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   مقدمة -أوال  
  معلومات خلفية       -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
نا إعـالن فيي  : األلفـية الفضـائية   "املعـنون   ، يف قـراره     )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

، بـأن تعمـل أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية           "بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية       
عــلى تعزيــز املشــاركة التعاونــية بــني الــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي والــدويل، مــع   

دها الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت مير اقتصا    إىل  ونقـلها التأكـيد عـلى تنمـية املعـارف واملهـارات      
 )١(.مبرحلة انتقالية

 جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، يف دورهتـــا اخلامســـة وأقـــرت -٢
ــام   ــرات      ٢٠٠٢واألربعــني يف ع ــندوات واملؤمت ــية وال ــدورات التدريب ــل وال ــات العم ــرنامج حلق ، ب

 ٥٧/١١٦ مث يف وقـت الحـق، أيدت اجلمعية العامة، يف قــرارها   )٢(.٢٠٠٣املخطـط لعقدهـا عـام     
ــؤرخ  ــانون األول١١امل ــيقات الفضــائية لعــام      ٢٠٠٢ديســمرب / ك ــتحدة للتطب ــرنامــج األمــم امل ، ب
٢٠٠٣. 

املشتركة بني األمم   الدورة التدريبية   يشـتمل هـذا الـتقرير عـلى موجز مضمون برنامج             -٣
 نظم هذه .  السـواتل  باالسـتعانة حـول البحـث واالنقـاذ       املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية         

مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة باعتــبارها جــزءا مــن أنشــطة الــدورة التدريبــية 
وشــاركت يف ، ٢٠٠٣بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية الــيت مت االضــطالع هبــا يف ســنة   

الــتابعة للواليــات املــتحدة  ) نــوا (االدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي رعايــتها 
 .يف ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة وُعقدت )٣(يكية،االمر

بفضـل االسـتفادة من خدمات تكنولوجيا فضائية مواكبة ألحدث التطورات، أخذت             -٤
وقامت غالبية الدول املرتادة الفضاء، مبا فيها       . عملـيات البحـث واالنقـاذ حتظـى باهـتمام دويل          

كما إن . لعناصـر اهلامـة لـرباجمها الفضائية   الواليـات املـتحدة، بـادراج البحـث واالنقـاذ ضـمن ا           
معلومات عن نداءات   يوفر  )  سارسات –كوسباس  (الـنظام السـاتلي الـدويل للبحـث واالنقـاذ           

مـن الـبّحارة والطيارين واملستعملني املستغيثني على الرب يف         االسـتغاثة ومواقعهـا إىل املسـتعملني        
 سارسات أهداف منظمة    -وسباس  نظـام ك  ويدعـم   . حـاالت االسـتغاثة عـند الـتعّرض لـلخطر         

املـتعلقة بالبحث واالنقاذ    ) اآلميـو (واملـنظمة الـبحرية الدولـية       ) اإليكـاو (الطـريان املـدين الدولـية       
 .وهو متاح ألي بلد، ويقّدم خدماته جمانا للمستعمل النهائي. على الصعيد الدويل
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تفاهم بني  سارسات يف بداية األمر مبوجب مذكرة -وقـد اسـتحدث نظام كوسباس        -٥
وكـاالت احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية سـابقاً وفرنسـا وكـندا والواليات املتحدة                  

، وقّعـت تلـك الدول األربع       ١٩٨٨يولـيه   / متـوز  ١مث يف   . ١٩٧٩األمريكـية، مت التوقـيع علـيها        
 سارسـات الـدويل، الذي كفل استمرارية النظام وإتاحته من           -اتفـاق بـرنامج كوسـباس       عـلى   
 .ومنذ ذلك احلني، انضم عدد من الدول األخرى إىل هذا النظام. ن متييزدو

 

 :ويتألف النظام من -٦

قطــاع فضــائي يعمــل يف مــدار أرضــي مــنخفض ويف مــدار ثابــت بالنســبة          )أ( 
 لألرض؛

ــتألف مــن حمطــات اســتقبال ســاتلي تعــرف باســم      )ب(  احملطــات "قطــاع أرضــي ي
ومراكــز لــتوزيع البــيانات تعــرف باســم مراكــز مراقــبة  ، (LUTs)الطرفــية للمســتعملني احمللــيني 

