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   مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف   

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

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

الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت ميّر اقتصادها     إىل  ونقـلها التأكـيد عـلى تنمـية املعـارف واملهـارات      
 )1(.مبرحلة انتقالية

ســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، يف دورـــا الـــرابعة  جلـــنة ات افقـــوو -٢
عن أنشطة النظام الساتلي الدويل   ، على النظر سنويا يف تقرير        ٢٠٠١واألربعني، املعقودة يف عام     

كجـزء من نظرها يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات  ) سارسـات -كوسـباس (للبحـث واإلنقـاذ    
 )2(".تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"أعماهلا املعنون الفضائية، يف إطار بند جدول 

ــنة     وأقـــّرت -٣ ــا الثامـ ــلمية، يف دورـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ  جلـ
، بــرنامج املؤمتــرات والــندوات والــدورات التدريبــية وحلقــات ٢٠٠٥واألربعــني، املعقــودة يف عــام 

 مث يف وقـت الحـق، أّيـدت اجلمعية العامة، يف قــرارها           )3(.٢٠٠٦العمـل املخطـط لعقدهـا يف عـام          
، برنامــج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٨ املـؤّرخ    ٦٠/٩٩

، والـذي مشـل الـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمـم املتحدة وجنوب أفريقيا حول البحث            ٢٠٠٦
 .واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل

ــية  وقــد عقــدت   -٤ ــدورة التدريب ــيا ، مــن  ال ــثاين ٢٤ إىل ٢٠يف جــنوب أفريق /  تشــرين ال
مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة، باعتبارها أحد          مهـا   ونظّ. ٢٠٠٦نوفمـرب   
وشاركت يف رعايتها وزارة النقل يف جنوب   بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية،         أنشـطة   
 .أفريقيا
_________________ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (1)   
لقسم ، ا١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩

 .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) ه (١األول، الفقرة 
، )Corr.1وA/56/20 ( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  (2) 

 .٢٢٠الفقرة 
 .٩٤الفقرة ، )Corr.1 وA/60/20 ( والتصويب٢٠الدورة الستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (3) 
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 سلسلة ٢٠٠٥ و١٩٩٨ قـد نظّـم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بني عامي               وكـان  -٥
حلقــة : ، وهــيالبحــث واإلنقــاذ باالســتعانة بالســواتلمــن الــدورات التدريبــية اإلقليمــية حــول 

توظـيف تكنولوجـيا الفضـاء يف البحـث عـن السفن املهّددة باخلطر      حـول  األمـم املـتحدة    عمـل   
،  الطـوارئ باسـتخدام نظـام الّتتبع املدعوم بالسواتل       وتقـدمي الغـوث إلـيها وإنقاذهـا يف حـاالت          

) A/AC.105/713 (١٩٩٨سبتمبـر /يف ماسـبالوماس، غـران كـناريا، اسـبانيا، يف أيلول        املعقـودة 
حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم  ؛ و)A/AC.105/732 (١٩٩٩نوفمــبــر /ويف تشــريــن الــثانــي

االســتعانة بالســواتل، املعقــودة يف بانغــالور،  املــتحدة واهلــند حــول عملــيات البحــث واإلنقــاذ ب 
ــند، يف آذار ــارس /اهلـ ــم   )A/AC.105/783 (٢٠٠٢مـ ــتركة بـــني األمـ ــية املشـ ــدورة التدريبـ ؛ والـ

املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية حول البحث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل، املعقودة يف         
ــتحدة األمريكــية، يف شــ    ــات امل ــدا، الوالي ــيامي، فلوري ــرباير /باطم  ؛)A/AC.105/827 (٢٠٠٤ف

 باالســتعانة واإلنقــاذحــول البحــث  الــدورة التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وأســتراليا و
وتبــّين الــتقارير عــن . )A/AC.105/851( ٢٠٠٥مــارس /، املعقــودة يف كانــبريا يف آذاربالســواتل

