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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
ِّ
مؤرخة  28أيار/مايو  2021موجَّهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
مذكرة شفوية َّ
إلندونيسيا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتش ـ ـ ــعثة الدائم الدا مم إلندونيس ـ ـ ــيأل لدا األمم المتحدة بأأ ألُ يل ،تفحأ ل وبدأل للمألبة العايام م اتفألقيم
تسـ ـ ـ ــاأ األطسـ ـ ـ ــألل الم ا خلدم ب الفقـ ـ ـ ــألم ال أللط معب عال الام يم الاألمم  3235بُُ29-ل مالومألت ع
الاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفق ـ ـ ـ ـ ـ ــأل

Nusantara Satuل الذي أطل م كأب كألنألبأعالل بلوليدال الواليألت المتحدة األمعيكيمل

كسألت اتصألالت انظع المعب ُ.

 ُ1أفبخلت بيألنألت الاسم الفقأل
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المشألل إليه ب المعب ب سا األطسألل الم لدم ب الفقألم ال أللط ب  15حزيعا/،يونيه .2021
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته إندونيسيا*
Nusantara Satu
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التسميم الدوليم الماتمدة لدا لا م أيحألث الفقألم

2019-009A

اسم الاسم الفقأل

Nusantara Satu

التسميم الوط يم/ل م التساأ

-

بولم السا

إندونيسيأل

الدول الم ا لِدم األخعا

الواليألت المتحدة األمعيكيم

تألليخ اإلطالق وإ ليمه أو مو اه

 22شدألط/ببعايع 2019ل السألعم  1و 45بقيدم

يأللتو أت الاأللم الم س ؛ كأب كألنألبأعالل بلوليدال

الواليألت المتحدة
يأللامتعات المدال األسألسيم
الفتعة الادديم

 1 436بقيدم

زاويم المأ

صفع بلطم

ند م األوج

 35 803,3كألومتعات

ند م الحقيض

 35 784,2كألومت اع

الوظيفم الاألمم للاسم الفقأل

سألت اتصألالت

معلومات إضافية طوعية َّ
الم ْطَلقة في الفضاء الخارجي
مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام ُ
المو ع المدالي الئألبت يألل سدم إلى األلض

 146بلطم شع أل

التغأُّع ب اإلشعاة على الاسم الفقأل
تألليخ التغأُّع ب اإلشعاة

 1نيسأل/،أبعي  2019يأللتو أت الاأللم الم س

ِ
المشغ الاديد
هويم المأللك أو

)PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN
Enam Indonesia

مأللك الاسم الفقأل

أو ِ
مشغله

PT PSN Enam Indonesia

المو ع الشدك

www.psn.co.id/en/

معكدم اإلطالق

SpaceX Falcon 9

* ف ِدمت هذه المالومألت يألست دال نموذج االستمأللة الذي أفع ثد عمالً يدعال الام يم الاألمم  101/62وأعألبت األمألنم تصميمه.
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