 ؛(MCC)العمليات 

 ميغاهريتـز  ١٢١,٥أجهــزة ارشـاد راديويـة للطـوارئ تعمـل بترددات قـدرها           )ج( 
 مـيغاهريتز، وهلـا خصـائص متتثل لشروط مناسبة صادرة عن    ٤٠٦أو / مـيغاهريتز و ٢٤٣أو  /و

 . سارسات-سباس االحتاد الدويل لالتصاالت وتطابق مواصفات كو

، معلومات عن انذارات              ١٩٨٢ سارسات، منذ بدئه عام                 -قّدم نظام كوسباس             -٧
حاالت       حالة من      ٤ ٩٠٠ شخص يف       ١٧ ٠٠٠االستغاثة ساعدت على انقاذ ما يزيد على                    

 سارسات للمساعدة             -نظام كوسباس           وحده استعمال بيانات             ٢٠٠٢فقد مت يف عام         . الشدة 
 سارسات، يف الوقت الراهن، مما                  -ويتألف نظام كوسباس             . ا شخص تقريب        ١ ٥٠٠على انقاذ      

حمطة استقبال أرضية،              ٥٠ ساتال، وما يقارب              ١١أجهزة االرشاد، و          جهاز من       يناهز مليون       
 .  دولة ومنظمة مشاركة           ٣٧مراكز مراقبة العمليات، ويشمل                 مركزا من      ٢٥ و

رشاد للطـوارئ            جهاز من أجهـزة اال           ٦٩٠ ٠٠٠جيري حاليا استعمال ما يقارب                     -٨
 جهازا يعمـل بترددات قـدرها                   ٣٤١ ٠٠٠ ميغاهريتـز، و         ١٢١,٥تعمـل بترددات قـدرها             

وبينما حتمل الطائرات والسفن البحرية عددا كبريا من هذه األجهزة                               .  ميغاهريتز     ٤٠٦
اإلرشادية تلبية الشتراطات النقل الوطنية والدولية، إال أن عددا متزايدا من هذه األجهزة                                             

 .دم بدون ترخيص          يستخ  

 جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا السادســة  ونّوهــت -٩
ــالغ   - بــأن كوســباس ،٢٠٠٣واألربعــني، املعقــودة يف عــام    سارســات هــو مشــروع تعــاوين ب
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ويــرد املــزيد مــن املعلومــات بشــأن االنشــطة املــتعلقة . األمهــية مــن املــنظورين السياســي والعمــلي
ربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، يف التقريرين      سارسـات الـتابع لـ    -وسـباس   بـنظام ك  

عــن حلقــيت العمــل اللــتني نظمــتهما األمــم املــتحدة بشــأن االســتفادة مــن تكنولوجــيا الفضــاء يف 
البحــث عــن الســفن املهــددة باخلطــر وإغاثــتها وإنقاذهــا يف حــاالت الطــوارئ باســتخدام نظــام   

 ٢٥ و ٢٤سـواتل، املعقـودة يف ماسبالوماس، جزيرة غران كناريا، اسبانيا، يف            املدعـوم بال   التتـبع 
 ١٩٩٩نوفمبــر  / تشـريــن الثانــي   ٢٦ إىل   ٢٣، ومـن    )A/AC.105/713 (١٩٩٨سـبتمبـر   /أيلـول 

)A/AC.105/732( ،     ــتقرير عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واهلــند حــول ويف ال
 ٢٢ إىل ١٨يف بانغــالور، اهلــند، مــن تعانة بالســواتل، املعقــودة عملــيات البحــث واالنقــاذ باالســ

 ).A/AC.105/783 (٢٠٠٢مارس /آذار

 سارسات استحداث جهاز    -كوسـباس   ومـن الـتطورات اجلديـدة الـيت شـهدها نظـام              -١٠
ــردد      ــلى ت ــيا   ٤٠٦ارشــادي يف حــاالت الطــوارئ يعمــل ع ــات رقم ــث املعلوم ــيغاهريتز، ويب  م

جهــاز ويســتعمل هــذا اجلهــاز االرشــادي  .  يف شــكل رســالة طويلــةالســتبانته ولــتحديد موقعــه
لنظام العاملي  لستقبال  االجهاز   داخليا أو خارجيا، مثل      شـادات املالحـية   الكـتروين لالر  اسـتقبال   