 .سارسات-اسكوسبحلقات العمل تلك اجلوانب املختلفة يف وصف وتشغيل نظام 

سارسات، وجوانب مل  -ويتـناول هـذا الـتقرير معلومـات جديـدة عـن نظـام كوسباس               -٦
يـرد وصـفها يف الـتقارير السابقة، عالوة على السمات اخلاصة لتشغيل النظام يف منطقة املركز                 

 .اجلنوب أفريقي ملراقبة العمليات

قوع حوادث الطريان تقلّ وتبـّين الدراسـات أن الضـحايا الـباقني عـلى قـيد احلـياة فور و          -٧
 يف املائة إذا ما تأّخرت عمليات اإلنقاذ أكثر من يومني، وميكن أن          ١٠فـرص بقـائهم أحياء عن       

.  يف املائـة إذا أُجنـزت عمليات اإلنقاذ خالل مثاين ساعات      ٦٠تصـل نسـبة الـناجني إىل أكـثر مـن          
ت االســتغاثة الــبحرية، وينطــبق عــامل احلــاالت العاجلــة املماثلــة عــلى عملــيات اإلنقــاذ يف حــاال 

سارسات، باعتباره برناجما -نظام كوسباسوقد استحدث  . خاصـة عـندما يثبـت وقوع إصابات       
مســاعدة حامســة خـالل تلــك الفــترة  وقــّدم .  عامــا٢٠إنسـانيا للبحــث واإلنقــاذ، مــنذ أكـثر مــن   

ساعد ا مم - يف الوقـت احلقيقي أو القريب من احلقيقي      -األمهـية مـن حيـث الدعـم باملعلومـات           
 حادثة من حادثات البحث واإلنقاذ ٥ ٧٥٢  شخصا يف٢٠ ٥٣١ زهاءعـلى إنقـاذ عدد يقّدر ب    

 .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول إىل ١٩٨٢سبتمرب /يف الفترة من أيلول

وعـلى املسـتوى اإلقلـيمي، فإن منطقة اجلنوب أفريقي مقّسمة إىل منطقتني فيما يتعلق                -٨
وتغطي املنطقة اجلوية األراضي الوطنية . جوية وأخرى حبريةبالبحـث واإلنقاذ، منطقة مالحّية     

مــن اجلانــب : وتضــم املــنطقة الــبحرية مــا يــلي . نوب أفريقــيا وســوازيلند وليســوتو وناميبــيا جلــ
الغـريب، تصــل تقريــبا إىل نصــف الطــريق بــني جـنوب أفريقــيا وأمــريكا اجلنوبــية، ومــن اجلانــب   
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ومن اجلانب الشمايل، . تراليا وجنوب أفريقياالشـرقي، تصـل تقريـبا إىل نصـف الطـريق بني أس      
تصـل إىل حـدود جـنوب أفريقـيا وأنغـوال، وموزامبيق، وناميبيا، ومن اجلانب اجلنويب، متتد إىل          

 يف مــنطقة سارســات-نظــام كوســباسوتــبلغ املســاحة اإلمجالــية الــيت يغطــيها . القطــب اجلــنويب
 .لومتر مربع تقريبا مليون كي٢٨,٥اجلنوب األفريقي بشقيها اجلوي والبحري 

ــيا، يف    -٩ ــيا، حال ــري   سارســات-نظــام كوســباس وتشــارك جــنوب أفريق ــن خــالل توف  م
ــيا      ــنرتون يف جــنوب أفريق ــيات يف ميل ــبة العمل . معــدات اســتقبال أرضــية وكذلــك مركــز مراق

وت      كيب  يف البحر يف اإلنقاذإىل مركز تنسيق عمليات إرساهلا عـاد   لـتقط إشـارات االسـتغاثة وي
كمـا طـّورت جـنوب أفريقيا    . ركـز تنسـيق عملـيات اإلنقـاذ اجلويـة يف جوهانسـربغ          وم،  تـاون 

