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  ي جلنة استخدام الفضاء اخلارج
        يف األغراض السلمية  

  قة لَمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْ    
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣مذكّرة شفوية مؤرَّخة     
    )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

أطيـب حتياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم           ) فيينا(هتدي البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة          
ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف الفـضاء                   املتحدة  

الفضائية اهلنديـة   األجسام  ، معلومات عن    ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار الـجمعيـة العامة     (اخلارجي  
GSAT-8)  022-2011التسمية الدوليةA(و ،GSAT-12)  034-2011التسمية الدوليةA(و ،PSLV R/B 

ــة  ( ــسمية الدوليـ ــة   (Megha-Tropiques، و)034B-2011التـ ــسمية الدوليـ  Jugnu، و)058A-2011التـ
التـسمية   (PSLV R/B، و)058D-2011التسمية الدوليـة   (SRMSat، و)058B-2011التسمية الدولية (

  ).انظر املرفق) (058E-2011الدولية 
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    املرفق
    *بيانات عن تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اهلند    
    GSAT-8    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
   املالئمةجلسم الفضائي اتسمية 

 :أو رقم تسجيله
2011-022A 

GSAT-8 
  

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعة
 Ariane 5 VA202  :طالقمركبة اإل  
  ٢٠١١مايو / أيار٢٠  :تاريخ اإلطالق  

  يف اهلند٢٠١١مايو / أيار٢١
  مركز غيانا الفضائي  :موقع اإلطالق  

 كورو، غيانا الفرنسية
  

   :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦.٢  :الفترة العقدية  
  درجة٠.٠٢٤  :زاوية امليل  
  متراً كيلو٣٥ ٨٢٠  :نقطة األوج  
   كيلومترا٣٥ً ٧٥٦  :نقطة احلضيض  
 ٥٥ساتل اتصاالت موقعه على خط الطول عند   : العامة للجسم الفضائيالوظيفة

  درجة شرقاً
    

    GSAT-12    
  اهلند :اسم الدولة املطلقة

   جلسم الفضائي املالئمةاتسمية 
 :أو رقم تسجيله

2011-034A  
GSAT-12 

  
   :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 PSLV-C17  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١١يوليه / متوز١٥  :تاريخ اإلطالق  

                                                           
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا  * 
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 مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  
  

   :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦.١  :الفترة العقدية  
  درجة٠.٠٤٢  :زاوية امليل  
   كيلومترات٣٥ ٨٠٨  :نقطة األوج  
   كيلومترا٣٥ً ٧٦٦  :حلضيضنقطة ا  

 درجة ٨٣ساتل اتصاالت موقعه على خط الطول عند   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
      شرقاً 

    PSLV R/B    
  اهلند :اسم الدولة املطلقة

   جلسم الفضائي املالئمةاتسمية 
 :أو رقم تسجيله

2011-034B 
PSLV R/B 

  
   :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

  PSLV-C17  :إلطالقمركبة ا  
  ٢٠١١يوليه / متوز١٥  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

  
   :ساسيةاأل املداريةبارامترات ال

  دقيقة ٣٧٣.٨  :الفترة العقدية  
   درجة١٧.٨٦  :زاوية امليل  
   كيلومتراً ٢١ ٣٢٩.٠  :نقطة األوج  
   كيلومترا٢٩٢.٨ً  :نقطة احلضيض  

 PSLV-C17املرحلة العليا من مركبة اإلطالق   :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال
    

    Megha-Tropiques    
  اهلند  :اسم الدولة املطلقة

   جلسم الفضائي املالئمةاتسمية 
 :أو رقم تسجيله

2011-058A  
Megha-Tropiques  
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    :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

  PSLV-C18  :مركبة اإلطالق  
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

  
    :ساسيةاأل املداريةبارامترات ال

   دقيقة١٠٢.٢  :الفترة العقدية  
   درجة ١٩.٩٧  :زاوية امليل  
   كيلومترا٨٦٧.٤ً  :نقطة األوج  
   كيلومترا٨٦١.٦ً   احلضيضنقطة  

      ساتل لرصد الطقس  :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال
    Jugnu    

  اهلند  :اسم الدولة املطلقة
   جلسم الفضائي املالئمةاتسمية 

 :أو رقم تسجيله
2011-058B  

Jugnu  
  

    :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
  PSLV-C18  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١١أكتوبر /ن األول تشري١٢  :تاريخ اإلطالق  
 مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

  
   :ساسيةاأل املداريةبارامترات ال

  دقيقة١٠٢.١  :الفترة العقدية  
  درجة ١٩.٩٧  :زاوية امليل  
  كيلومترا٨٧٨.١ً  :نقطة األوج  
  كيلومترا٨٣٩.١ً  :نقطة احلضيض  

ساتل نانوي جامعي تابع للمعهد اهلندي   :لفضائيلجسم ا لوظيفة العامةال
للتكنولوجيا، كانبور، ألغراض العرض اإليضاحي 

  للتكنولوجيا واالستشعار عن بعد
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    SRMSat    
  اهلند  :اسم الدولة املطلقة

   جلسم الفضائي املالئمةاتسمية 
 :أو رقم تسجيله

2011-058D  
SRMSat  

  
    :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

  PSLV-C18  :مركبة اإلطالق  
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

  
    :ساسيةاأل املداريةبارامترات ال

   دقيقة١٠٢.٢  :الفترة العقدية  
   درجة١٩.٩٨  :زاوية امليل  
   كيلومترا٨٨٠.٩ً  :نقطة األوج  
   كيلومترا٨٤٩.٤ً  :احلضيضنقطة   

ساتل نانوي جامعي تابع جلامعة سري راماسوامي   :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال
، اهلند، ألغراض العرض يالتذكارية، شينا

    PSLV R/B        اإليضاحي للتكنولوجيا واالستشعار عن بعد
  اهلند  :اسم الدولة املطلقة

   جلسم الفضائي املالئمةاتسمية 
 :يلهأو رقم تسج

2011-058E  
PSLV R/B  

  
    :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

  PSLV-C18  :مركبة اإلطالق  
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢  :تاريخ اإلطالق  
  ندمركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهل  :موقع اإلطالق  

  
    :ساسيةاأل املداريةبارامترات ال

   دقيقة١٠١.٥  :الفترة العقدية  
   درجة ١٩.٨١  :زاوية امليل  
   كيلومترا٨٧٣.١ً  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٨٥.٢ً  :نقطة احلضيض  

    PSLV-C18املرحلة العليا من مركبة اإلطالق   :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال


