
 ST/SG/SER.E/715 األمـم املتحـدة

 
 

  األمانة العامة
Distr.: General 
24 June 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
170714    V.14-04252 (A) 

 
 

 *1404252*
 

   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

   التفاقية تسجيل األجسام مة وفقاًمعلومات مقدَّ    
      قة يف الفضاء اخلارجيلَاملطْ

  هة إىل األمني العام  موج٢٠١٤َّمايو /أيار ١٩رة شفوية مؤرَّخة مذكِّ    
    )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

ملـادة  حكـام ا  بـأن حتيـل، وفقـاً أل      ) فيينـا (ف البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة        تتشرَّ  
مــرفق قــرار اجلمعيــة العامـة     (الرابعة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف الفـضاء اخلـارجي                 

ــن  معلو، ))٢٩-د (٣٢٣٥ ــات عـــ ــسام مـــ ــضائياألجـــ ــةالفـــ    GSLV R/B وGSAT-14ة  اهلنديـــ
   .)نظر املرفقا( PSLV R/B وIRNSS-1Bو
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    املرفق
    أطلقتها اهلندأجسام فضائية بيانات تسجيل     
    GSAT-14   

   :اسم الدولة املطلقة  اهلند
2014-001A 
GSAT-14  

  لجسم الفضائي صحيحة لال تسميةال
   :أو رقم تسجيله

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
GSLV-D5   طالقاإلمركبة:   

   :تاريخ اإلطالق  ٢٠١٤ر يناي/ كانون الثاين٥
     :موقع اإلطالق  ساتيش داوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلندمركز 

   : األساسيةيةرامترات املدارباال
  :الفترة العقدية  قةيدق ١ ٤٣٦,١
 :زاوية امليل   درجة٠,٢٣

  :نقطة األوج   كيلومترا٣٥ً ٨١١,٤
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٣٥ً ٧٦١,٨

        :الوظيفة العامة للجسم الفضائي  شرقا٧٤ًعلى خط الطول بدرجة ساتل اتصاالت وضع 
    GSLV R/B    

   :اسم الدولة املطلقة  اهلند
2014-001B 
GSLV R/B  

  لجسم الفضائي  الصحيحة لتسميةال
   :أو رقم تسجيله

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
GSLV-D5   طالقاإلمركبة:   

   :ريخ اإلطالقتا  ٢٠١٤يناير /الثاينكانون  ٥
     :موقع اإلطالق  ساتيش داوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلندمركز 

  : األساسيةيةبارامترات املدارال
  :الفترة العقدية   دقيقة٦٢٥,٣
 :زاوية امليل   درجة١٩,٣٨ً
  :نقطة األوج   كيلومترا٣٥ً ٤٨٤,١
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٢٠٢,٤ً

  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي   GSLV-D5املرحلة العليا ملركبة اإلطالق 
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      IRNSS-1B      
   :اسم الدولة املطلقة  اهلند

2014-017A 
IRNSS-IB  

  لجسم الفضائي  الصحيحة لتسميةال
   :أو رقم تسجيله

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
PSLV-C24   طالقاإلمركبة:   

   :تاريخ اإلطالق  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤
     :موقع اإلطالق  ش داوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلندساتيمركز 

  : األساسيةيةبارامترات املدارال
  :الفترة العقدية  دقيقة ١ ٤٣٦,٢٣
 :زاوية امليل   درجة٣٠,٩٥٩ً
  :نقطة األوج   كيلومترا٣٥ً ٨٨٠,٤٢
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٣٥ً ٦٩٨,١٨

  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي  حة اإلقليميةالساتل الثاين يف املنظومة اهلندية لسواتل املال
 

    PSLV R/B    
   :اسم الدولة املطلقة  اهلند

2014-017B 
PSLV R/B  

  لجسم الفضائي  الصحيحة لتسميةال
   :أو رقم تسجيله

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
PSLV-C24   طالقاإلمركبة:   

   :تاريخ اإلطالق  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤
     :موقع اإلطالق  تيش داوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلندسامركز 

  : األساسيةيةبارامترات املدارال
  :الفترة العقدية   دقيقة٣٦٢,٢٣
 :زاوية امليل   درجة١٩,٢٢٣ً
  :نقطة األوج   كيلومترا٢٠ً ٦٢٥,٤٨
  :نقطة احلضيض   كيلومترا٢٨٣,١٢ً

  :العامة للجسم الفضائيالوظيفة    PSLV-C24املرحلة العليا ملركبة اإلطالق 
 


