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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة   
    يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة للربازيل لدى األمم املتحدة 

حتياا إىل األمني العام لألمم     ) فيينا(ثة الدائمـة للـربازيل لـدى األمم املتحدة          ـدي البعـ    
املـتحدة، ويشـرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف                     

ــة    (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ــن الســواتل   ))٢٩-د (٣٢٣٥م ــات ع ، معلوم
انظـر   (Brasilsat-B4 وBrasilsat B-3 وBrasilsat B-2 وBrasilsat-B1 وBrasilsat-A2الـربازيلية  

 ).املرفق
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 املرفق  
 *بيانات تسجيل األجسام الفضائية التابعة للربازيل

 
Brasilsat-A2 

Brasilsat-A2 اسم اجلسم الفضائي: 
 :تاريخ اإلطالق ١٩٨٦مارس / آذار٢٨

 :مكان اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية
Ariane مركبة اإلطالق: 

Star One S.A. مالك اجلسم: 
كمـا هـو معهـود يف السـواتل الثابـتة بالنسـبة لألرض، جرى يف                

 نقـل السـاتل من مداره الواقع على خط          ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٦
وهــو .  درجــات٦ درجــة غــربا بــزاوية مــيل قدرهــا ٦٣الطــول 

 ٢٠٠حالــيا يف مــدار الــتخلّص يف نقطــة حضــيض عــلى مســافة 
 . ومتر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرضكيل

 :اخلصائص املدارية

Brasilsat-B1 
Brasilsat-B1 اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ اإلطالق ١٩٩٤أغسطس / آب١٠
 :مكان اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

Ariane مركبة اإلطالق: 
Star One S.A. مالك اجلسم: 

 :اخلصائص املدارية
  دقيقة١ ٤٣٦ :ةالفترة العقدي 
  درجة غربا٧٠ :خط الطول 
 صفر درجة :زاوية امليل 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة األوج 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة احلضيض 

 توفري خدمات اتصالية
وصف الغرض العام للجسم 

 :الفضائي

–––––––––––––––––––– 
 .ة بالشكل الذي وردت بهبيانات التسجيل مستنسخ * 
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Brasilsat-B2 
Brasilsat-B2 اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ اإلطالق ١٩٩٥مارس / آذار٢٨
 :مكان اإلطالق  الفرنسيةكورو، غيانا

Ariane مركبة اإلطالق: 
Star One S.A. مالك اجلسم: 

 :اخلصائص املدارية
  دقيقة١ ٤٣٦ :الفترة العقدية 
  درجة غربا٦٥ :خط الطول 
 صفر درجة :زاوية امليل 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة األوج 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة احلضيض 

 توفري خدمات اتصالية
لجسم وصف الغرض العام ل

 :الفضائي

Brasilsat-B3 

Brasilsat-B3 اسم اجلسم الفضائي: 
 :تاريخ اإلطالق ١٩٩٨فرباير / شباط٤

 :مكان اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية
Ariane مركبة اإلطالق: 

Star One S.A. مالك اجلسم: 
 :اخلصائص املدارية

  دقيقة١ ٤٣٦ :الفترة العقدية 
  درجة غربا٨٤ :خط الطول 
 صفر درجة :اوية امليلز 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة األوج 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة احلضيض 

 توفري خدمات اتصالية 
وصف الغرض العام للجسم 

 :الفضائي
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Brasilsat-B4 
Brasilsat-B4 اسم اجلسم الفضائي: 

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٠أغسطس / آب١٧
 :مكان اإلطالق كورو، غيانا الفرنسية

Ariane طالقمركبة اإل: 
Star One S.A. مالك اجلسم: 

 :اخلصائص املدارية
  دقيقة١ ٤٣٦ :الفترة العقدية 
  درجة غربا٩٢ :خط الطول 
 صفر درجة :زاوية امليل 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة األوج 
  كلم٣٥ ٧٩٨ :نقطة احلضيض 

 توفري خدمات اتصالية
وصف الغرض العام للجسم 

 :الفضائي
 