عـلى مـدى السـنوات املاضـية، نظامهـا الوطـين اخلـاص بالبحـث واإلنقـاذ، املرتـبط بـنظم حبث                       
 .وإنقاذ تابعة لبلدان أخرى مبوجب اتفاقات ثنائية

أنشــأت خدمــات  يف مــنطقة اجلــنوب األفــريقيقالــيم األبلدان وبعــض الــيف حــني أن و -١٠
رها نظام   فـإن بلدانا وأقاليم أخرى عديدة مل تكتشف بعد الفوائد اليت يوفّ            ،حبـث وإنقـاذ فّعالـة     

مـن هذه   املـنطقة االقليمـية     ولكـي تسـتفيد الـبلدان واألقالـيم الواقعـة يف             .سارسـات -كوسـباس 
ولذلك  .حاجة إىل بناء القدرات من حيث التعليم والتدريب وتقرير السياسات         مثة  اخلدمـات،   

 :كانت األهداف الرئيسية للدورة التدريبية كما يلي

 سارسات؛-الوعي بربنامج كوسباسإذكاء  )أ( 

تعزيــز التواصــل الــرمسي مــع الــبلدان الــيت تســتخدم الــنظام، بغــية حتســني فهــم   )ب( 
 .نطقةداخل هذه املوعملياته الربنامج وتنسيق أنشطة 

  
  الربنامج    -باء  

 التدريبـية جلسة افتتاحية، وجلسات عروض بيانية، وجولة تقنية          مشـل بـرنامج الـدورة      -١١
 .وجرت الدورة باللغة اإلنكليزية. ملدة يوم واحد، وجلسة مناقشة

رئـيس خدمـات البحـث واإلنقاذ يف جنوب     يف حفـل االفتـتاح كـلّ مـن       ةألقـى كـلم   و -١٢
ث النقل، وكذلك أفريقـيا، ونائـب املديـر العـام ألنظمـة الـنقل والتحقـيقات يف حوادث وأحدا          

 يف جنوب عمليات البحث واإلنقاذ اجلوية والبحرية، وسارسات-كوسـباس ممـثّلون عـن أمانـة      
 .أفريقيا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ومشلـت جلسـات العـروض البيانـية تقاريـر وطنية بشأن أنشطة البحث واإلنقاذ قدمها            -١٣
 عرضــا تقنــيا ــدف إىل  ٢١ة إىل املشــاركون يف الــدورة مــن بلــدان اجلــنوب األفــريقي، إضــاف  
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ــنظام فهــم أساســي عمــلي توفــري  ــئة األســترالية ، قدمهــا خــرباء مــن  سارســات-كوســباس ل اهلي
، سارســات-كوســباس، ومــن املركــز الكــندي لــبحوث االتصــاالت، وأمانــة للســالمة الــبحرية

ذ عملــيات البحــث واإلنقــا، واملــنظمة الـبحرية الدولــية، و شـركة إي إم إس تكنولوجــيز كــندا و
 اجلـنوب أفريقـية وعملـيات البحث واإلنقاذ اجلوية اجلنوب أفريقية، وشركة اتصاالت     الـبحرية 

وركّـــزت . حـــرس الســـواحل يف الواليـــات املـــتحدة و) (Telkom SA Limitedجـــنوب أفريقـــيا 
 فعليا يف سارسات-كوسباسالعـروض عـلى تقـدمي املعلومات الضرورية لتكامل خدمات نظام      

وميكن االطالع على العروض املقدمة خالل الدورة التدريبية       . واإلنقاذالـنظم الوطنـية للبحـث       
 ).www.unoosa.org(على موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على شبكة اإلنترنت 

ويف ايـة الـدورة التدريبـية، أُتيحـت للمشـاركني فرصة ملناقشة مسائل تتعلق بالبحث               -١٤
لـك سـبل حتسـني االستجابة يف احلاالت اليت تتطلب    واإلنقـاذ عـلى الصـعيد اإلقلـيمي، مبـا يف ذ        