وهذا .  متر ١٠٠، ميكـن أن يرسـل اشارات عن موقعه بدقة تبلغ            )جـي يب أس   (لـتحديد املواقـع     
مـن اجلمـع بـني اإلنـذار الفوري وحتديد املوقع      لنسـبة لـألرض  الثابـتة املـدار با  السـواتل  مـا ميكّـن   

السـواتل ذات املـدار القطيب أيضا تلقي هذه االشارات، مما يوفر تغطية عاملية           ويف إمكـان    . بدقـة 
 .ويقلل من الوقت االمجايل املستغرق يف االنقاذ

ــيه /يف متــوز -١١  ةجهــزأ، وافقــت الواليــات املــتحدة األمريكــية عــلى اســتعمال   ٢٠٠٣يول
البحـث واالنقـاذ داخـل أراضـي الواليات          للمسـاعدة عـلى       لـلمكان  ةددة احملـ  شخصـي الاالرشـاد   
 هو عبارة عن جهاز يدوي صغري  دد للمكان  احمل شخصيوجهـاز االرشـاد ال    .  يف القـارة   املـتحدة 
ــث  ــردد   يب ــلى ت ــامل      ٤٠٦اشــارات ع ــناطق الع ــن م ــنطقة م ــيها يف أي م ــيغاهريتز، وميكــن تلق  م

وقــد صــممت أجهــزة .  سارســات لالنــذارات االســتغاثية-ســواتل كوســباس نظــام باســتعمال 
وتوجــد . حيمــلها األفــراد ال الســفن أو الطائــرات، وال ميكــن تشــغيلها إال يدويــا االرشــاد لكــي 

 ١٢١,٥بداخـل كـل جهـاز مـنها أداة توجـيه ذاتـية الـتحكم، منخفضـة القدرة تبث على تردد                      
االرشاد حاملا يعّين النظام الساتلي،     جهاز  توّجه صوب    ال وميكّـن ذلـك املـنقذين من      . مـيغاهريتـز 

 مـيغاهريتز، مواقـع املسـتغيثني الذيـن حيتاجون إىل النجدة، ضمن           ٤٠٦الـذي يعمـل بـتردد يـبلغ         
 ةددة احمل شخصيوتشـتمل أيضـا بعـض أجهزة االرشاد ال        .  كيلومـترات  ٤ و ٣مـدى يـتراوح بـني       

وتزيد االشارات  . لعاملي لتحديد املواقع  النظام ا  اجلديـدة عـلى وحـدات مدجمـة خاصـة ب           لـلمكان 
 . متر١٠٠ من دقة حتديد املواقع ضمن نطاق لنظام العاملي لتحديد املواقعاملشفرة ل
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 سارسات استحداث نظام    -كوسباس   لصاحل نظام    األخرىومـن الـتطورات اجلديدة       -١٢
 ٤٠٦غ ويــتكون هــذا الــنظام العــامل بــتردد يــبل      ). إس إس أ إس(تنبــيه خــاص بــأمن الســفن     

جهاز إرسال إلطالق نداءات االنذار بواسطة نظام التنبيه اخلاص بأمن          : مـيغاهريتز من عنصرين   
رسـائل اإلنـذار الـيت يبـثها الـنظام ضـمن القطـاع األرضي التابع لنظام                 السـفن ومنهجـية لـتوزيع       

 . سارسات–كوسباس 

يغاهريتز للتمييز   م ٤٠٦تسـتعمل شـفرة معيـنة يف اجلهاز االرشادي العامل على التردد              -١٣
وتوفر املواصفات املتفق عليها ألجل اجلهاز      . بـني التنبـيه اخلـاص بأمن السفن و التنبيه لالستغاثة          

لشبكة العاملية لسواتل   االرشـادي يف نظـام التنبـيه اخلاص بأمن السفن معلومات دقيقة ومشفرة ل             
طلب ادراج رقم تعريف بشأن املوقع يف رسالة اجلهاز االرشادي وتت     ) جـي إن أس أس     (املالحـة 

ومتنع هذه املواصفات   . السـفينة لـدى اخلدمـة البحرية املتنقلة من أجل تعريف اجلهاز االرشادي            
 .استعمال أداة توجيهية لتغطية بث ارساالت اجلهاز االرشادي

 سارســـات إال حبســـب الشـــروط اخلاصـــة –كوســـباس نظـــام ال تـــتعامل مواصـــفات  -١٤
الشـارات الالسـلكي اليت تكفل تطابق اجلهاز االرشادي لنظام          باالتصـال الكهـربائي وبارسـال ا      

