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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

   التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة مة وفقاًمعلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام موجَّ ٢٠١١أغسطس /آب ٤خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (ي البعثـة الدائمـة لليابـان لـدى األمـم املتحـدة              هتد  
الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة            ألحكام املادة     إليه، وفقاً  تقدِّماملتحدة ويشّرفها أن    
ل إضـافية، تـشم  ، معلومـات  ))٢٩- د (٣٢٣٥رفـق قـرار اجلمعيـة العامـة     م(يف الفضاء اخلـارجي    

ــشأن     ــة، ب ــتغريات يف احلال ــشي  معلومــات عــن ال ــدم لرصــد  (اجلــسم الفــضائي دايت ــساتل املتق ال
  ).انظر املرفق(الذي سبق تسجيله ) 002A-2006التسمية الدولية  ()Daichi) (األراضي
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    املرفق
جسم إضافية، تشمل معلومات عن التغريات يف احلالة، بشأن  معلومات   

  *سبق أن سجلته اليابانفضائي 
  

    "Daichi" )دايتشي( الساتل املتقدم لرصد األراضي    
      معلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي    

  التسمية الدولية املعتمدة 
  002A-2006  :جلنة أحباث الفضاء لدى

 "Daichi) "دايتشي(الساتل املتقدم لرصد األراضي  :اسم اجلسم الفضائي
 002A-2006 :سمية الوطنيةالت

 اليابان  : دولة السجل
 ST/SG/SER.E/510 :رمز وثيقة التسجيل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
   ٣٣/٠١ الساعة ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤ :تاريخ ووقت اإلطالق

 بالتوقيت العاملي املنّسق
 شيما، اليابانمركز تانيغاشيما الفضائي، كاغو :إقليم اإلطالق أو موقعه
 :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٩ :الفترة العقدية
  درجة٩٨.١ :زاوية امليل
 اً كيلومتر٧١٢.١ :نقطة األوج

  كيلومترا٦٩٠.٣ً :نقطة احلضيض
احلصول على بيانات مفيدة يف جمال الطبوغرافيا  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

معلومات عن األراضي واستخدام األراضي، وكذلك 
 .٢٥ ٠٠٠: ١ إلعداد خرائط مبقياس الرسم

  
  معلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

 بالتوقيت ٥٠/٠١، الساعة ٢٠١١مايو / أيار١٢  :تاريخ توقف اجلسم الفضائي عن العمل
  العاملي املنسق

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

 .تصميمه
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  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي  :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشغِّ
 )H-IIA) H-IIA-F8 من طراز F8مركبة اإلطالق   :مركبة اإلطالق
البارامترات املدارية األساسية للجسم الفضائي كما   :معلومات أخرى

واملنظمة املطلقة هي . ٢٠١١مايو / أيار١٢كانت يف 
  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

 
 


