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  خدام الفضاء اخلارجيجلنة است
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠يوليه / متوز٧مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

  حتّياهتــا إىل األمــني العــام  ) فيينــا(بعثــة الدائمــة لليابــان لــدى األمــم املتحــدة      هتــدي ال  
 للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطْلَقـة          اً، وفق تقدِّم إليه  لألمم املتحدة ويشّرفها أن     

، معلومــات عــن إطــالق  ))٢٩-د (٣٢٣٥قــرار اجلمعيــة العامــة  مرفــق (يف الفــضاء اخلــارجي 
  ومعلومــات إضــافية، ) املرفــق األول( ٢٠٠٩ائية الــيت أطلقتــها اليابــان يف عــام  األجــسام الفــض

  .)املرفق الثاين(لة سابقاً ّجمبا فيها تغيريات يف احلالة، بشأن أجسام فضائية مس



 

2 V.10-58000 
 

ST/SG/SER.E/600

    املرفق األول
    *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان    

SPRITE-SAT “RISING”    
     التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجياً وفقمقدَّمةمعلومات     

لدى جلنة أحباث املعتمدة التسمية الدولية 
 :الفضاء

2009-002C  

   أول مركبة فضائية جلامعة توهوكو :اسم اجلسم الفضائي
SPRITE-SA “RISING” 

  002C-2009 :التسمية الوطنية
 اليابان :السجلدولة 

  :موقعهه أو متاريخ اإلطالق وإقلي
 الدقيقة ٣ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ اإلطالق 

  بالتوقيت العاملي املنّسق٥٤
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان : أو موقعهإقليم اإلطالق 
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٨.١ :الفترة العقدية 
 جة در٩٨.٠ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٦٧٥.٣ :نقطة األوج 
  كيلومترا٦٦٢.١ً :نقطة احلضيض 

 "sprites"رصدات أحداث مضيئة عابرة تدعى  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
     وومضات أشعة غاما أرضية

  قةأجل إدراجها يف سجل األجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية من     
     يف الفضاء اخلارجي

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

                                                         
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١ عمالً بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج قُ    *  
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    Kouku-Kousen-Satellite (KKS-1) “KISEKI”      
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة    

جلنة أحباث  لدىاملعتمدة التسمية الدولية 
 :الفضاء

2009-002H 

 ”Kouku-Kousen-Satellite (KKS-1) “KISEKI :اسم اجلسم الفضائي
 002H-2009 :التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٥٤ الدقيقة ٣ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنّسق

 وشيما، اليابانمركز تانيغاشيما الفضائي، كاغ :ه أو موقعاإلطالقإقليم  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٠.٠ :الفترة العقدية 
  درجة٩٨.٠ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٦٣٦.٤ :نقطة األوج 
 اً كيلومتر٦٣٦.٤ :نقطة احلضيض 
     م بالتصرفجتربة قاذف صغري وجتربة للتحكّ :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

    قة يف الفضاء اخلارجيأجل إدراجها يف سجل األجسام املطلَية من معلومات إضافية طوع    
 ١٥ الرحلة رقم H-IIAمركبة اإلطالق   :مركبة اإلطالق

(H-IIA F15)      
KAGAYAKI  

       وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة    
جلنة أحباث  لدىاملعتمدة التسمية الدولية 

 :الفضاء
2009-002D 

 KAGAYAKI :اسم اجلسم الفضائي
 002D-2009 :التسمية الوطنية

 اليابان  :لالسجدولة 
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  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 الدقيقة ٣ الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ اإلطالق 

  بالتوقيت العاملي املنّسق٥٤
 فضائي، كاغوشيما، اليابانمركز تانيغاشيما ال :اإلطالق أو موقعهإقليم  
     األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٨  :الفترة العقدية 
  درجة٩٨.٠ :امليلزاوية  
  اً كيلومتر٦٦٦.٢ :نقطة األوج 
 اً كيلومتر٦٥٥.٠ :نقطة احلضيض 
 هي ربط أحالم األطفال "KAGAYAKI"مهمة  :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

 ميكن الشفاء منها أو مبعوقات املصابني بأمراض ال
     هم بالفضاءوأُسر

    معلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    
  ١٥ الرحلة رقم H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