فينـبغي لـالدارات املعنـية حتديد       . التنبـيه اخلـاص بـأمن السـفن مـع نظـام جتهـيز البـيانات السـاتلية                 
 لنظام التنبيه    ميغاهريتز ٤٠٦بتردد  شـروط اضـافية لتشـغيل وتركيـب اجلهـاز االرشـادي العامل              

 .اسطة املنظمة اآلميواملذكور، ويفّضل أن يكون ذلك بو

داخل القطاع األرضي التابع    سـوف تـوزع انـذارات نظـام التنبـيه اخلاص بأمن السفن               -١٥
.  سارسـات باستعمال نسخة معدلة من االجراءات املعيارية لتوزيع البيانات          –كوسـباس   لـنظام   

ت اط سارسـات، فـإن كـل احمل       –وكمـا هـي احلـال املعـتادة بالنسـبة لعملـيات الـنظام كوسـباس                 
 لنظام  ميغاهريتز٤٠٦بتردد  تستقبل رسائل اجلهاز االرشادي العامل   طرفـية للمسـتعمل احملـلي     ال

، وتولد  الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة       ، وتسـترجع البـيانات املشـفرة عـن املوقـع ضـمن              التنبـيه 
 يف مـدار أرضـي مـنخفض بـيانات عـن املوقـع احملدد بطريقة                طرفـية للمسـتعمل احملـلي     ات ال طـ احمل

ــر ــيه   . دوبل ــتعلقة بالتنب ــيانات امل ــبة  مركــز مــن  بشــأن أمــن الســفينة إىل  مث ترســل الب مراكــز مراق
 املستبانة يف رسالة     الَعلَم ةدولمراقـبة العملـيات الذي خيدم       مركـز   العملـيات، وحتـول تلقائـيا إىل        

مركــز مث يرســل . اجلهــاز االرشــادي بغــض الــنظر عــن موقــع اجلهــاز االرشــادي الفعــلي فيزيائــيا
إىل جهة اتصال واحدة حتددها دولة الَعلَم       التنبـيه اخلاص بأمن السفن      راقـبة العملـيات األخـري،       م

ــبارها  ــتابعة هلــا، وفــق أحكــام   " الســلطة املختصــة "باعت ــية لســالمة األرواح يف  ال ــية الدول االتفاق
 –كوسباس نظام  هـذا، واليسـمح تطبـيق نظـام التنبـيه اخلـاص بـأمن السـفن يف اطـار                 )٤(.الـبحر 
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ارسـات ألي سـفينة بارسـال أي اشـارة مـن اشـارات التنبـيه اخلـاص بـأمن السفن مباشرة إىل                       س
 .الشركة املسؤولة عن السفينة

  
  األهداف    -باء  

 داخــل الواليــات املــتحدة عــلى البحــث واالنقــاذتشــتمل نطاقــات املســؤولية املــتعلقة ب -١٦
ويف حــني .  الــبقعة مــن العــامل بلــدا يف تلــك٣٠قــاعدة كــبرية مــن املســتعملني يف مــا يــزيد عــلى 

، مل يستفد العديد منها من املوارد       لبحـث واالنقاذ  أنشـأت بعـض تلـك الـبلدان خدمـات فعالـة ل            
يف الوقــت الــراهن، فــان مــن ضــمن الــدول .  سارســات–كوســباس نظــام الكــبرية الــيت يوفــرها 

ــاء يف  ــب  األعضـ ــية والكاريـ ــريكا الالتينـ ــادية ألمـ ــنة االقتصـ ــالك (يـاللجـ ــارك إال ، ال)االيكـ  تشـ
 سارسات بتوفري مراكز مراقبة     –كوسباس  نظام  األرجنـتني والـربازيل وبـريو وشـيلي وكـندا يف            
يف نصف الكرة األرضية    وبـدأت بعض البلدان     . العملـيات ومعـدات التجهـيز للقطـاع األرضـي         

الغــريب الــيت تفــتقر إىل عناصــر وافــية بالغــرض مــن القطــاعني الفضــائي واألرضــي مــن الــنظام يف  
 سارسـات خلدمـات االنـذار املـتعلقة بالبحـث واالنقاذ اليت توفرها              –كوسـباس   نظـام   تعمال  اسـ 

