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 ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
      يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة 
   يف الفضاء اخلارجي

  موّجهة٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١مذكرة شفوية مؤرخة 
 )فيينا(إىل األمني العام من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

 
حتـياهتا إىل األمـني العام لألمم       ) فييـنا ( الدائمـة للهـند لـدى األمـم املـتحدة            هتـدي البعـثة    

املـتحدة، ويشـرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف                     
ــة   (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ، معلومــات بشــأن إطــالق  ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق ق

 ).انظر املرفق (PSLV-C5-PS4 و INSAT-3Eيني اجلسمني الفضائيني اهلند
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 املرفق   
 *بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اهلندية                  

 
١- INSAT-3E 

 :اسم الدولة املطلقة اهلند
INSAT-3E 

 )شبكة السواتل الوطنية اهلندية، انسات(
التسمية الصحيحة للجسم الفضائي أو رقم 

 :تسجيله
 :أو املكان الذي حدث منه االطالقتاريخ االطالق واالقليم 

 :مركبة اإلطالق (Ariane 5) ٥-آريان
 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧

 :موقع اإلطالق املركز الفضائي الغياين، كورو، غيانا الفرنسية
 :اخلصائص األساسية للمدار شرقا٥٥مدار ثابت بالنسبة لألرض عند درجة 

 :ة العامة للجسم الفضائيالوظيف ساتل اتصاالت هندي
  
٢- Resourcesat-1 

 :اسم الدولة املطلقة اهلند
Resourcesat-1  التسمية الصحيحة للجسم الفضائي أو رقم

 :تسجيله
 :تاريخ االطالق واالقليم أو املكان الذي حدث منه االطالق

PSLV) مركبة اإلطالق )مركبة اطالق السواتل القطبية: 
 ٢٠٠٣وبر أكت/ تشرين األول١٧

 مركز فضاء ساتيش دهاوان
 :تاريخ اإلطالق

 :موقع اإلطالق سريهاريكوتا، اهلند
 :اخلصائص األساسية للمدار 

 :الفترة العقدية  دقيقة١٠١,٣٥
 :زاوية امليل  درجة٩٨,٧٣١

 :نقطة األوج  كيلومترا٨٢٥
 :نقطة احلضيض  كيلومترات٨٠٩

 :عامة للجسم الفضائيالوظيفة ال ساتل هندي لالستشعار عن بعد

                                                         
 .بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبااستنسخت  *
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٣- PSLV-C5-PS4 
 :اسم الدولة املطلقة اهلند

PSLV-C5-PS4 ) مركبة اطالق السواتل
 )القطبية

التسمية الصحيحة للجسم الفضائي أو رقم 
 :تسجيله

 :تاريخ االطالق واالقليم أو املكان الذي حدث منه االطالق
PSLV  :مركبة اإلطالق

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧
 ركز فضاء ساتيش دهاوانم

 :تاريخ اإلطالق

 :موقع اإلطالق سريهاريكوتا، اهلند
 :اخلصائص األساسية للمدار 

 :الفترة العقدية  دقيقة١٠١,٣٩٤
 :زاوية امليل  درجة٩٨,٨٠٥

 :نقطة األوج  كيلومترا٨٣١
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٨١٥

املرحلة الصاروخية األخرية من مركبة االطالق 
PSLV 

 :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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