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 *1055861*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
             يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
     يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨مذكّرة شفوية مؤّرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة إلندونيسيا لدى األمم املتحدة 

حتّياهتــا إىل األمــني العــام ) فيينــا(البعثــة الدائمــة إلندونيــسيا لــدى األمــم املتحــدة هتــدي  
م إليه، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تـسجيل األجـسام            ويشّرفها أن تقدّ   لألمم املتحدة، 

، معلومــات عــن ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة  (املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي  
 ).انظر املرفق (٢٠٠٥ إىل ١٩٩٦فضائية اإلندونيسية املطلقة خالل الفترة من األجسام ال
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  املرفق
      *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها إندونيسيا  

 ١ - Palapa-C2    
 إندونيسيا :اسم الدولة املطلقة

 Palapa-C2 :اسم اجلسم الفضائي
 ١٩٩٦مايو / أيار١٥ :تاريخ اإلطالق

 مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية :أو مكان اإلطالقإقليم 
 Ariane 44L :مركبة اإلطالق

 البارامترات املدارية األساسية
املدار الثابت ( ثانية ٥٠ دقيقة ٥٥ ساعة ٢٣ :الفترة العقدية

 )بالنسبة لألرض
  درجة٠,٠٣٤٩٣ :زاوية امليل

 كيلومترا ٤٢ ١٧٤,١٥ :قطر نقطة األوج
 كيلومترا ٤٢ ١٥٩,٢٣ : نقطة احلضيضقطر

 شرقاً درجة ١١٣ : املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض
 املعلومات التقنية

 كيلوغراما ١ ٤٢٥,٦٨ :الكتلة
 على النطاق ا مستجيبال مرس٢٤(االتصاالت  :وجه االستخدام/احلمولة

 مرسالت مستجيبات على ٤و" سي"الترددي 
 ")كو"النطاق الترددي 

 :ردد االتصال مع الساتلت
  ميغاهرتز٦٤٢٥- ٥٩٢٥ ":سي"النطاق الترددي  
  ميغاهرتز١٤٤٥٠-١٣٧٩٠ ":كو"النطاق الترددي  

 :تردد االتصال مع األرض
  ميغاهرتز٤٢٠٠- ٣٧٠٠ ":سي"النطاق الترددي  
  ميغاهرتز١١٦٥٠-١٠٩٩٠ ":كو"النطاق الترددي  

───────────────── 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به   *   
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 يا جاكارتا، إندونيس :حمطة التحكم األرضي
  )خط الطول (شرقاً درجة ١٠٦,٧٥٣٧٠ :املوقع 

 )خط العرض (جنوباً درجة ٦,١٥١٩٠
  PT. Indosat :املشغِّل

    
 ٢ - Cakrawarta-1    

 إندونيسيا :اسم الدولة املطلقة
 Cakrawarta-1 :اسم اجلسم الفضائي

 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢ :تاريخ اإلطالق
 ركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية م :إقليم أو مكان اإلطالق

 Ariane 4 :مركبة اإلطالق
 البارامترات املدارية األساسية

املدار الثابت ( ثانية  ٥٠ دقيقة ٥٥ ساعة ٢٣ :الفترة العقدية
 )بالنسبة لألرض

  درجة شرقا١٠٧,٧ً : املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض
 املعلومات التقنية

 كيلوغراما ١ ٣٨٥ :الكتلة
  خدمات بث ساتلية :وجه االستخدام/احلمولة

 :تردد االتصال مع الساتل
 يغاهرتزم ٨٢٧٠- ٨١٢٠ ":إكس"النطاق الترددي  
  ميغاهرتز٥٨٨٥,٧٥ و٥٨٨٤,٢٥ ":سي"النطاق الترددي  

 :تردد االتصال مع األرض
  ميغاهرتز٢٦٧٠- ٢٥٢٠ ":إس"النطاق الترددي  
  ميغاهرتز٣٦٩٩,٧٥ و٣٦٩٨,٧٥ ":كو"النطاق الترددي  

 جاكارتا، إندونيسيا  :حمطة التحكم األرضي
  )خط الطول (شرقاً درجة ١٠٦,٧٦٥ :املوقع 

 )خط العرض (جنوباً درجة ٦,١٩٢
 PT MCI :املشغِّل

  



 

4 V.10-55861 

 

ST/SG/SER.E/551    

 ٣ - Telkom-1    
 إندونيسيا :اسم الدولة املطلقة

 Telkom-1 :اسم اجلسم الفضائي
  ١٩٩٩أغسطس / آب١٢ :قتاريخ اإلطال

 مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية :إقليم أو مكان اإلطالق
 Ariane 42P :مركبة اإلطالق