، فتصـبح بذلك جهات االتصال فيما خيص        االدارة الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي          
 .البحث واالنقاذ

ولكـي تستفيد الدول األعضاء يف اللجنة ايكالك كما ينبغي من هذه اخلدمات، ال بد                -١٧
ــناء القــدرات يف جمــاالت التعلــيم والتدريــب وتقريــر السياســات العامــة   مــن لــذا فــان .  القــيام بب

 :األهداف الرئيسية للدورة التدريبية كانت كما يلي

  سارسات؛-بنظام كوسباس نشر التوعية  )أ( 

 الـيت تشـّغل مراكـز مراقـبة العمليات          الـبلدان إرسـاء آلـية رمسـية لالتصـال بـني            )ب( 
ــنظ  ــتابعة لل ــتلقى      -ام كوســباس ال ــيت ت ــبلدان ال ــذارات االســتغاثة، وال ــيت ترســل إن  سارســات ال

وتسـتعمل بـيانات االنـذار، بغية حتسني فهم أنشطة النظام وعملياته، وكذلك التنسيق والتعاون                
 فيها؛

 سارسـات بشــأن عملـيات البحــث   -حتسـني فـائدة بــيانات الـنظام كوســباس     )ج( 
 .جنة االيكالكواالنقاذ يف مجيع أرجاء منطقة الل
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  الربنامج   -جيم  
مفهوم النظام؛ واللوائح   :  على املواضيع الرئيسية التالية    التدريبيةاشـتمل برنامج الدورة      -١٨

التنظيمـــية للمنظمـــتني اإليكـــاو واآلميـــو؛ ومواصـــفات األجهـــزة االرشـــادية؛ تشـــفري األجهـــزة   
ق االجرائـية لتوزيع البيانات؛     االرشـادية والسياسـات واالجـراءات املتـبعة يف تسـجيلها؛ والطـرائ            

 سارســات اخلاصــة بتنبــيهات وانــذارات االســتغاثة يف حــاالت -واســتمارات الــنظام كوســباس 
الشـدة؛ واملـبادئ التوجيهـية لوضـع سياسـات تنظيمـية رقابـية وطنـية؛ واختـبار الـنظام والتمرين                     

ــترددي       ــة بـ ــاد العاملـ ــزة االرشـ ــن أجهـ ــتدرجيي مـ ــتخلص الـ ــة الـ ــيه؛ وخطـ  ٢٤٣ و١٢١,٥علـ
مـــيغاهريتز؛ وعملـــيات تطويـــر الـــنظام مســـتقبال؛ وتقيـــيم الـــدورة التدريبـــية؛ واملالحظـــات         

 .والتوصيات
  

  احلضور    -دال  
مؤسسات  ميثلون نلقـرارات مم حضـر الـدورة التدريبـية عـدد مـن املسـؤولني عـن اختـاذ ا                -١٩

-وبــرامج وطنــية ذات صــلة بعملــيات البحــث واالنقــاذ، وخصوصــا ضــمن الــنظام كوســباس        
ــية  . سارســـات ــبلدان واألقالـــيم التالـ اكـــوادور وأوروغـــواي : وكـــان املشـــاركون ينـــتمون إىل الـ
 والـربازيل وبـرمودا وبـنما وبوليفـيا وجامايكـا وجـزر األنتـيل اهلولـندية وجـزر فريجن                    وبـاراغواي 

، وغـيانا وفرنسا وفنـزويال وكندا وكوستاريكا وكولومبيا        )مالفيـناس (الـربيطانية وجـزر فوكالنـد       
ــتحدة األمريكــية   ومرت ــات امل ــيها كــل   . نــيك واملكســيك وهــندوراس والوالي وكــان ممــثال أيضــا ف
 "Corporación Centroamericana deمؤسسـة خدمـات املالحـة اجلويـة يف أمـريكا الوسـطى        مـن 

" Servicios de Navegación Aérea الفضــاء شــؤون مكتــب سارســات، و-كوســباس ، وأمانــة 
 .اخلارجي

  
  يل الدعم املا   -هاء   

 ١٥يف حـدود املـوارد املالـية القلـيلة املتاحة للهيئتني املشتركتني يف رعاية احللقة، تلقّى                  -٢٠
فقُـّدم هلؤالء تذكرة السفر اجلوي      .  دعمـا مالـيا حلضـور احللقـة التدريبـية          بلـدان  ٩مشـاركا مـن     