(H-IIA F15)     
JCSAT-12    

    قة يف الفضاء اخلارجي التفاقية تسجيل األجسام املطلَاً وفقمعلومات مقدَّمة    
لدى جلنة أحباث املعتمدة التسمية الدولية 

 :الفضاء
2009-044A 

 JCSAT-12 :اسم اجلسم الفضائي
 044A-2009 :التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٩ الدقيقة ٢٢ الساعة ٢٠٠٩أغسطس / آب٢١ :تاريخ اإلطالق 
 العاملي املنّسقبالتوقيت 

 كورو، غيانا الفرنسية :اإلطالق أو موقعهإقليم  
   األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة١.٤٣٦ :الفترة العقدية 
  درجة٠.٠٥٤ :امليلزاوية  
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 اً كيلومتر٣٥ ٧٩٢ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٥ً ٧٨٠ :نقطة احلضيض 
     اإلذاعة الساتليةاالتصاالت و :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

    ة يف الفضاء اخلارجيراجها يف سجل األجسام املطلَقمعلومات إضافية طوعية من أجل إد    
     Ariane 5 ECA :مركبة اإلطالق

      H-II ،(HTV) 1 مركبة النقل    
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمقدَّمةمعلومات     

لدى جلنة أحباث تمدة املعالتسمية الدولية 
 :الفضاء

2009-048A 

 H-II ،(HTV) 1مركبة النقل  :اسم اجلسم الفضائي
 048A-2009 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 اليابان :لسجالدولة 
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ١ الدقيقة ١٨ الساعة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٠ :تاريخ اإلطالق 
 نّسقبالتوقيت العاملي امل

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :اإلطالق أو موقعهإقليم  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩١ :الفترة العقدية 
  درجة٥١.٦ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٣٥٣.٣ :نقطة األوج 
  كيلومترا٣٤٠.٧ً :نقطة احلضيض 
ة إعادة متوين غري مأهولة لنقل أشكال خمتلفة مركب :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

من البضائع، مبا فيها مواد البحوث ومعدات 
 االستبدال والسلع اليومية حملطة الفضاء الدولية

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  :اخلروج عن املدار/اجلوي

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢
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    قة يف الفضاء اخلارجييف سجل األجسام املطلَأجل إدراجها معلومات إضافية طوعية من     
 H-IIB (H-IIB TF1)رحلة اختبار مركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

  
2009-066A  

  
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة    

جلنة أحباث  لدىاملعتمدة التسمية الدولية 
 :الفضاء

2009-066A 

 066A-2009 :م الفضائياسم اجلس
 066A-2009 :التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 بالتوقيت العاملي ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ :تاريخ اإلطالق 
 املنّسق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :اإلطالق أو موقعهإقليم  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٦ :الفترة العقدية 
  درجة٩٧.٧ :امليلزاوية  
  كيلومتر٦٠١ :نقطة األوج 
  كيلومترا٥٨٧ً :نقطة احلضيض 
 الساتل يؤدي مهمات تسندها إليه حكومة اليابان :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال
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    املرفق الثاين
   احلالة، بشأن أجسام فضائيةتغّيرات معلومات إضافية، مبا فيها    

      *سجلتها اليابان سابقا
      ”VRAD ،VSTAR “OUNAساتل     

     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمقدَّمةمعلومات     
جلنة أحباث  لدىاملعتمدة التسمية الدولية 

 :الفضاء
2007-039C 

 ”VRAD ،VSTAR “OUNA ساتل :اسم اجلسم الفضائي
 039C-2007 :التسمية الوطنية

  اليابان :سجلالدولة 
 ST/SG/SER.E/539 :رمز وثيقة التسجيل

  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 ٣١ الدقيقة ١ الساعة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ :القتاريخ اإلط 

 بالتوقيت العاملي املنّسق
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :اإلطالق أو موقعهإقليم  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة١٥٤ :الفترة العقدية 
  درجة٩٠.١٩٣ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٨٢٨.٦٦ :نقطة األوج 
  كيلومترا٩٢.٥٨ً :نقطة احلضيض 
نات العلمية الرصد العام للقمر من أجل توفري البيا :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

 رهّوللبحوث عن منشئه وتط
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

  :اخلروج عن املدار/اجلوي
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠

    

