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  اخلارجي جلنة استخدام الفضاء
        يف األغراض السلمية  

  قةلَمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام  موّج٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥خة رة شفوية مؤّرمذكّ  
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

  حتّياهتا إىل األمني العام ) فيينا(ي البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة هتد 
  لألمم املتحدة ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام 

، معلومات عن )، املرفق)٢٩- د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة (قة يف الفضاء اخلارجي لَاملطْ
 021C-2008 و005B-2007 و005A-2007 و037A-2006 و009B-2003و 009A-2003نية ا اليابالسواتل

  ).انظر املرفق( 021J-2008و
 041F-2006ويشّرف البعثة الدائمة لليابان أيضا أن حتيل معلومات عن الساتل الياباين   

  .الذي مل يعد موجودا يف املدار
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    املرفق
      * اليابانالقتهأطاليت  ةفضائيال األجسامبيانات تسجيل   

   009A-2003  - ألف  
 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق

  :الدالة عليه
2003-009A 

  اليابان  :اسم الدولة املطِلقة
   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

الكوين توقيت ال/توقيت غرينتش الوسطي ب٢٠٠٣ مارس/آذار ٢٨  :تاريخ اإلطالق ووقته  
  املنّسق

  اليابان، كاغوشيماضائي،  الفتانيغاشيمامركز   :موقع اإلطالق  
  : األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة٩٤,٠ :الفترة العقدية  
   درجة٩٧,٣  :زاوية امليل  
   كيلومترا٥٠٢,٠  :نقطة األوج  
  كيلومترا ٤٨٦,٠  :نقطة احلضيض  

  ساتل يقوم مبهام أسندهتا إليه حكومة اليابان  :الوظيفة العامة
  ..  :إلطالقمركبة ا
  ..  : املطِلقةاملنظمة

 ..  :تاريخ االضمحالل
    

    009B-2003  - باء 
 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق

  :الدالة عليه
2003-009B  

 اليابان  :اسم الدولة املطِلقة
  :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

الكوين توقيت ال/توقيت غرينتش الوسطي ب٢٠٠٣ مارس/آذار ٢٣  : اإلطالق ووقتهتاريخ  
  املنّسق

  اليابان، كاغوشيما الفضائي، تانيغاشيمامركز   : موقع اإلطالق  

                                                               
  .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا  *  
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 : األساسيةيةبارامترات املدارال
   دقيقة ٩٤,٠  :الفترة العقدية  
   درجة٩٧,٣  : زاوية امليل  
   كيلومترا٤٩٨,٠  :نقطة األوج  
  كيلومترا ٤٩٠,٠  :نقطة احلضيض  

  مة اليابانساتل يقوم مبهام أسندهتا إليه حكو  :الوظيفة العامة
 ..  :مركبة اإلطالق

  ..  : املطِلقةاملنظمة
 ..  :تاريخ االضمحالل

    
    037A-2006  - جيم  

 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق
  :الدالة عليه

2006-037A

  اليابان  :اسم الدولة املطِلقة
  :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

توقيت ال/رينتش الوسطيتوقيت غب ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١١  :تاريخ اإلطالق ووقته  
  الكوين املنّسق

  كاغوشيما، اليابان الفضائي، تانيغاشيمامركز   : موقع اإلطالق  
 : األساسيةيةبارامترات املدارال

   دقيقة ٩٤,٠  :الفترة العقدية 
   درجة٩٧,٣  : زاوية امليل 
  كيلومترا ٥٠٢,٠  :نقطة األوج 
  كيلومترا ٤٨٥,٠  : احلضيضنقطة 

  ساتل يقوم مبهام أسندهتا إليه حكومة اليابان  :الوظيفة العامة
  ..  :مركبة اإلطالق

  ..  : املطِلقةاملنظمة
 ..  :تاريخ االضمحالل

    
    005A-2007  - دال  

 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق
  :الدالة عليه

2007-005A 
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  اليابان  :اسم الدولة املطِلقة
  : أو مكانهتاريخ اإلطالق وإقليمه

الكوين توقيت ال/توقيت غرينتش الوسطيب ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٤  :تاريخ اإلطالق ووقته  
  املنّسق

  كاغوشيما، اليابان الفضائي، تانيغاشيمامركز   : موقع اإلطالق  
 : األساسيةيةبارامترات املدارال

   دقيقة ٩٤,٠  :الفترة العقدية 
   درجة٩٧,٣  :زاوية امليل 
  متراكيلو ٥٠٢,٠  :نقطة األوج 
  كيلومترا ٤٨٥,٠  :نقطة احلضيض 

  ساتل يقوم مبهام أسندهتا إليه حكومة اليابان  :الوظيفة العامة
  ..  :مركبة اإلطالق

  ..  : املطِلقةاملنظمة
 ..  :تاريخ االضمحالل

    
    005B-2007  - هاء  

 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق
  :الدالة عليه

2007-005B 

   اليابان  :الدولة املطِلقةاسم 
   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