 .ذهابا وإيابا ونفقات االقامة ووجبات الطعام
  

   ملخص العروض املقدمة    -ثانيا  
كانــت الــدورة التدريبــية تــتكون مــن عــدة جلســات ُعقــدت عــلى مــدى فــترة دامــت    -٢١

سـتجمع كـل الوثـائق بشـأن العـروض الـيت قّدمـت خـالل الـدورة يف قرص مدمج                     . مخسـة أيـام   
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االدارة الوطنية لدراسة   وسـوف تـوزع عـلى املشـاركني، وستنشـر يف موقع             )  روم –سـي دي    (
 .(.www.sarsat.noaa.gov)ترنت على االن) نوا (احمليطات والغالف اجلوي

ــه    -٢٢ ــا جمموع ــّدم م ــية       ١٧قُ ــاذ احلال ــام البحــث واالنق ــيا يوضــح أنشــطة نظ ــرا وطن  تقري
، مبا يف ذلك القواعد التنظيمية      سارسات -كوسباس  والسياسـات العامة بشأن استعمال النظام       

ــاد   ــزة االرش ــتعمال أجه ــبلدان واألق     . الس ــن ال ــتقارير ممــثلون م ــذه ال ــّدم ه ــيم التالــية وقــد ق : ال
أوروغــواي وبــاراغواي والــربازيل وبــرمودا وبــنما وبوليفــيا وجامايكــا وجــزر األنتــيل اهلولــندية   

، وغيانا وفنـزويال وكوستاريكا وكولومبيا     )مالفيناس(وجـزر فريجـن الربيطانية وجزر فوكالند        
 أو وأبــرزت العــروض اجلهــود الــيت يــبذهلا كــل مــن الــبلدان  . ومرتنــيك واملكســيك وهــندوراس
ويف حني تبّين من كل تقرير وطين أن نظام البحث واالنقاذ   . األقالـيم يف جمـال البحـث واالنقاذ       

قـد صـمم حسـب احتـياجات كل من البلدان وحكومته وموارده وموقعه اجلغرايف، فقد كانت                 
كمـا أتيحـت للمشـاركني فرصـة ملقارنة     . هـناك جمـاالت ُيـلجأ فـيها إىل الـتعاون الـدويل روتينـيا            

 . ، وتبادل املعلومات، وحتديد اجملاالت اليت ميكن حتسينهانظمهم

ركـزت الـدورة التدريبية على مسائل خمتارة، وخاصة على كيفية استعمال املشاركني              -٢٣
ــلوها    ــيت حّص ــلمعلومات ال ــنل ــاذ      م ــام البحــث واالنق ــيات نظ ــية لتحســني عمل ــدورة التدريب  ال

، متّ التركــيز خــالل األوىل عــلى تفســري  ُعقــدت أربــع جلســات مــتفرعة . وامكاناتــه يف بلداهنــم
، واسـتعمال هـذه الرسـائل يف عملـيات      (SIT)الرسـائل ذات الرمـز الـدال عـلى نـوع موضـوعها      

وعــلى كيفــية القضــاء عــلى  البحــث واالنقــاذ؛ وركــزت اجللســة الثانــية عــلى عواقــب الــتداخل   
ــتعمال       ــثة عــلى اس ــتداخل؛ وركــزت الثال ــدويل للبحــث واإل  مصــادر ال ــاذ اجلــوي  الدلــيل ال نق

ــبحري ــاذ         وال ــام البحــث واالنق ــع نظ ــثل موق ــاذ م ــال البحــث واالنق ــوارد االضــافية يف جم ، وامل
، ونظـام املسـاعدة اآللـية املتبادلة إلنقاذ         )www.SARcontacts.com(لالتصـاالت عـلى االنترنـت       

-نظـام كوسباس  بـيانات   جلهـود لتحسـني فـائدة       السـفن؛ وركـزت اجللسـة الـرابعة عـلى بـذل ا            
ــدول        ــاذ وعــلى خمــتلف املســائل ذات األمهــية بالنســبة لل ــيات البحــث واالنق سارســات يف عمل

 .املشاركة

 سارسات يف املستقبل    -وكـان من التطورات املهمة األخرى بالنسبة لنظام كوسباس           -٢٤
 مــن أجهــزة االرشــاد العاملــة الــيت نوقشــت خــالل الــدورة التدريبــية، خطــة الــتخلص الــتدرجيي 

