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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

    موجَّهة إىل األمني العام٢٠١٣أبريل / نيسان٢٤مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

لمـادة الرابعـة    ل، وفقـاً    تقـدِّم أن  ) فيينا( لليابان لدى األمم املتحدة       الدائمةَ البعثةَ ُيَشرُِّف   
 ٣٢٣٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة      (من اتفاقية تسجيل األجـسام املطْلَقـة يف الفـضاء اخلـارجي             

-2013التـسمية الدوليـة     (ني أطلقـا يف الفـضاء اخلـارجي          ياباني نيعن ساتل معلومات  ،  ))٢٩-د(

002A002-2013 وB) (ــة عــن حــدوث تغيُّــ و، ) األولاملرفــق انظــر   يابــاين آخــرســاتلر يف حال
  ). الثايناملرفق انظر() 009B-2003التسمية الدولية (
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    األولاملرفق
  * اليابانما أطلقتهني فضائينيبيانات تسجيل جسم   

  
  2013-002A    
     يف الفضاء اخلارجيمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقةمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 002A-2013  :أحباث الفضاء
  002A-2013  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
التوقيت الكوين ب ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٧ :تاريخ اإلطالق

 قاملنسَّ
 ز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابانمرك :إقليم اإلطالق أو موقعه
  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٥  :الفترة العقدية
  درجة٩٧,٥  :زاوية امليل
  كيلومترا٥٢٨ً :نقطة األوج

  كيلومترا٥١١ً :نقطة احلضيض
     ةدهتا له احلكومة الياباني حدَّمهامَّذ الساتل ينفِّ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

───────────────── 
   ٦٢/١٠١ هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة قُدِّمت  * 

  .تصميمهوأعادت األمانة 



 

V.13-83225 3 
 

 ST/SG/SER.E/674 

    2013-002B    
    فاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيتمة وفقاً المعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 002B-2013  :أحباث الفضاء
  002B-2013  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 بالتوقيت الكوين ٢٠١٣يناير /نون الثاين كا٢٧ :تاريخ اإلطالق

 قاملنسَّ
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :إقليم اإلطالق أو موقعه
  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٥  :الفترة العقدية
  درجة٩٧,٥  :زاوية امليل
  كيلومترا٥٢٥ً :نقطة األوج

  كيلومترا٥١٧ً :نقطة احلضيض
 دهتا له احلكومة اليابانية حدَّمهامَّذ الساتل ينفِّ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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     الثايناملرفق
  لته، ئي سبق لليابان أن سجَّفضاإضافية عن جسم معلومات    

  *ر يف حالتهمبا فيها معلومات عن حدوث تغيُّ
    

    2003-009B    
    ملطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام امعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 009B-2003  :أحباث الفضاء
 009B-2003  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 Corr.1 وST/SG/SER.E/552  :رمز وثيقة التسجيل
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 قلكوين املنسَّالتوقيت اب ٢٠٠٣مارس / آذار٢٨  :تاريخ اإلطالق
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :إقليم اإلطالق أو موقعه
  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٤  :الفترة العقدية
  درجة٩٧,٣  :زاوية امليل
 كيلومتراً ٤٩٨ :نقطة األوج

  كيلومترا٤٩٠ً :نقطة احلضيض
 دهتا له احلكومة اليابانية حدَّمهامَّ الساتل ذينفِّ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  قالتوقيت الكوين املنسَّب ٢٠١٢يوليه / متوز٢٦  :اخلروج عن املدار/اجلوي

  

───────────────── 
   ٦٢/١٠١ هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة قُدِّمت  * 

  .وأعادت األمانة تصميمه


