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االستعمال الرجاء إعادة 
hgv 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
     يف األغراض السلمية

      
  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة     

 يف الفضاء اخلارجي
  

   موّجهة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣مذكّرة شفوية مؤّرخة     
   )فيينا(إىل األمني العام من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

  حتّياهتا إىل األمني العام ) فيينا(دي البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة هت  
  لألمم املتحدة، ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام 

، معلومات عن ))٢٩- د (٣٢٣٥مـرفق قـرار الـجمعيـة العامة (املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي 
   ،)52A-2008التسمية الدولية  (Chandrayaan-1: ام الفضائية اهلندية التاليةإطالق األجس

 RISAT-2، وMoon Impact Probe، واملسبار )052B-2008التسمية الدولية ( PSLV-C11-PS4و
 PSLV-C12-PS4، و)019B-2009التسمية الدولية  (ANUSAT، و)019A-2009 التسمية الدولية(
 ).انظر املرفق) (019C-2009 التسمية الدولية(
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 املرفق
 *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اهلند    

  
Chandrayaan-1 

 اهلند  :اسم الدولة املطلقة
  التسمية املناسبة للجسم الفضائي

  :أو رقم تسجيله
Chandrayaan-1  

2008-052A  
    

    :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  PSLV-C11  :مركبة اإلطالق  
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

    
    :البارامترات املدارية القمرية

  دقيقة١١٧,٩  :الفترة العقدية  
  درجة٩٠,٧  :امليل  
  كيلومترات١٠٨,٨  :أوج املدار حول القمر  
  كيلومترا٩٣,١  :ر حول القمرحضيض املدا  
 القمر  :اجلسم الرئيسي  

    
  تغيري البارامترات املدارية القمرية 

  ):٢٠٠٩مايو / أيار١٩اعتباراً من (
  

   دقيقة١٢٧,٧  :الفترة العقدية  
  درجة٩٠,٦  :امليل  
  كيلومترات٢٠٤,٤  :أوج املدار حول القمر  
  كيلومترا١٩٧,٨  :حضيض املدار حول القمر  
 القمر  :ئيسياجلسم الر  
 الدراسة العلمية للقمر هبدف دراسة أصله وتطوره  : العامةجلسم الفضائياوظيفة 

  
PSLV-C11-PS4    
 اهلند  :اسم الدولة املطلقة

_________________ 
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به    *    
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  التسمية املناسبة للجسم الفضائي 
  :أو رقم تسجيله

PSLV-C11-PS4  
2008-052B  

    
    : وإقليمه أو موقعهتاريخ اإلطالق

 PSLV-C11  :قمركبة اإلطال  
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢  :تاريخ اإلطالق  
 مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند   :موقع اإلطالق  

    
   :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٤٠٢,٦  :الفترة العقدية  
  درجة١٧,٦  :امليل  
 كيلومترا ٢٣ ٠٩٨,٩  :نقطة األوج  
  كيلومترا٢٦٤,٦  :نقطة احلضيض  

 PSLV ملركبة اإلطالق علويزء ج  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  

  )Moon Impact Probe(مسبار أثر االرتطام بالقمر 
 اهلند  :اسم الدولة املطلقة

  التسمية املناسبة للجسم الفضائي
  :أو رقم تسجيله

Moon Impact Probe 

    
    : وإقليمه أو موقعهتاريخ اإلطالق

 PSLV-C11/Chandrayaan-1  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

    
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤  :تاريخ اهلبوط على سطح القمر

  اإلحداثيات األساسية لنقطة اهلبوط
  :على سطح القمر

  

  درجة جنوبا٨٩,٧٦ً  :خط العرض  
  درجة غربا٣٩,٤٠ً  :خط الطول  

اسم نقطة اهلبوط الذي وافق عليه االحتاد 
  :الفلكي الدويل

Jawahar Sthal) جواهر ستال( 

 االستكشاف العلمي للقمر عن قرب  : العامةجلسم الفضائياوظيفة 
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RISAT-2    
 اهلند  :اسم الدولة املطلقة

  ة للجسم الفضائي التسمية املناسب
  :أو رقم تسجيله

RISAT-2  
2009-019A  

    
    : وإقليمه أو موقعهتاريخ اإلطالق

  PSLV-C12  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

    
    :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٤,٣  :الفترة العقدية  
  درجة٤١,٢  :امليل  
  كيلومترا٥٥٣,١  :نقطة األوج  
  كيلومترا٤١٢  :نقطة احلضيض  
ساتل استشعار عن بعد يستخدم يف تطبيقات إدارة   : العامةجلسم الفضائياوظيفة 

  الكوارث
    

ANUSAT    
 اهلند  :اسم الدولة املطلقة

  التسمية املناسبة للجسم الفضائي
  :لهأو رقم تسجي

ANUSAT  
2009-019B  

    : وإقليمه أو موقعهتاريخ اإلطالق
 PSLV-C12  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  
 مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند   :موقع اإلطالق  

    
  :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٤,٣  :الفترة العقدية  
  درجة٤١,٢  :امليل  
 مترا كيلو٥٥٣,١  :نقطة األوج  
  كيلومترا٤١٣,٤  :نقطة احلضيض  
 اختبار تكنولوجيات  :جلسم الفضائي العامةاوظيفة 
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PSLV-C12-PS4  
  اهلند  :اسم الدولة املطلقة

  التسمية املناسبة للجسم الفضائي
  :أو رقم تسجيله

PSLV-C12-PS4  
2009-019C  

    
    :وإقليمه أو موقعهتاريخ اإلطالق 

 PSLV-C12  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  
 مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند   :موقع اإلطالق  

    
    :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٤,٩  :الفترة العقدية  
  درجة٤١,١  :امليل  
  كيلومترا٥٧٢,٢  :نقطة األوج  
  كيلومترا٤٥٣,١  :نقطة احلضيض  
 PSLVجزء علوي ملركبة اإلطالق   :جلسم الفضائي العامةاوظيفة 

 