 أجهزة االرشاد تلك أن يستكملوا خطة       مستعمليوعـلى   .  مـيغاهريتز  ٢٤٣ و ١٢١,٥بـترددي   
 . ٢٠٠٩ ميغاهريتز حبلول عام ٤٠٦تغيريها إىل أجهزة تعمـل بتردد 

 عــن حــرس ســواحل الواليــات املــتحدة  قّدمهــا كــل مــن لعــروضاســتمع املشــاركون  -٢٥
مراكز تنسيق لقوات اجلوية بالواليات املتحدة عن اذ يف الـبحر، وا مراكـز تنسـيق عملـيات االنقـ      
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ونظمـت أيضـا رحلـة إىل مكتب تنسيق عمليات االنقاذ يف املقاطعة    . عملـيات االنقـاذ الداخلـية     
، وقُّدم ايضاح عملي حي عن عمليات البحث       رس سـواحل الواليات املتحدة    السـابعة الـتابع حلـ     

 . مبيامي الواليات املتحدةحرس سواحلواالنقاذ، من طرف فريق 

وقـام صـانعو املعـدات اخلاصـة باجلهـاز االرشـادي والقطـاع األرضـي من النظام بدور                    -٢٦
نشـط يف زيـادة املعرفة، وشاهد املشاركون عملية صنع اجلهاز االرشادي بالكامل داخل مصنع               

ضية أيضا  وقـدم منـتجو األجهزة االرشادية ومعدات احملطات األر        . مـن مصـانع القطـاع اخلـاص       
حماضـــرات تقنـــية وإيضـــاحات عملـــية عـــن التكنولوجـــيا احلالـــية واملســـتقبلية يف جمـــال البحـــث 

يف مكان انعقاد   سارسات-كوسباس وأقـيم معرض مبختلف املنتجات املتعلقة بنظام  . واالنقـاذ 
 .الدورة التدريبية

ومناقشاهتم حول  تعقيبات املشاركني   مث كُّرسـت اجللسة األخرية من الدورة التدريبية ل         -٢٧
ووزِّعت استمارة استبيان على مجيع املشاركني،      . االنطـباع العـام الـذي تركـته الدورة التدريبية         

أتاحـت هلـم فرصـة التعقيـب عـلى نوعـية الدورة التدريبية وعن مواءمة املعلومات املقّدمة خالل                   
 التنسيق فيما بني    الـدورة، وتقـدمي اقـتراحاهتم مـن أجـل حتسني الدورات املقبلة ومواصلة حتسني              

 .وترد نتائج هذا االستقصاء أدناه. بلدان املشاركني
  

  املالحظات والتوصيات    -ثالثا  
  مالحظات عامة        -ألف  

ــية هــو أهنــا نظمــت تنظــيما جــيدا وأهنــا كانــت       -٢٨ ــيم الشــامل للــدورة التدريب كــان التقي
يتعلق بالتبادل الثري وأثبتـت الـدورة فعاليـتها عـلى عـدد مـن املسـتويات، خاصـة فيما                  . ناجحـة 

وقـد مجعـت عـّدة ممثـلي البلدان يف جو يّسر فيه تبادل املعلومات               . الـذي جـرى بـني املشـاركني       
واتبعت . واقامـة اتصـاالت من شأهنا أن حتسن التنسيق واالتصال بني خمتلف الدول يف املستقبل              

م لالنقاذ اختاذها من    الـدورة أيضـا هنجـا عملـيا لـتحديد التدابري اليت ميكن للمشاركني وملراكزه              
 سارسات، -كوسباس أجـل حتسـني عمليات البحث واالنقاذ، خاصة باستعمال بيانات النظام        

 .حيثما ميكن عمليا

 : احملددة اليت تضمنتها الدورة التدريبية ما يليوالتعليقاتكان من بني املالحظات  -٢٩

  سارسات؛-نظام كوسباس  بشأنزادت معرفة املشاركني  )أ( 
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فهـم أعمـق ملـا يترتـب عـلى اسـتعمال امكانـات نظـام          توصـل املشـاركون إىل   )ب( 
البحـث واالنقـاذ السـاتلي، وللوسـائل الـيت ميكن استعماهلا يف بلداهنم من أجل استخدام بيانات                  