 . عمليات حبث وإنقاذ يف املنطقة، وتعزيز العالقات التعاونية

كمـا مشـل بـرنامج الـدورة التدريبـية زيـارة إىل املركز اجلنوب أفريقي لتنسيق عمليات                  -١٥
وأتاح ذلك  . نقاذاإلنقـاذ الـبحري، واىل املركـز اجلـنوب أفريقي ملراقبة العمليات، وإىل قاطرة إ              

فرصــة للمشــاركني كــي يشــاهدوا بأنفســهم عملــية تشــغيل تلــك املنشــآت، وملناقشــة تفاصــيل  
 .عملية تتعلق بالبحث واإلنقاذ

  
  احلضور والدعم املايل        -جيم   

 يريــد شخصــا مــن مــتخذي القــرارات، وم٤٥شــارك يف الــدورة التدريبــية أكــثر مــن  -١٦
: واملوظفـني التقنـيني مـن الـبلدان واملـنظمات التالية     ، البحـث واإلنقـاذ عـلى مسـتوى العملـيات         
الدميقراطية وجنوب  زانيا املتحدة ومجهورية الكونغوـأسـتراليا وأوغـندا وبوتسـوانا ومجهورية تن      

أفريقــيا وزامبــيا وزمــبابوي وســوازيلند وكــندا وكينــيا وليســوتو ومــالوي وموزامبــيق وناميبــيا   
مكتب شؤون ، واملـنظمة الـبحرية الدولية، و     تسارسـا -كوسـباس ؛ ونظـام    والواليـات املـتحدة   
وشـارك أيضا ممثلون لصناعات يف القطاع اخلاص، منهم ممثلون لشركة إي      . الفضـاء اخلـارجي   

 ).(Telkom SA Limitedوشركة اتصاالت جنوب أفريقيا  ،إم إس تكنولوجيز كندا

ــتحدة و    -١٧ ــم املـ ــتها األمـ ــوال خّصصـ ــتخدمت أمـ ــيا  واسـ ــنوب أفريقـ ــية تكلفـــ جـ ة لتغطـ
اللوجسـتيات والسـفر اجلـوي واإلقامـة وبـدل املعيشـة الـيومي لـثالثة عشر مشاركا من البلدان             

 .النامية يف املنطقة
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   ملخص العروض البيانية        -ثانيا  
تــألّف اجلــزء األول مــن الــربنامج مــن الــتقارير الوطنــية الــيت قّدمهــا املشــاركون، والــيت   -١٨

قــاذ احمللــية، والسياســات والتشــريعات القائمــة،   وفّــرت معلومــات عــن ترتيــبات البحــث واإلن  
وجمــاالت املســؤولية، واســتخدام أجهــزة اإلرشــاد اخلاصــة باالســتغاثة، ومعلومــات عــن نقــاط    

أوغندا وبوتسوانا ومجهورية  :  تقريـرا وطنـيا مـن مندوبني من        ١٢وقُـّدم مـا جمموعـه       . االتصـال 
ا وزمبابوي وسوازيلند وكينيا وليسوتو     الدميقراطـية وزامبي   زانـيا املـتحدة ومجهوريـة الكونغـو       ـتن

 :ومالوي وموزامبيق وناميبيا

تشـمل مـنطقة غـابوروين للبحـث واإلنقـاذ مجـيع أرجـاء الـبلد تبعا               : بوتسـوانا  )أ( 
حلـدوده الدولـية، ويغطـيها مركـز تنسـيق عملـيات اإلنقـاذ الواقع يف مطار سري سرييتسي كاما              

. رنسيس تاون، وماون وكازان، مراكز فرعية   واخـتريت ثالثـة مطارات أخرى، هي ف       . الـدويل 
أجهزة البث اخلاصة بتحديد    وحـىت مـع عدم وجود تشريع يلِزم الطائرات أن حتمل على متنها              

