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 اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
    يف األغراض السلمية

 معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨مذكرة شفوية مؤرخة   
  )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتـّياهتا إىل األمـني العـام لألمم        ) فييـنا (ائمـة للـيابان لـدى األمـم املـتحدة           هتـدي البعـثة الد     
املـتحدة، وتتشـّرف بـأن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف                        

 الســاتلني ، معلومــات عــن  ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامـــة    (الفضــاء اخلــارجي  
 ).انظر املرفق (”VSTAR “Ounaو ”RSTAR “Okina نياليابانيـ
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  املرفق  
  *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان               

  ”RSTAR “Okinaالساتل     -ألف   
 -١ :اسم اجلسم احمللق ”RSTAR “Okinaساتل ترحيل البيانات 

2007-039B ٢ الرمز- 

 -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان

 بالتوقيت الكوين ٣١/١الساعة ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤
 املنسق

 -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته

 -٥ :مكان اإلطالق مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان

 -٦ )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف  (لمدار لالبارامترات األساسية

  :الفترة العقدية )أ(  دقيقة٢٣ ساعة، ١١٨

  :زاوية امليل )ب(  درجة٢٩,٩٨٩

  :نقطة األوج )ج(  كيلومترا٢٣٨ ٢٨٧,٦٦

  :نقطة احلضيض )د(  كيلومترا٦ ٦٦٠,١٧

الرصد العام للقمر من أجل توفري البيانات العلمية للبحوث 
 عن منشئه وتطوره

 -٧ :الوظيفة العامة

 -٨ :مركبة اإلطالق )H-IIA) F13 H-IIAمن طراز  F13مركبة اإلطالق 

الوكالة اليابانية /دودةميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة، احمل
 )جاكسا(الستكشاف الفضاء اجلوي 

 -٩ :املؤسسة املطِلقة

-١٠ :تاريخ االضمحالل ---
  

  ”VSTAR “Ounaالساتل  -باء 
 -١ :اسم اجلسم احمللق ”VSTAR “Ouna قياس التداخل املديد القاعدةساتل م

2007-039C ٢ الرمز- 

                                                                 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به    * 
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 -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان

 بالتوقيت الكوين٣١/١، الساعة ٢٠٠٧سبتمرب /يلول أ١٤
 املنسق

 -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته

 -٥ :مكان اإلطالق مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان

 -٦ )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤يف  (لمدار لالبارامترات األساسية

  :الفترة العقدية )أ(  دقيقة٢٣ ساعة، ١١٨

  :وية امليلزا )ب(  درجة٢٩,٩٨٩

  :نقطة األوج )ج(  كيلومترا٢٣٨ ٢٨٧,٦٦

  :نقطة احلضيض )د(  كيلومترا٦ ٦٦٠,١٧

الرصد العام للقمر من أجل توفري البيانات العلمية للبحوث 
 عن منشئه وتطوره

 -٧ :الوظيفة العامة

 -٨ :مركبة اإلطالق )H-IIA) F13 H-IIAمن طراز  F13مركبة اإلطالق 

الوكالة اليابانية /ناعات الثقيلة، احملدودةميتسوبيتشي للص
 )جاكسا(الستكشاف الفضاء اجلوي 

 -٩ :املؤسسة املطِلقة

-١٠ :تاريخ االضمحالل ---
 

 