  سارسات؛-كوسباس النظام 

 الكـبرية القائمـة فـيما بـني عملـيات البحث            الـتفاوتات بّينـت الـتقارير الوطنـية        )ج( 
 اذ فيما خيص مهماهتا، وقدراهتا ومسؤولياهتا داخل الدول املشاركة؛واالنق

كانـــت املعلومـــات الـــيت ُجمعـــت واالتصـــاالت الـــيت أُقيمـــت أثـــناء الـــدورة    )د( 
التدريبـية، خطـوة قـيمة حنـو تنظـيم عمليات وأنشطة البحث واالنقاذ وإعادة هيكلتها يف الدول                  

 .املشاركة،
  

  التوصيات      -باء  
 نـية منظمي الدورة التدريبية يف األصل تقدمي توصيات معينة إىل أي سلطة       إن مل تكـن    -٣٠

أو جهـاز بالذات، فقد أُتيحت الفرصة للمشاركني لتقدمي توصيات عن كيفية حتسني الدورات              
 :وترد أدناه بعض تلك التوصيات. التدريبية، وتعزيز التعاون بني دوهلم يف املستقبل

ــي   )أ(  ــبادل املعلومــات ف ــبغي ت ــبلدان يف ين ــذل جهــود   أنســب وقــتما بــني ال ، وب
وميكـن أن تشـمل هذه اجلهود تنظيم متارين   . إبقـاء قـنوات االتصـال مفـتوحة     حقيقـية مـن أجـل       

واصـدار نشـرات خاصـة بالبحـث واالنقـاذ عـلى الصعيد االقليمي، وتنظيم مؤمترات دورية عن                  
 املوضوع؛

 البلدان اليت ال تتمتع باملعرفة    ينـبغي تنظـيم املزيد من الدورات التدريبية لصاحل         )ب( 
 ؛سارسات -ظام كوسباس األساسية عن ن

ــزة     )ج(  ــة بتســـجيل األجهـ ــية خاصـ ــيانات دولـ ــاعدة بـ ــاء قـ ــيل بإنشـ ــبغي التعجـ ينـ
 االرشادية؛

 النظم ودعم النقل واالمداد، لكي      تصال وتكنولوجيا ينـبغي حتسـني روابط اال      )د( 
  سارسات؛-اليت توفرها بيانات نظام كوسباس اهلائلة تتمكن البلدان من استغالل املوارد 

 يف احللقة التدريبية لكي يتمكّنوا      لمشاركنيينـبغي توفـري املـزيد من التدريب ل         )هـ( 
 .من االستفادة من املعرفة اليت حّصلوها خالل الدورة
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  اخلامتة   -جيم   
طات االدارة الوطنــية لدراســة احملــي   مبشــاركة اخلــارجي الفضــاء شــؤون مكتــبقــام  -٣١

غــراض ألبالســواتل باالســتعانة نظــام التتــبع ، الــيت تعمــل بصــفتها هيــئة  )نــوا (والغــالف اجلــوي
البحــث  الــتابع للواليــات املــتحدة، بتنظــيم دورة تدريبــية ناجحــة جــدا، حــول البحــث واالنقــاذ

 . باالستعانة بالسواتل، لصاحل بلدان وأقاليم منطقة اللجنة إيكالكواالنقاذ

ة التدريبـية األهداف اليت كانت تنشدها بواسطة تعاون ومشاركة   وقـد حققـت الـدور      -٣٢
نظــام ، وأمانــة )اإليكــالك (يـاللجــنة االقتصــادية ألمــريكا الالتينــية والكاريــبيف الــدول األعضــاء 

 .ني، والبلدان واألقاليم املشاركةي سارسات وشركائها الصناع-كوسباس 
  
 احلواشي

لث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثا )١( 
، اجلزء   ١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩

 .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة  ‘٢‘) ه (١األول، الباب 
 .٥٦الفقرة  ،)A/57/20( ٢٠العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية  )٢( 
حول  املشتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية  الدورة التدريبية كان من املقرر يف األصل انعقاد  )٣( 

 .٢٠٠٤، لكنها أُّجلت إىل ٢٠٠٣ عام  بالسواتلباالستعانةالبحث واالنقاذ 
 .١٨٩٦١، رقم ١١٨٤، اجمللد سلسلة املعاهداتمم املتحدة، األ )٤( 
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