توقيت ال/توقيت غرينتش الوسطي ب٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٤  :تاريخ اإلطالق ووقته  
  الكوين املنّسق

  كاغوشيما، اليابان الفضائي، تانيغاشيمامركز   : موقع اإلطالق  
 : األساسيةيةبارامترات املدارال

   دقيقة ٩٤,٠  :يةالفترة العقد 
   درجة٩٧,٣  : زاوية امليل 
  كيلومترا ٥٠٦,٠  :نقطة األوج 
  كيلومترا ٤٧٩,٠  :نقطة احلضيض 

  ساتل يقوم مبهام أسندهتا إليه حكومة اليابان  :الوظيفة العامة
  ..  :مركبة اإلطالق

  ..  : املطِلقةاملنظمة
 ..  :تاريخ االضمحالل
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    Cute-1.7 + APD II (2008-021C)  - واو  
 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق

  :الدالة عليه
+ النانوي املكعب الشكل التابع ملعهد طوكيو للتكنولوجيا الساتل 

    (Cute-1.7 + APD II)الصمام  الثنائي الضوئي آفاالنش 
(2008-021C) 

 )اهلند( اليابان  :اسم الدولة املطِلقة
  :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

توقيت غرينتش ب ٥٣/٠٣ الساعة يف ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٨  :تاريخ اإلطالق ووقته  
  الكوين املنّسقتوقيت ال/الوسطي

  سريهاريكوتا، اهلند الفضائي، ساتيش داوانمركز   : موقع اإلطالق  
    األساسيةيةبارامترات املدارال
 ):٢٠٠٨مايو / أيار٢٨يف (

   دقيقة ٩٧,٢٠  :الفترة العقدية 
   درجة٩٧,٩٩  : زاوية امليل 
  كيلومترا ٦٣٥,٠  :نقطة األوج 
  كيلومترا ٦١٥,٠  :نقطة احلضيض 

التحقق من تكنولوجيا حافلة الساتل النانوي؛ وجتربة الصمام   :ةالوظيفة العام
الثنائي الضوئي آفاالنش؛ وإجراء جتارب للتحكم يف التوجه 

باستخدام أجهزة تدوير مغنطيسية؛ وإجراء جتارب للبث على 
  ترددات هواة الراديو

  PSLV-C9  :مركبة اإلطالق
  املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء  : املطِلقةاملنظمة

 ..  :تاريخ االضمحالل
    

    SEEDS (2008-021J)  - زاي  
 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق

  :الدالة عليه
، الساتل البيكوي )SEEDS(الساتل الفضائي للتعليم اهلندسي 

 )021J-2008(جلامعة نيهون 
 )اهلند( اليابان  :اسم الدولة املطِلقة

تاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
  :مكانه

 

توقيت غرينتش ب ٥٣/٠٣يف الساعة  ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٨  :ووقتهتاريخ اإلطالق   
  الكوين املنّسقتوقيت ال/الوسطي

  سريهاريكوتا، اهلند الفضائي، ساتيش داوانمركز   : موقع اإلطالق  
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   ية األساسيةبارامترات املدارال
 ):٢٠٠٨مايو / أيار٢يف (

   دقيقة ٩٧,٢١  :الفترة العقدية 
   درجة٩٧,٩٩٥  : زاوية امليل 
  كيلومترا ٦٣٣,٩٧٤  :نقطة األوج 
  كيلومترا ٦٣٠,٤٩٨  :نقطة احلضيض 

التحقق من تكنولوجيا حافلة الساتل البيكوي وإجراء جتارب   :الوظيفة العامة
  للبث على ترددات هواة الراديو

  PSLV-C9إطالق السواتل القطبية مركبة   :مركبة اإلطالق
  املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء  : املطِلقةاملنظمة

 ..  :تاريخ االضمحالل
  

    HIT-SAT (2006-041F)  - حاء  
 أو التسمية اسم اجلسم احمللّق

  :الدالة عليه
  ) HIT-SAT(الساتل البيكوي ملعهد هوكايدو للتكنولوجيا 

)2006-041F ( 
  باناليا  :اسم الدولة املطِلقة

  :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
توقيت غرينتش ب ٣٦/٩يف الساعة  ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٢٢  : اإلطالق ووقتهتاريخ  

  الكوين املنّسقتوقيت ال/الوسطي
  كاغوشيما، اليابان الفضائي، أوتشينورامركز   :  اإلطالقموقع  

    األساسيةيةبارامترات املدارال
 ):٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٨ يف(

   دقيقة٩٤,٠  :الفترة العقدية 
   درجة٩٨,٣  : زاوية امليل 
  كيلومترا ٦٦٧,٠  :نقطة األوج 
  كيلومترا ٢٨٠,٠  :نقطة احلضيض 

  اتصاالت ترددات هواة الراديو والتحكم يف التوجه  :الوظيفة العامة
  )M-V) M-V-7 من طراز F7مركبة اإلطالق   :مركبة اإلطالق

  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي  : املطِلقةاملنظمة
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  :تاريخ االضمحالل

 