ــع يف حــاالت الطــوارئ  ــول   (ELT) املواق ــد صــدر إشــعار ِمالحــي هندســي يف أيل ســبتمرب /، فق
ــنوع املذكــور، تعمــل عــلى     ٢٠٠٣ ــدا حبمــل أجهــزة إرســال مــن ال ــتعلق حتدي ــتردد  ي  ٤٠٦ ال

 يف املائــة مــن الطائــرات اآلن مــزّودة ٣٨ومــن مث فــإن .  مــيغاهريتز١٢١,٥مــيغاهريتز والــتردد 
 وأصــبح لــدى شــعبة تراخــيص صــالحية   مــيغاهريتز،٤٠٦أجهــزة إرشــاد تعمــل عــلى الــتردد  ب

 الطريان قاعدة بيانات؛

ساتية للبلد يف   متثل هيئة النقل الوطنية أداة سيا     : مجهوريـة الكونغـو الدميقراطية     )ب( 
 جمال النقل البحري والنهري؛

تـتوىل هيـئة الطـريان املدين وهيئة النقل البحري املسؤولية عن عمليات         : كينـيا  )ج( 
ويقع مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ اجلوي يف    . البحـث واإلنقـاذ اجلويـة والـبحرية عـلى الـتوايل           

 ومعظم الطائرات مزّودة بأجهزة .نـريويب، ومركـز تنسيق عمليات اإلنقاذ البحري يف مومباسا     
 ١٢١,٥ تعمل على التردد (ELT)بـث خاصـة بـتحديد املواقـع يف حـاالت الطـوارئ مـن نـوع          

، وقــد مت )للطائــرات العســكرية( مــيغاهريتز ٢٤٣وعــلى الــتردد ) للطائــرات املدنــية(مــيغاهريتز 
 (EPIRB) مواقــع الطــوارئيــدل عــلى هــاز إرشــاد راديــوي تســجيل طائــرتني فقــط مــزّودتني جب

دة أجهــزة إرشــاد شخصــية حمــّدومل تســّجل يف الــبلد أيــة .  مــيغاهريتز٤٠٦يعمــل عــلى الــتردد 
ــلمكان ــزّودة       . (PLB) ل ــرات امل ــيانات جلمــيع الطائ ــاعدة ب ــناء ق ــئة الطــريان املــدين بب ــوم هي وتق

 بأجهزة البث اخلاصة بتحديد املواقع يف حاالت الطوارئ؛
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سيق والتعاون مع جنوب أفريقيا مبوجب اتفاق   يسـتفيد البلد من التن     :ليسـوتو  )د( 
ــنائي بشــأن البحــث واإلنقــاذ مت توقــيعه عــام    ــتردد  . ٢٠٠٥ث ــبلد اآلن ال  ١٢١,٥ويســتعمل ال

ــتردد      ــيغاهريتز يف حــاالت الطــوارئ، وخيطــط الســتخدام ال ــثال   ٤٠٦م ــية االمت ــيغاهريتز بغ  م
 .٢٠٠٩ قبل عام سارسات-كوسباسملتطلبات نظام 

ع إدارة الطـريان املدين باملسؤولية العامة عن عمليات البحث           تضـطل  :مـالوي   )ه( 
واإلنقـاذ داخـل احلـدود اإلقليمـية، والـبلد سـائر يف عملـية وضـع اتفـاق داخـلي بشـأن البحــث            

ويقـع مركـز تنسـيق عمليات اإلنقاذ يف مطار      . واإلنقـاذ مـع وكـاالت حملـية ومـع دول أخـرى            
  طائرة ٣٠ن املدين فإن ما جمموعه حوايل       وحبسـب سـجل الطـريا     . كـاموزو الـدويل، لـيلونغوي     

 سـفينة حبــرية عــلى وجــه الــتقدير، مــزّودة بأجهــزة إرشــادية، ومــن املــتوقع أن يــزداد هــذا  ٥٠و
 على ١٢١,٥وترصد مالوي التردد  .  يف املائـة يف السـنوات اخلمـس القادمـة          ٣٠العـدد بنسـبة     

