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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

 موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ٢خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ    
      )افيين(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

  اهتــا إىل األمــني العــام   حتيَّ) فيينــا(هتــدي البعثــة الدائمــة لليابــان لــدى األمــم املتحــدة         
لمادة الرابعة من اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة           لم إليه، وفقاً    فها أن تقدِّ  لألمم املتحدة ويشرِّ  
جـسام  بـشأن أ   ، معلومـات  ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة         (يف الفضاء اخلارجي    

  ).املرفق انظر( هذه األجسام رات حالةتغيُّ عن مبا يف ذلك معلومات  أطلقتها اليابان،فضائية
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   املرفق
بشأن أجسام فضائية احلالة، يف ات ريتغيالمبا فيها ، تسجيلالبيانات    

      * الياباناأطلقته
  Raiko      
    الفضاء اخلارجيمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف معلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 038B-2012  :أحباث الفضاء

 Raiko  :االسم

  038B-2012  : التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  دقيقة٣٧ًو ١٤الساعة  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤ :تاريخ اإلطالق 
 سَّقبالتوقيت العاملي املن

 حمطة الفضاء الدولية  :إقليم اإلطالق أو موقعه 

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٢ً  :الفترة العقدية 

  درجة٥١,٦ً  :زاوية امليل 

  كيلومتر٤٠٠ :نقطة األوج 

  كيلومتر٤٠٠ :نقطة احلضيض 

 . عني السمكةة بعدستصوير األرض باستخدام كامريا  -١ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
استخدام الكامريا لقياس احلركة النسبية حملطة الفضاء  -٢

  . الدولية بعد إطالق الساتل
  . لنجوماشعار ِميف الفضاء لعمل إيضاحي عرض  -٣
  .جترية اإلنزال من املدار باستخدام غشاء قابل للنشر -٤

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

  .نة تصميمهوأعادت األما
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حمطة أرضية متحركة للسواتل الصغرية أداء وظيفة  -٥
  . ال للمجتمع الدويلوتوفري االستقب

 يةدوبلرال اتترددال باستخدام قياس اتحتديد املدار -٦
  . Kuد ألجهزة اإلرشاد الراديوية بنطاق التردُّ

إرسال البيانات بسرعة عالية بواسطة جهاز اإلرسال  -٧
  . Kuد على نطاق التردُّ

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  :املداراإلنزال من /اجلوي

  بالتوقيت العاملي املنسَّق ٢٠١٣سطس أغ/ آب٦

  
  إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطْلَقة معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي 
 جامعة واكاياما وجامعة توهوكو  :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

  ة من حمطة الفضاء الدوليالنشر تاريخ اإلطالق هو تاريخ   : معلومات أخرى
  

  FITSAT-1 (Niwaka)    
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 038C-2012  :أحباث الفضاء

 FITSAT-1 (Niwaka)  :االسم

  038C-2012  : التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 إقليمه أو موقعهتاريخ اإلطالق و

  دقيقة٣٧ًو ١٤الساعة  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 حمطة الفضاء الدولية  :إقليم اإلطالق أو موقعه 

  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقةً ٩٢,٩  :الفترة العقدية 

  درجة٥١,٦ً  :زاوية امليل 

  كيلومتر٤٠٠ :نقطة األوج 

  كيلومتر٤٠٠ :نقطة احلضيض 
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 كيلوبايت يف ١١٥,٢( إرسال البيانات بسرعة عالية -١ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  . غيغاهرتز٥,٨٤تردد موجي يبلغ باستخدام ) الثانية
الصمامات الثنائية العالية بواسطة  االتصاالت البصرية -٢

 . ة للضوء الَومَّاضةالقدرة املشعَّ

العودة إىل الغالف /اريخ االضمحاللت
  :املداراإلنزال من /اجلوي

  بالتوقيت العاملي املنسَّق ٢٠١٣يوليه / متوز٤

    
   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 معهد فوكوما للتكنولوجيا  :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

   من حمطة الفضاء الدولية النشرتاريخ اإلطالق هو تاريخ    :مات أخرىمعلو
      

    We Wish    
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 038F-2012  :أحباث الفضاء

 We Wish  :االسم

  038F-2012  : التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  دقيقة٣٧ًو ١٤الساعة  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٤ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 حمطة الفضاء الدولية  :إقليم اإلطالق أو موقعه 

  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقةً ٩٢,٨  :الفترة العقدية 

  درجة٥١,٦ً  :زاوية امليل 

  كيلومترا٣٢٠ً :نقطة األوج 

  كيلومتراً ٣١٢ :نقطة احلضيض 
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.ع احلراري على سطح األرضمهمة الساتل هي رصد التوزُّ :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

  : املداراإلنزال من/اجلوي
  املي املنسَّقبالتوقيت الع ٢٠١٣مارس / آذار١١

    
   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
  .Meisei Electric Company Ltdشركة   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

  من حمطة الفضاء الدولية النشر تاريخ اإلطالق هو تاريخ   معلومات أخرى 
      

    H-II Transfer Vehicle “Kounotori4” (HTV4)      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 040A-2013  :أحباث الفضاء

 H-II Transfer Vehicle “Kounotori4” (HTV4)  :االسم

  040A-2013  : التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ٤٦ و دقيقة٤٨ًو ١٩الساعة  ٢٠١٣أغسطس / آب٣ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق ثانيةً

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

  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقةً ٩٢,٩  :ة العقديةالفتر 

  درجة٥١,٦ً  :زاوية امليل 

  كيلومترا٤١٩,١ً :نقطة األوج 

  كيلومتراً ٤١١,٤ :نقطة احلضيض 
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مركبة إعادة متوين غري مأهولة لنقل أشكال  هي HTV4 :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
خمتلفة من البضائع، مبا فيها مواد البحوث ومعدات 

 يومية حملطة الفضاء الدوليةاالستبدال والسلع ال

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  : املداراإلنزال من/اجلوي

  بالتوقيت العاملي املنسَّق ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٧

    
   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

  )H-IIB 4F( ٤ الرحلة رقم H-IIBمركبة اإلطالق   :مركبة اإلطالق
 / آب٩ البارامترات املدارية األساسية كما هي يف   :معلومات أخرى

  . ٢٠١٣أغسطس 
 ء محولتها إىل حمطة الفضاHTV4املركبة إيصال بعد 
دولية، أقلعت من احملطة وعادت إىل الغالف اجلوي ال

  .يف مسار متحكَّم بهلألرض 
املنظمتان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات 
  .الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

      
    SPRINT-A “Hisaki”      
     الفضاء اخلارجيمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يفمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 049A-2013  :أحباث الفضاء

 Spectroscopic Planet Observatory for Recognition of  :االسم

Interaction of Atmosphere) SPRINT-A( “Hisaki”

  049A-2013  : التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 و موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أ

بالتوقيت العاملي  ٠٠/٥الساعة  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٤ :تاريخ اإلطالق 
 املنسَّق
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 شينورا الفضائي، كاغوشيما، اليابانتمركز يو :إقليم اإلطالق أو موقعه 

  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقةً ١٠٦,٢  :الفترة العقدية 

 درجةً ٢٩,٧  :زاوية امليل 

 اً كيلومتر١ ١٥٦,٨ :نقطة األوج 

  كيلومترا٩٤٦,٨ً :نقطة احلضيض 

تلسكوب فضائي لرصد الكواكب، مثل الزهرة واملريخ  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
وسوف يرصد . ، عن ُبعد من مدار األرضيواملشتر

انفالت ، يالتلسكوب القمر آيو التابع لكوكب املشتر
بواسطة  اجلوي اخلارجياجلسيمات الكوكبية يف غالفها 
 . القصوىمطيافية األشعة فوق البنفسجية 

