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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية   

  ) ١٦-د( باء ١٧٢١وفقا لقرار اجلمعية العامة مة قدَّممعلومات    
    من الدول اليت تطلق أجساما إىل املدار أو ما بعده

    األمني العامإىلموّجهة  ٢٠١٠فرباير / شباط٨خة رة شفوية مؤّرمذكّ   
    )فيينا (لدى األمم املتحدةيا ملاليزمن البعثة الدائمة 

ــا لــدى األمــم املتحــدة  هتــدي البعثــة الدائمــة     ــا(ملاليزي حتياهتــا إىل األمــني العــام لألمــم  ) فيين
) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ١املتحدة، وتتـشّرف بـأن حتيـل إليـه، وفقـا للفقـرة              

التـسمية الدوليـة     (MEASAT-3a الـساتل    عـن ، معلومات   ١٩٦١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤّرخ  
2009-032A (  والساتلRAZAKSAT)    037-2009التسمية الدوليةA(       ٢٠٠٩، اللذين أُطلقا يف عـام 

  ).انظر املرفق(
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    املرفق
    * ماليزياما أطلقتهني فضائينيبيانات التسجيل اخلاصة جبسم    

MEASAT-3a 

  032A-2009  :التسمية الدولية
 MEASAT-3a :اسم اجلسم الفضائي
 .MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd :مالك اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢ :تاريخ اإلطالق
 قاعدة إطالق املركبات الفضائية بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق
 Land Launch Zenit 3-SLB :مركبة اإلطالق

 االحتاد الروسي  :مالك موقع اإلطالق
   :بارامترات املدار

  كيلومترا٤٢ ١٦٤  :األوج  
   كيلومترا٤٢ ١٦٤  :احلضيض  
  ة درج٠,٠٠  :زاوية امليل  
  ) دقيقة٥٧,٦ ساعة و٢٣( دقيقة ١ ٤٣٧,٦  :الفترة العقدية  

    :املعلومات التقنية
   كيلوغراما٢ ٤٤٠  :الكتلة  
  االتصاالت  :وجه االستخدام/احلمولة  
  ميغاهريتز٦٤٢٥- ٥٩٢٥ :الساتلبد االتصال ترّد  

  ميغاهريتز١٤٢٥٠- ١٣٧٥٠  
  ميغاهريتز٤٢٠٠- ٣٧٠٠  :األرضبد االتصال ترّد  

  ميغاهريتز١٢٥٠٠- ١٢٢٠٠  
، MEASAT Teleport and Broadcast Centre  :م األرضيحمطة التحكّ

 سايربجايا، ماليزيا
  درجة مشاال٢,٩٤: خط العرض  :موضع احملطة

   درجة شرقا١٠١,٦: خط الطول  
  ٠٠٦  :رقم التسجيل

 AAN 006/COMM/MEASAT-3a  :شهادة التسجيل
  

                                                         
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  * 
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RAZAKSAT 

  037A-2009  :التسمية الدولية
 RAZAKSAT :اسم اجلسم الفضائي
 حكومة ماليزيا :مالك اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ :تاريخ اإلطالق
 جزيرة أوميليك، جزر مارشال  :موقع اإلطالق
 Falcon-1 :مركبة اإلطالق

التابعة جليش  تكنولوجيات استكشاف الفضاء استأجرته  : اإلطالقمالك موقع
 الواليات املتحدة

   :بارامترات املدار
 كيلومترا ٦٩٠  :األوج  
  كيلومترا ٦٦٥  :احلضيض  
  درجات ٨,٩٨  :زاوية امليل  
   دقيقة٩٨,٠٥  :الفترة العقدية  

    :املعلومات التقنية
  كيلوغراما ١٨٦  :الكتلة  
  استشعار ضوئي /كامريا ذات فتحة متوسطة احلجم  :الستخداموجه ا/احلمولة  

  عن ُبعد
  ميغاهريتز٢٠٣٥,٠١ :الساتلبد االتصال ترّد  
  ميغاهريتز٢٢٣٢,٠١  :األرضبد االتصال ترّد  

   
املركز املاليزي للفضاء، سونغاي النغ، سيالنغور،   :م األرضيحمطة التحكّ

 ماليزيا
 مشاال ‘‘٣‘٤٧○٢ :خط العرض  :موضع احملطة

  شرقا ‘‘٢٦‘٣٠○١٠١ :خط الطول  
  ٠٠٥  :رقم التسجيل

   AAN 005/RS/RAZAKSAT  :شهادة التسجيل
  