 االمتثال ملتطلبات نظام     ميغاهريتز بغية  ٤٠٦ سـاعة، وهـي ختطـط السـتخدام التردد           ٢٤مـدار   
 ؛٢٠٠٩ قبل عام سارسات-كوسباس

يقـع مركـز تنسـيق عملـيات اإلنقـاذ يف مطار بايرا الدويل، وهناك               : موزامبـيق  )و( 
وال تتوافر يف . مركـزان فرعـيان، أحدمهـا يف مركـز مـابوتو ملراقـبة العمليات واآلخر يف نامبوال       

وقد .  سـوى وسـائل االتصاالت األساسية  مركـز تنسـيق عملـيات اإلنقـاذ واملركـزين الفرعـيني       
تســلّمت هيــئة إدارة مطــارات موزامبــيق مؤخــرا خدمــات البحــث واإلنقــاذ، وذلــك عــلى حنــو  

ويتم تنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ بالتعاون مع اخلطوط        . منفصـل عن أعمال إدارة املطارات     
 ة احمللية؛اجلوية الوطنية، والقوات البحرية والقوات اجلوية والسلطات اإلداري

يقع املركز الفرعي لإلنقاذ البحري واملركز الفرعي لإلنقاذ اجلوي يف          : ناميبـيا  )ز( 
ــتوايل   ــيا وجــنوب أفريقــيا  ٢٠٠٠ويف عــام . خلــيج والفــيس وويــندهوك عــلى ال  ، وقّعــت ناميب
ومبوجـب ذلـك االتفـاق، يسـتطيع كـل مـن البلدين        . اتفاقـا لتنسـيق خدمـات البحـث واإلنقـاذ         

ويف .  مـن الـبلد اآلخـر يف توفـري طائرة وسفينة وموظفني ومعدات هلذا الغرض     طلـب املسـاعدة   
، أنشــأ الــبلَدان جلــنة حبــث وإنقــاذ ثنائــية مشــتركة لتحســني إدارة مســائل البحــث  ٢٠٠٦عــام 

 واإلنقاذ فيهما؛

 تـتوىل مديـرية الطريان املدين املسؤولية عن البحث واإلنقاذ اجلوي     :سـوازيلند  )ح( 
يوجـد أّي تشـريع يساند أنشطة البحث واإلنقاذ، لكن البلد يستفيد من التنسيق     وال  . يف الـبلد  

وال . والـتعاون املمـتازين مـع املركـز الفـرعي الدائـم لعملـيات اإلنقـاذ يف مطـار ماتسافا الدويل                    
يـزال اتفـاق ثنائي بني سوازيلند وجنوب أفريقيا بشأن البحث واإلنقاذ ينتظر املوافقة عليه قبل          
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ــيعه، كمــ  ــيق   توق ــتردد  . ا جيــري إعــداد اتفــاق ممــاثل مــع موزامب  ١٢١,٥وترصــد ســوازيلند ال
ــتردد      ــيغاهريتز يف حــاالت الطــوارئ، وختطــط الســتعمال ال ــثال   ٤٠٦م ــية االمت ــيغاهريتز بغ  م

 ؛٢٠٠٩ قبل عام سارسات-كوسباسملتطلبات نظام 

ــية    : أوغــندا )ط(  تعــد عملــيات البحــث واإلنقــاذ اجلــوي والــبحري يف الطــرق املائ
الداخلـية، مـن مسـؤولية هيئة الطريان املدين، اليت وضعت خطة طوارئ بشأن البحث واإلنقاذ            

 ٢٠٠٦وتضـم الئحـة أنظمـة الطـريان املـدين لعــام      . مـع كتّيـب عـن عملـيات البحـث واإلنقـاذ      
ووقّعـت كينـيا وأوغـندا ومجهوريـة تنـزانـيا املتحدة           . جمموعـة قوانـني خاصـة بالبحـث واإلنقـاذ         