                                                         
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١ عمالً بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّ باستخدام النموذج قدِّمت هذه املعلومات    *  
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    قة يف الفضاء اخلارجيلَ يف سجل األجسام املطمعلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها
 ١٣ الرحلة رقم H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

(H-IIA F13) 
اجلرم السماوي الذي يدور حوله اجلسم 

 :الفضائي
 القمر

    
    ”RSTAR “OKINAساتل ُمَرحِّـل، 

    اخلارجي وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء معلومات مقدَّمة    
لدى جلنة أحباث املعتمدة التسمية الدولية 

 :الفضاء
2007-039B 

 ”RSTAR “OKINAساتل ُمَرحِّـل،  :اسم اجلسم الفضائي
 039B-2007 :التسمية الوطنية

  اليابان :سجلالدولة 
 ST/SG/SER.E/539 :رمز وثيقة التسجيل

  :هوقعمتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 ٣١ الدقيقة ١ الساعة ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٤ :تاريخ اإلطالق 

 بالتوقيت العاملي املنّسق
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :هاإلطالق أو موقعإقليم  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٧.١٠٣ :الفترة العقدية 
  درجة٢٩.٩٨٩ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٢٣٨ ٢٨٧.٦٦ :نقطة األوج 
  كيلومترا٦ً ٦٦٠.١٧ :نقطة احلضيض 
الرصد العام للقمر من أجل توفري البيانات العلمية  :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

 رهّوللبحوث عن منشئه وتط
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

  :اخلروج عن املدار/اجلوي
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢
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    إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية من أجل     
   ١٣  الرحلة رقم H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

(H-IIA F13)     
    ”SELENE “KAGUYAساتل استكشاف هندسة القمر، 

     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمقدَّمةمعلومات     
جلنة أحباث  لدىة املعتمدالتسمية الدولية 

 :الفضاء
2007-039A 

  ساتل استكشاف هندسة القمر، :اسم اجلسم الفضائي
SELENE “KAGUYA”  

 039A-2007 :التسمية الوطنية
  اليابان :سجلالدولة 

 ST/SG/SER.E/533  :رمز وثيقة التسجيل
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٣١ الدقيقة ١ساعة  ال٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنّسق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان : اإلطالقإقليم أو موقع 
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٧.١٠٣ :الفترة العقدية 
  درجة٢٩.٩٨٩ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٢٣٨ ٢٨٧.٦٦ :نقطة األوج 
  كيلومترا٦ً ٦٦٠.١٧ :نقطة احلضيض 
الرصد العام للقمر من أجل توفري البيانات العلمية  :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

 رهّوللبحوث عن منشئه وتط
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

  :اخلروج عن املدار/اجلوي
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦
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    قة يف الفضاء اخلارجيملطلَام امعلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجس    
  ١٣  الرحلة رقمH-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

(H-IIA F13)     
  تابع ملعهد طوكيو للتكنولوجيا) Cute-1.7 + APD(ساتل من رتبة بيكو     

  
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة    

جلنة أحباث  لدىتمدة املعالتسمية الدولية 
 :الفضاء

2006-005C 

تابع ملعهد ) Cute-1.7 + APD(ساتل من رتبة بيكو  :اسم اجلسم الفضائي
 طوكيو للتكنولوجيا

 005C-2006 :التسمية الوطنية
  اليابان :لالسجدولة 

 ST/SG/SER.E/510 :رمز وثيقة التسجيل
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٢٨ الدقيقة ٢١الساعة  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢١ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنّسق

 مركز أوشينورا الفضائي، كاغوشيما، اليابان :اإلطالق أو موقعهإقليم  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٤.٥٧ :الفترة العقدية 
  درجة٩٨.١٨ :امليلزاوية  
 اً كيلومتر٦٩٦ :نقطة األوج 
  كيلومتر٣٠٠ :طة احلضيضنق 
ق من جتربة إرسال ترددات راديوية جتميعية التحقّ :لجسم الفضائيالعامة لوظيفة ال

 وترددات راديو اهلواة بواسطة ساتل من رتبة بيكو
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

  :اخلروج عن املدار /اجلوي
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٥

    
    قة يف الفضاء اخلارجياألجسام املطلَية من أجل إدراجها يف سجل معلومات إضافية طوع    

 (M-V-8) ٨ الرحلة رقم M-Vمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق
  


