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 جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي
 يف األغراض السلمية

 
 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي  
  موجهة إىل األمني العام         ٢٠٠٣مارس    / آذار  ١٤مذكرة شفوية مؤرخة            
  )فيينا   (من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة               

حتـياهتا إىل األمـني العـام لألمم        ) فييـنا (ائمـة للـيابان لـدى األمـم املـتحدة           هتـدي البعـثة الد     
املـتحدة، وتتشـرف بأن حتيل، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء                

، معلومــات عــن اطــالق الســــواتل    ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامـــة    (اخلــارجي 
 والساتل (”Kodama“) وسـاتل اختـبار ترحيل البيانات   N-STAR c و JCSAT-8: اليابانـيـة التالـية  

 LabSat وساتل (”Kantakun“) وسـاتل رصد بيئة احليتان    (”Midori-II“)املـتقدم لرصـد األرض      
 ).انظر املرفق(الصغري، واملركبة الفضائية للنظام غري املأهول السترجاع التجارب الفضائية 
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  املرفق
   *اليابان  يل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها  بيانات التسج    

  JCSAT-8 -ألف  
JCSAT-8 اسم اجلسم احمللّق       -١: 

2002-015A الرمز  -٢: 
 :اسم الدولة املطلقة      -٣ اليابان   
٢٩/٠١، الساعة ٢٠٠٢مارس / آذار٢٩

 بالتوقيت العاملي
 :تاريخ االطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق        -٥ الفرنسية    مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا                   
 :لمدار لالبارامترات األساسية -٦ )٢٠٠٢مايو    / أيار  ٩يف   (

 :الفترة العقدية    )أ(   دقيقة    ١ ٤٣٦
 :زاوية امليل    )ب (   درجة    ٠,٠١٢
 :نقطة األوج     )ج (   كيلومترا    ٣٥ ٧٩٧
 :نقطة احلضيض        )د (   كيلومترا    ٣٥ ٧٧٨

 :ظيفة العامة    الو -٧ اتصاالت حملية دولية وبث اذاعي حملي                  
Ariane 44L مركبة اإلطالق        -٨: 
 :املؤسسة املطِلقة       -٩ (Arianespace)أريانسبيس       

  
   N-STAR c -باء  

N-STAR c اسم اجلسم احمللّق       -١: 
2002-035B الرمز  -٢: 

 :اسم الدولة املطلقة      -٣ اليابان   
 ٢١/٢٣، الســــاعــة ٢٠٠٢يوليه / متوز٥

 بالتوقيت العاملي
 :خ االطالق ووقته        تاري   -٤

______________ 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به *
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 :مكان اإلطالق        -٥ مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية                      
 : للمدار  البارامترات األساسية          -٦ )٢٠٠٢أغسطس       / آب  ٤يف   (

 :الفترة العقدية    )أ(   دقيقة    ١ ٤٣٦
 :زاوية امليل    )ب (   درجة    ٠,٠٦
 :نقطة األوج     )ج (   كيلومترا    ٣٥ ٧٩٠
 :ضيض   نقطة احل     )د (   كيلومترا    ٣٥ ٧٧٢

 :الوظيفة العامة     -٧ اتصاالت حملية        
Ariane 5 مركبة اإلطالق        -٨: 

 :املؤسسة املطِلقة       -٩ (Arianespace)أريانسبيس       
  

   (drts) (”Kodama“)ساتل اختبار ترحيل البيانات              -جيم   
(drts) (”Kodama“)ساتل اختبار ترحيل البيانات   :اسم اجلسم احمللّق       -١

2002-042B الرمز  -٢: 
 :اسم الدولة املطلقة -٣ اليابان 
 ٢٠/٠٨، الساعة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠

 بالتوقيت العاملي
 :تاريخ االطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق -٥ مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان
 : للمدارالبارامترات األساسية -٦ )٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١يف (

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة١ ٤٣٦
 :زاوية امليل )ب(   درجة٠,٠٧

 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٣٥ ٧٩٨,٦
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا٣٥ ٧٧٤,٢

 هو اجراء جتارب DRTSاهلدف الرئيسي للساتل 
اتصال بني السواتل من أجل ترحيل البيانات بني 

ساتل يف مدار أرضي (املركبة الفضائية املستهدفة 
واحملطات )  حمطة فضائية وما إىل ذلكمنخفض،
  شرقا٩٠,٧٥ويقع الساتل على درجة . األرضية

 :الوظيفة العامة -٧
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H-II A يف رحلتها الثالثة (H-IIAF3) مركبة اإلطالق -٨: 
 :املؤسسة املطِلقة -٩ )ناسدا(الوكالة الوطنية اليابانية للتنمية الفضائية 

  
   ”Midori-II“ الساتل املتقدم لرصد األرض           -دال  

 ”Midori-II“الساتل املتقدم الثاين لرصد األرض 
(ADEOS II) 

 :اسم الساتل      -١

2002-056A الرمز  -٢: 
 :اسم الدولة املطلقة -٣ اليابان 
، الساعة ٢٠٠٢ديسمرب / كانـون األول١٤
  بالتوقيت العاملي٣١/٠١

 :تاريخ االطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق -٥ ما، اليابانمركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشي
 : للمدارالبارامترات األساسية -٦ )٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩يف (

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة١٠١
 :زاوية امليل )ب(   درجة٩٨,٧
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٨٢٠
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترات٨٠٣

ء  بغرض االرتقاADEOS IIاسُتحدث الساتل 
 ADEOSوالساتل . بتكنولوجيات رصد األرض

II هو خلَف للساتل املتقدم األول لرصد 
األرض اليت كانت مهمته احتياز بيانات عن 

آلية التغري البيئي العاملي، مبا فيه االحترار العاملي، 
 .وعن الظواهر الطقسية وما إىل ذلك

 :الوظيفة العامة -٧

H-II A يف رحلتها الرابعة (H-IIAF4) مركبة اإلطالق -٨: 
)ناسدا(الوكالة الوطنية اليابانية للتنمية الفضائية   :املؤسسة املطِلقة -٩

  
   ”Kantakun“ساتل رصد بيئة احليتان             -هاء   

 :اسم الساتل      -١ ”Kantakun“ (WEOS)ساتل رصد بيئة احليتان 
2002-056C الرمز  -٢: 
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 :اسم الدولة املطلقة -٣ اليابان 
، الساعة ٢٠٠٢ديسمرب /األول كانـون ١٤
  بالتوقيت العاملي٣١/٠١

 :تاريخ االطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق -٥ مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان
 : للمدارالبارامترات األساسية -٦ )٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٧يف (

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة١٠١
 :زاوية امليل )ب(   درجة٩٨

 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٨١٢
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا٧٧٤

 من ساتل صغري يف مدار WEOSتتألف منظومة 
قطيب ومسابر مثّبتة على احليتان وحمطة أرضية 

وهدف املنظومة هو . الستقبال البيانات الساتلية
احلصول على بيانات عن بيئة احليتان وبيئة 

 .احمليطات

 :عامةالوظيفة ال -٧

H-II A يف رحلتها الرابعة (H-IIAF4) مركبة اإلطالق -٨: 
)ناسدا(الوكالة الوطنية اليابانية للتنمية الفضائية   :املؤسسة املطِلقة -٩

  
    الصغري  LabSatساتل    -واو  

 :اسم الساتل      -١ (µ-LabSat) الصغري LabSatساتل 
2002-056D الرمز  -٢: 

 :لقةاسم الدولة املط -٣ اليابان
، الساعة ٢٠٠٢ديسمرب / كانـون األول١٤
  بالتوقيت العاملي٣١/٠١

 :تاريخ االطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق -٥ مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان
 : للمدارالبارامترات األساسية -٦ )٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٥يف (

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة١٠١
 :زاوية امليل )ب(  ة درج٩٨,٧
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 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٨١١
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومترا٧٦٧

اختبار امكانية تشغيل ساتل صغري جمّرد بزنة 
 كغ؛ وامكانية عمل جهاز فصل جديد؛ ٥٠

 واختبار تكنولوجيا للتفقّد عن بعد

 :الوظيفة العامة -٧

H-II A يف رحلتها الرابعة (H-IIAF4) ة اإلطالقمركب -٨: 
)ناسدا(الوكالة الوطنية اليابانية للتنمية الفضائية   :املؤسسة املطِلقة -٩

  
   املركبة الفضائية للنظام غري املأهول السترجاع التجارب الفضائية                         -زاي   

املركبة الفضائية للنظام غري املأهول السترجاع 
 (USERS)التجارب الفضائية 

 :اسم اجلسم احمللّق       -١

2002-042A الرمز  -٢: 
 :اسم الدولة املطلقة -٣ اليابان
 ٢٠/٠٨، الساعة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠

 بالتوقيت العاملي
 :تاريخ االطالق ووقته -٤

 :مكان اإلطالق -٥ مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية
 : للمدارالبارامترات األساسية -٦ )٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨يف (

 :الفترة العقدية )أ(   دقيقة٩٥
 :زاوية امليل )ب(   درجة٣٠,٤
 :نقطة األوج )ج(   كيلومترا٥١٥
 :نقطة احلضيض )د(   كيلومتر٥٠١

 : هيUSERSمهام املركبة الفضائية 
اختبار آلية الرجوع الذايت لنظام  )أ( 
USERS إىل الغالف اجلوي، وكذلك اعادته إىل 

 سطح األرض؛
 التوصيل حتت معاجلة مادة فائقة )ب( 

احلرارة العالية يف ظروف اجلاذبية الصغرية يف 
 املدار؛

 :الوظيفة العامة -٧
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التحقق من صالحية بعض  )ج( 
 .القطع التجارية للعمل يف بيئة فضائية

 

H-II A يف رحلتها الثالثة (H-IIAF3) مركبة اإلطالق -٨: 
)ناسدا(الوكالة الوطنية اليابانية للتنمية الفضائية   :املؤسسة املطِلقة -٩

، اليت هي جزء من (REM)منيطة الرجوع 
، يرتقب أن تنفصل USERSاملركبة الفضائية 

وتعاود دخول الغالف اجلوي، وأن توجه إىل 
منطقة استرجاع يف عرض البحر بالقرب من 
/ جزر أوغاساوارا، يف وقت ما بعد شهر أيار

 .٢٠٠٣مايو 

 :مالحظة -١٠

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