عاون يف جمــال البحــث واإلنقــاذ، مبــا يف ذلــك التدريــب، واملــناورات التدريبــية  اتفاقــا حــول الــت
 املشتركة، وتطوير اإلجراءات املتبعة والتقنيات واملعدات واملنشآت؛

تقـدم هيئة الطريان املدين خدمات البحث واإلنقاذ       : مجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة      )ي( 
كما أن مجيع الطائرات يف     . قـاذ البحري  اجلـوي، وتقـدم اهليـئة الـبحرية خدمـات البحـث واإلن            

، تعمــل عــلى (ELT) الطــوارئيف حــاالت واقــع املتحديد بأجهــزة بــثّ خاصــة بــ الــبلد مــزّودة 
 ٢٤٣وبأجهـــزة مماثلـــة تعمـــل عـــلى الـــتردد  ) للطائـــرات املدنـــية( مـــيغاهريتز ١٢١,٥الـــتردد 

ملوجود يف مطار دار    ويتلقى مركز تنسيق عمليات اإلنقاذ، ا     ). للطائرات العسكرية (مـيغاهريتز   
جنوب (السـالم الـدويل، تنبـيهات البحـث واإلنقـاذ من مراكز مراقبة العمليات يف كيب تاون              

وقـد بدأت هيئة الطريان املدين عملية تسجيل أجهزة اإلرشاد بغية           ). اهلـند (وبانغـالور   ) أفريقـيا 
ــيات البحــث واإلنقــاذ ويف احلــد      ــيانات ميكــن اســتخدامها يف عمل ــاعدة ب ــأثري  تأســيس ق مــن ت

 التنبيهات الكاذبة؛

ال يوجــد تشــريع يف الــبلد يــنظّم ويعــّرف عملــيات البحــث واإلنقــاذ    : زامبــيا )ك( 
وقـد مت التوقـيع عـلى مذكـرة تفـاهم بـني اجلهـات املعنية، لكن هذه املذكرة مل تكن                     . بوضـوح 

 مطار  ويوجـد مركـز لتنسـيق عمليات اإلنقاذ يف        . جمديـة يف األنشـطة الفعلـية للبحـث واإلنقـاذ          
كما يوجد . لوسـاكا الـدويل، وثالثـة مراكـز فرعـية يف مطارات ندوال، وليفينغستون، ومفوي           

يف كـل مطـار مـن هـذه املطـارات املشـمولة باملراقـبة موظفـون مدّربـون عـلى عملـيات البحث               
وتســتقبل الطائـــرات املــزّودة بأجهـــزة البــثّ اخلاصــة بـــتحديد املواقــع يف حـــاالت      . واإلنقــاذ 

وتعتزم زامبيا إعادة تنظيم . سارسات-كوسباس التنبـيهات الصادرة عن نظام      (ELT)الطـوارئ   
عملـيات البحـث واإلنقـاذ، مبسـاعدة مـن مشـروع اللجنة األفريقية للطريان املدين، مبا يف ذلك                   

 وضع تشريعات بشأن البحث واإلنقاذ؛
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، تضـطلع هيـئة الطـريان املـدين مبسـؤولية عملـيات البحـث واإلنقاذ            : زمـبابوي  )ل( 
وقــد متــت صــياغة تشــريع خــاص هبــذه العملــيات وينــتظر  . جنــبا إىل جنــب مــع وزارة الدفــاع
كمـا متت صياغة اتفاق بشأن البحث واإلنقاذ بني جنوب  . صـدوره مـن مكتـب النائـب العـام        

ويقع مركز  . أفريقـيا وزمـبابوي وينـتظر التوقـيع علـيه من جانب الوزراء املعنيني يف احلكومتني               
ــيات ا  ــية يف مطــارات شــالالت      تنســيق عمل ــدويل، واملراكــز الفرع ــاذ يف مطــار هــراري ال إلنق

