :امليلزاوية   
  كيلومترا٦٦٧ً :نقطة األوج  
  كيلومترا٦٤٧ً :نقطة احلضيض  

. جتربة لنشر حبل بني ساتل أساس وساتل تابع : للجسم الفضائيالوظيفة العامة
جتربة حتقق تقين بشأن كيان آيل مربوط يف 

  .عاون احملليتنمية الفضاء من خالل الت. الفضاء
 ١٥ الرحلة رقم  H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

(H-IIA F15) 
الوكالة /شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  :املنظمة املُطِلقة

 اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
   –  :تاريخ االضمحالل