 البارامترات املدارية األساسية
املدار الثابت ( ثانية ٥٠ دقيقة ٥٥ ساعة ٢٣ :الفترة العقدية

 )بالنسبة لألرض
  درجة٠,٠٤ :زاوية امليل
 كيلومترا ٣٥ ٧٩٨ :نقطة األوج

 كيلومترا ٣٥ ٧٧٧ :نقطة احلضيض
  درجة شرقا١٠٨ً : املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

 املعلومات التقنية
  كيلوغراما٢ ٧٦٣ :الكتلة
 االتصاالت :وجه االستخدام/احلمولة

  ميغاهرتز٦٧٠٥- ٥٩٢٥ :تردد االتصال مع الساتل
 ميغاهرتز ٤٢٠٠- ٣٤٠٠ :تردد االتصال مع األرض
 تشيبينونغ، إندونيسيا  :حمطة التحكم األرضي

  )خط الطول (شرقاً درجة ١٠٦,٩٣ :املوقع 
 )خط العرض (جنوباً درجة ٦,٤٤

  PT Telkom  :املشغِّل
      

 ٤ - Garuda    
 إندونيسيا :اسم الدولة املطلقة

 Garuda :اسم اجلسم الفضائي
 ٢٠٠٠فرباير / شباط١٢ :تاريخ اإلطالق



 

V.10-55861 5 
 

  ST/SG/SER.E/551

 حمطة بايكونور الفضائية، كازاخستان :يم أو مكان اإلطالقإقل
 Block 1 DMصاروخ بروتون  :مركبة اإلطالق

 البارامترات املدارية األساسية
املدار الثابت ( ثانية ٥٠ دقيقة ٥٥ ساعة ٢٣ :الفترة العقدية

 )بالنسبة لألرض
  درجة١,٣٨٥٣٤٤ :زاوية امليل

 كيلومترا ٤٢ ١٧٧,٧٨٠ :قطر نقطة األوج
 كيلومترا ٤٢ ١٥٠,٥٨٧ :قطر نقطة احلضيض

  درجة شرقا١٢٣ً : املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض
 املعلومات التقنية

 كيلوغراما ٤ ٤٩٧,٧ :الكتلة
 خدمات بث ساتلية :وجه االستخدام/احلمولة

 :تردد االتصال مع الساتل
  ميغاهرتز٦٧٢٥- ٦٤٢٥ ":سي"النطاق الترددي  
  ميغاهرتز١٦٦٠,٥- ١٦٢٥,٥ ":إل"النطاق الترددي  

 :تردد االتصال مع األرض
  ميغاهرتز٣٧٠٠- ٣٤٠٠ ":سي"النطاق الترددي  
  ميغاهرتز١٥٥٩- ١٥٢٥ ":إل"النطاق الترددي  

 باتام، إندونيسيا  :حمطة التحكم األرضي
  )خط الطول (اً درجة شرق١٠٣,٩٥ :املوقع 

 )عرضخط ال (االًمش درجة ١,١١٣
 يب يت أسيس :املشغِّل

    
 ٥ - Telkom-2    

 إندونيسيا :اسم الدولة املطلقة
 Telkom-2 :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ :تاريخ اإلطالق
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 مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية :إقليم أو مكان اإلطالق
 Ariane 5ECA :مركبة اإلطالق
 ارية األساسيةالبارامترات املد

املدار الثابت ( ثانية ٥٠ دقيقة ٥٥ ساعة ٢٣ :الفترة العقدية
 )بالنسبة لألرض

  درجة٠,٠٥ :زاوية امليل
 كيلومترا ٣٥ ٧٩١ :نقطة األوج

 كيلومترا ٣٥ ٧٨٢ :نقطة احلضيض
  درجة شرقا١١٨ً : املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

 املعلومات التقنية
 كيلوغراما ١ ٩٣٠ :الكتلة
 االتصاالت :وجه االستخدام/احلمولة

  ميغاهرتز٦٤٢٥- ٥٩٢٥ :تردد االتصال مع الساتل
  ميغاهرتز٤٢٠٠- ٣٧٠٠ :تردد االتصال مع األرض
 تشيبينونغ، إندونيسيا :حمطة التحكم األرضي

  )خط الطول (شرقاً درجة ١٠٦,٩٣ :املوقع 
 )خط العرض (جنوباً درجة ٦,٤٤

 PT Telkom :املشغِّل
  