    
   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

 Epsilon (Epsilon-1)مركبة اإلطالق   :مركبة اإلطالق

 / أيلول١٥ البارامترات املدارية األساسية كما هي يف   :معلومات أخرى
  . ٢٠١٣سبتمرب 

املنظمة املطلقة هي الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء 
  .اجلوي

      
    BSAT-3c      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  عتمدة لدى جلنة التسمية الدولية امل
 041B-2011  :أحباث الفضاء

 BSAT-3c  :االسم

  041B-2011  : التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 فرنسا  :الدول املُطِلقة األخرى
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ٣٠ و دقيقة٥٢ً و٢٢الساعة  ٢٠١١أغسطس / آب٦ :تاريخ اإلطالق  
 سَّقبالتوقيت العاملي املن ثانيةً

 كورو، غيانا الفرنسية  :إقليم اإلطالق أو موقعه  
  

  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقةً ١ ٤٣٦,١١  :الفترة العقدية  

 درجةً ٠,٠٢  :زاوية امليل  

  كيلومترا٣٥,٧٨٨ً :نقطة األوج  

  كيلومتراً ٣٥,٧٨٥ :نقطة احلضيض  

 ي املباشر الداخلية خدمة البث اإلذاع :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

   شرقاً ات درج١١٠: املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض
 )B-SAT(شركة نظم سواتل البث اإلذاعي   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

  Ariane 5  :مركبة اإلطالق
  .املنظمة املطلقة هي آريانسبيس   :معلومات أخرى

    
    SUPERBIRD A      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 041A-1989  :أحباث الفضاء

 SUPERBIRD A  :االسم

  041A-1989  : التسمية الوطنية
 اليابان  : دولة السجل

 فرنسا   :الدول املُطِلقة األخرى
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  دقيقة٣٧ً و٢٢الساعة  ١٩٨٩يونيه / حزيران٥ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 كورو، غيانا الفرنسية  :إقليم اإلطالق أو موقعه 

  ت الساتليةالتصاالا : الوظيفة العامة للجسم الفضائي
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

  : املداراإلنزال من/اجلوي
بالتوقيت العاملي  ٠٠/١١ الساعة ١٩٩١فرباير / شباط٧

  املنسَّق
    

   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

 الظروف املادية للجسم الفضائي عند
  : النقل إىل مدار التخلّص

منطقة من ك اجلسم الفضائي إىل مدار ختلّص أعلى ُحرِّ
  .املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض

 Space Communications Corporationشركة   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

  Ariane 44L  :مركبة اإلطالق
  .املنظمة املطلقة هي آريانسبيس  :معلومات أخرى

      
    JCSAT-13      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 023A-2012  :أحباث الفضاء

 JCSAT-13  :االسم

  023A-2012  : التسمية الوطنية
 اليابان  : دولة السجل

 فرنسا   :الدول املُطِلقة األخرى

 خ اإلطالق وإقليمه أو موقعهتاري

بالتوقيت   دقيقة١٣ً و٢٢الساعة  ٢٠١٢مايو / أيار١٥ :تاريخ اإلطالق 
 العاملي املنسَّق

 كورو، غيانا الفرنسية  :إقليم اإلطالق أو موقعه 
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  البارامترات املدارية األساسية
 دقيقةً ١ ٤٤٠  :الفترة العقدية 

 درجةً ٠,٠٦٥  :زاوية امليل 

  كيلومترا٣٥,٧٩٧ً :وجنقطة األ 

  كيلومتراً ٣٥,٧٧٥ :نقطة احلضيض 

  االتصاالت واإلذاعة الساتلية : الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

  شرقاً   درجة١٢٤ً: املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض
 SKY Perfect JSAT Corporationشركة   :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله

  Ariane 5 ECA  :مركبة اإلطالق
  

   :معلومات أخرى
  

  املنظمة املطلقة هي آريانسبيس
  

 


