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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٦مذكّرة شفوية مؤرَّخة     
    )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

بـأن تقـدِّم، وفقـاً للمـادة الرابعـة          ) فيينـا (ف البعثة الدائمة للهند لدى األمـم املتحـدة          تتشرَّ  
 ٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعيــة العامـة     (من اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف الفـضاء اخلـارجي              

، )051B-2012التـسمية الدوليـة      (GSAT-10الفـضائية اهلنديـة     األجـسام   ، معلومات عن    ))٢٩-د(
ــة  (PSLV R/Bو ــة  (PSLV debrisو) 009H-2013التــــسمية الدوليــ  )009J-2013التــــسمية الدوليــ
  ).انظر املرفق(
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    املرفق
    *جسام فضائية أطلقتها اهلندأبيانات عن تسجيل     
    GSAT-10    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  تسمية اجلسم الفضائي املالئمة 

 :أو رقم تسجيله
2012-051B 
GSAT-10 

  
   :إلطالق وإقليمه أو موقعهتاريخ ا
 Ariane 5  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨  :تاريخ اإلطالق  
 كورو، غيانا الفرنسية مركز غيانا الفضائي،  :موقع اإلطالق  

  
   :البارامترات املدارية األساسية

  ساعة٢٣,٩٣٦  :الفترة العقدية  
  درجة٠,٠٨٧  :زاوية امليل  
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٤,٤  :نقطة األوج  
   كيلومترا٣٥ً ٧٨١,١  :نقطة احلضيض  

  ساتل اتصاالت ُمتموضع عند خط الطول   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
   درجة شرقا٨٣ً

  
    PSLV R/B    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  تسمية اجلسم الفضائي املالئمة 

 :أو رقم تسجيله
2013-009H 
PSLV R/B 

  
   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 PSLV-C20  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١٣فرباير / شباط٢٥  :تاريخ اإلطالق  
  سريهاريكوتا،  مركز ساتيش ضاوان الفضائي،  :موقع اإلطالق  

 اهلند

───────────────── 
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا * 
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   :البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٩,٧  :الفترة العقدية  
  درجة٩٨,٦٥  :زاوية امليل  
   كيلومترا٧٨٠,٨ً  :وجنقطة األ  
  كيلومترات٧٠٩,٩  :نقطة احلضيض  

 PSLV-C20املرحلة العليا من مركبة اإلطالق   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

    PSLV debris    
  اهلند :اسم الدولة املطلقة

  تسمية اجلسم الفضائي املالئمة 
 :أو رقم تسجيله

2013-009J 
PSLV debris 

  
   :ه أو موقعهتاريخ اإلطالق وإقليم

 PSLV-C20  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١٣فرباير / شباط٢٥  :تاريخ اإلطالق  
سريهاريكوتا، اهلند مركز ساتيش ضاوان الفضائي،  :موقع اإلطالق  

  
   :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١٠٠,٥  :الفترة العقدية  
  درجة٩٨,٦٣  :زاوية امليل  
   كيلومترا٧٩٣,٢ً  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٧٥,١ً  :نقطة احلضيض  

ملركبة اإلطالق وحدة ُمهايئ اإلطالق املزدوج   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
PSLV-C20 

 


