
 ST/SG/SER.E/612  األمـم املتحـدة 

 

  األمانة العامة
Distr.: General 
25 July 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
220811    V.11-84638 (A) 

 
 

 *1184638*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١١ فرباير/ شباط١مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

ــا(البعثــة الدائمــة لليابــان لــدى األمــم املتحــدة    يهتــد    حتّياهتــا إىل األمــني العــام لألمــم  ) فيين
 للمادة الرابعة من اتفاقية تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف الفـضاء              اً، وفق تقدِّم إليه املتحدة ويشّرفها أن    

ــارجي  ــق (اخل ــة العامــة   مرف ــات عــن  ))٢٩-د (٣٢٣٥قــرار اجلمعي  اجلــسمني الفــضائيني ، معلوم
KSAT)  020-2010التـــسمية الدوليـــةA( ،وWaseda-Sat2)  020-2010التـــسمية الدوليـــةB) ( انظـــر

لني ضائيني املـسجَّ  فـ اجلسمني ال ومعلومات إضافية، مبا فيها تغيريات يف احلالة، بشأن         ،  )املرفق األول 
ــابقا  ــة   (OICETSس ــسمية الدولي ــة   (SDS-1و) 031A-2005الت ــسمية الدولي ــ) (002F-2009الت ر انظ

  ).املرفق الثاين
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     املرفق األول
  *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان  
  (KSAT) Hayato  
     التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجياً وفقمقدَّمةمعلومات   

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 
 :الفضاء

2010-020A 

 Hayato (KSAT) :ياسم اجلسم الفضائ
 020A-2010 :التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

، ٥٨، الدقيقة ٢١، الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 
  بالتوقيت العاملي املنّسق ٢٢الثانية 

 ليابانمركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، ا :إقليم اإلطالق أو موقعه 
  املدارية األساسيةالبارامترات

  دقيقة٩٠.٥ :الفترة العقدية 
  درجة٣٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٢٩٩.٦ :نقطة األوج 
  كيلومترا٢٩٩.١ :نقطة احلضيض 

رصد خبار املاء يف الغالف اجلوي بطرائق متطورة   - ١ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  .الغزيرةؤ هبطول األمطار حديثة للتنّب

رصد األرض عن طريق خط اتصاالت عالية   - ٢
 .Kuالسرعة بنطاق الذبذبة 

العودة إىل الغالف /االضمحاللتاريخ 
 :عن املداراخلروج /اجلوي

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٤

                                                                  
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١قُدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة    *  
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  معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة   
 يف الفضاء اخلارجي

 

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٤ :الفضائي عن العملتاريخ توقف اجلسم 
  جلنة كاغوشيما لتطوير السواتل :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

 )منظمة غري رحبية(
 H-IIA Launch Vehicle Flight No.17H2A :مركبة اإلطالق
منظمتا اإلطالق مها شركة ميتسوبيشي للصناعات  :معلومات أخرى

 ستكشاف الفضاء اجلويالثقيلة والوكالة اليابانية ال
   http://kasat.jp :يكاملوقع الشب

  Waseda-Sat2   
    التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجياً وفقمقدَّمةمعلومات   

التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث 
 :الفضاء

2010-020B 

 Waseda-Sat2 :اسم اجلسم الفضائي
 020B-2010 :التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

، ٥٨، الدقيقة ٢١، الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 
  بالتوقيت العاملي املنّسق ٢٢الثانية 

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :إقليم اإلطالق أو موقعه 
   املدارية األساسيةالبارامترات

  دقيقة٩٠.٥ :الفترة العقدية 
  درجة٣٠ :زاوية امليل 
  كيلومترا٢٩٧.٥ :نقطة األوج 
  كيلومترا٢٩٧.٥ :نقطة احلضيض 
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رمز (والتقاط الصور بتقنية الرمز املربع  عرض :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  )االستجابة السريعة

العودة إىل الغالف /االضمحاللتاريخ 
 املدارعن اخلروج /اجلوي

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٢

    
  معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة   

   يف الفضاء اخلارجي
 ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ :تاريخ توقف اجلسم الفضائي عن العمل

 جامعة واسيدا :مشغِّلهمالك اجلسم الفضائي أو 
 H-IIA Launch Vehicle Flight No.17H2A :مركبة اإلطالق
منظمتا اإلطالق مها شركة ميتسوبيشي للصناعات  :معلومات أخرى

 الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
-http://www.miyashita.mmech.waseda.ac.jp/Waseda :املوقع الشكيب

Sat2/index.htm
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 املرفق الثاين
  

   احلالة، بشأن أجسام فضائيةتغّيراتمعلومات إضافية، مبا فيها   
   *لتها اليابان سابقاسّج

    Optical Inter-orbit Communications Engineering Test Satellite 
(OICETS) "Kirari"    

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

 :الفضاء
2005-031A 

 Optical Inter-orbit Communications Engineering :اسم اجلسم الفضائي

Test Satellite (OICETS) "Kirari"  
  031A-2005 :التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
 كازاخستان :دول اإلطالق األخرى

 ST/SG/SER.E/486 :التسجيلرمز وثيقة 
  عهه أو موقتاريخ اإلطالق وإقليم

١٠، الدقيقة ٢١، الساعة ٢٠٠٥سطس أغ/ آب٢٣ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنسق

 مركز بايكونور الفضائي، كازاخستان :إقليم اإلطالق أو موقعه 
   املدارية األساسيةالبارمترات

  دقيقة٩٦ :الفترة العقدية 
  درجة٩٨ :زاوية امليل 
  كيلومترات٦٠٩ :نقطة األوج 
  كيلومترا٥٦٨ :قطة احلضيضن 

 التحقق من تكنولوجيا اتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

                                                                  
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١ اجلمعية العامة قدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار   *  
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  قة لَمن أجل إدراجها يف سجل األجسام املطمقّدمة معلومات إضافية طوعية   
   يف الفضاء اخلارجي

، ٤٨، الدقيقة ٥، الساعة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤ :تاريخ توقف اجلسم الفضائي عن العمل
  بالتوقيت العاملي املنسق٧لثانية ا

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي :مالك اجلسم الفضائي أو مشّغله
  Dnepr Launch Vehicle :مركبة اإلطالق
   هي كما كانت يف  املدارية األساسيةالبارامترات :معلومات أخرى

 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١
      Small Demonstration Satellite 1 (SDS-1)      

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

 :الفضاء
2009-002F 

  Small Demonstration Satellite 1 (SDS-1) :اسم اجلسم الفضائي
 002F-2009 :التسمية الوطنية

 انالياب :السجلدولة 
 ST/SG/SER.E/574 :رمز وثيقة التسجيل
  ه أو موقعهإقليمتاريخ اإلطالق و

، الدقيقة ٣، الساعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ :تاريخ اإلطالق 
  بالتوقيت العاملي املنسق٥٤

  مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :إقليم أو موقع اإلطالق 
  ساسية املدارية األالبارامترات

  دقيقة٩٨.١ :الفترة العقدية 
  درجة٩٨.١ :زاوية امليل 
  كيلومترا٦٧٧.٣ :نقطة األوج 
  كيلومترا٦٥٩ :نقطة احلضيض 

التبيان العملي لكيفية استخدام أدوات ومكونات  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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التكنولوجيا اجلديدة مثل جهاز اإلرسال اجملاوب 
ملتكامل، ومنيطة البيانات العملية املتعدد األساليب ا

) االتصاالت الفائقة السرعة(لتقنية اإلبراق الفضائي 
م يف ومعدات جتارب التجهيز احلاسويب الدقيق املتقّد
  .املدار من أجل حتسني موثوقية السواتل العاملة

    
  قة لَمن أجل إدراجها يف سجل األجسام املطمقّدمة معلومات إضافية طوعية   

   ضاء اخلارجييف الف
، ٢٢، الدقيقة ٢، الساعة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ :تاريخ توقف اجلسم الفضائي عن العمل

  بالتوقيت العاملي املنسق٢٨الثانية 
 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي :مالك اجلسم الفضائي أو مشّغله

 H-IIA Launch Vehicle F 15 (H-IIA-F15) :مركبة اإلطالق
    هي كما كانت يف املدارية األساسيةالبارامترات :مات أخرىمعلو

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨
  


