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  ي جلنة استخدام الفضاء اخلارج
        يف األغراض السلمية  

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة     
      يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١١يونيه / حزيران١٥خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    
    )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

  أطيــب حتياهتــا إىل األمــني العــام ) فيينــا(لبعثــة الدائمــة للهنــد لــدى األمــم املتحــدة هتــدي ا  
ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطْلَقـة يف               لألمم املتحدة   

ـــة العامــة   (الفــضاء اخلــارجي   ـــرار الـجمعي ـــرفق ق األجــسام ، معلومــات عــن  ))٢٩-د (٣٢٣٥م
ــةالفــضائ ــة  ( Resourcesat-2 ية اهلندي ــسمية الدولي ــة  ( Youthsat، و)015A-2011الت ــسمية الدولي الت

2011-015B( ،وPSLV R/B ) 015-2011التسمية الدوليةD( )انظر املرفق.(  
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  املرفق
    *بيانات عن تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اهلند    
    Resourcesat-2    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  تسمية املالئمة للجسم الفضائي ال

 :أو رقم تسجيله
2011-015A 

Resourcesat-2  
  

   :موقعةتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 PSLV-C16  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

  
    :اسيةساأل يةداراملبارامترات ال

  دقيقة١٠١.٤  :الفترة العقدية  
   درجة٩٨.٧٨  :زاوية امليل  
   كيلومترا٨٣٢.٠  :نقطة األوج  
   كيلومترا٨١٦.٢  :نقطة احلضيض  

      لرصد األرضساتل   :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال
    Youthsat    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  التسمية املالئمة للجسم الفضائي 

 :أو رقم تسجيله
2011-015B 

Youthsat 
   :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 PSLV-C16  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

    :ساسيةاأل يةداراملبارامترات ال
  دقيقة١٠٠.٩  :الفترة العقدية  

                                                         
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا  *   
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   درجة٩٨.٧٨  :زاوية امليل  
   كيلومترا٨١٤.٥  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٩٠.٩  :نقطة احلضيض  

      ي ساتل صغري جتريب  :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال
    PSLV R/B    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  التسمية املالئمة للجسم الفضائي 

 :أو رقم تسجيله
2011-015D 
PSLV R/B 

  
   :موقعهوإقليمه أو تاريخ اإلطالق 

  PSLV-C16  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

  
    :ساسيةاأل يةداراملبارامترات ال

  دقيقة١٠١.١  :الفترة العقدية  
   درجة٩٨.٦٦  :زاوية امليل  
  ومترا كيل٨٢١.٧  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٩٦.١  :نقطة احلضيض  

  PSLV-C16املرحلة العليا من مركبة اإلطالق   :لجسم الفضائي لوظيفة العامةال
 
 