وال يوجـد لدى هيئة  . فكـتوريا، وجـيه أم نكومـو، وكاريـبا، وبوفـالو رايـنج، وتشـارلز بـرنس              
الطـريان املـدين سـجل بأجهـزة اإلرشـاد، لكـن هناك بندا تنظيميا ينّص على أنه يتعني أن حيمل        

ا هــذه األجهــزة الــيت تشــّغل آلــيا، طــبقا إلرشــادات مــنظمة  أفــراد طواقــم الطائــرات عــلى متــنه
 .الطريان املدين الدويل

، سارسات-كوسباسكمـا قـّدم اخلـرباء املدعـوون عروضـا تقنية حول مكّونات نظام              -١٩
القطاع الفضائي من عناصر    ) ب(؛  سارسات-كوسباسحملـة عامـة عـن نظام        ) أ: (مبـا يف ذلـك    

ــنظام؛  ــزة اإلرشــاد اخلاصــة باالســتغاثة   )د(القطــاع األرضــي؛  ) ج(ال ــزة  ، وأجه تســجيل أجه
التطورات اجلديدة لنظام   ) هـ(، والتكنولوجـيات املسـتقبلية يف جمـال أجهـزة اإلرشـاد؛             اإلرشـاد 

، مبـا يف ذلك نظام التنبيه اخلاص بأمن السفن، ونظام حتديد هوية السفن              سارسـات -كوسـباس 
املسائل التنفيذية اخلاصة   ) و(؛  والسالمة يف البحر  الـنظام العـاملي لالستغاثة      وتتـّبعها مـن بعـد، و      

 .بالبحث واإلنقاذ

سارسات من خالل أربعة عروض، -وقـد قُدِّمـت الـلمحة العامـة عـن نظـام كوسـباس          -٢٠
بيـنها عـرض عـن اجلديـد يف احلالـة الراهـنة للـنظام، واإلحصـائيات والـتدابري التنظيمية الرقابية،                

 .فريقياوتشغيل النظام، وخباصة يف جنوب أ

-إىل برنامج كوسباس  ، بلغ عدد املنتسبني رمسيا      ٢٠٠٦أكتوبر  /وحـىت تشـرين األول     -٢١
، اليت   الربنامج املذكور  ، منها األطراف األربعة يف اتفاق      بلـدا ومنظمتان   ٣٨ سارسـات الـدويل   

ويـتكّون الـنظام حاليا من مليون جهاز        . لـنظام مـن مكونـات ا    توفّـر وتشـّغل القطـاع الفضـائي         
  مــيغاهريتز١٢١,٥/٢٤٣ تعمــل عــلى الــتردد ٥٥٠ ٠٠٠مــنها (يف حــاالت الطــوارئ إرشــاد 

تعمل يف مدار أرضي  منها ٧( ساتال ١٢، و) ميغاهريتز٤٠٦ تعمـل عـلى التردد     ٤٣٠ ٠٠٠و
 حمطــة ٦٤، و))نظــام جيوسـار (يف مــدار ثابـت بالنســبة لـألرض    ٥و) نظــام ليوسـار (مـنخفض  

 حمطة  ١٨و) ليولوت ( ني احملليني يف نظام ليوسار     طرفية للمستعمل  ةحمطـ  ٤٦(اسـتقبال أرضـية     
 مركز مراقبة عمليات توزع     ٢٦و)) جـيولوت (طرفـية للمسـتعملني احمللـيني يف نظـام جيوسـار            

 .تنبيهات االستغاثة على الصعيد العاملي
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 شخصا ١ ٦٦٦سارسات املساعدة يف إنقاذ     -، قـدم نظـام كوسباس     ٢٠٠٥ويف عـام     -٢٢
 حادثــة حبــث ٥٧ أشــخاص يف ١٠٩(، بيــنها اســتغاثات جويــة   حادثــة حبــث وإنقــاذ ٤٣٥يف 

واستغاثات برية  )  حادثة حبث وإنقاذ   ٢٧٤ أشخاص يف    ١ ٤٠٨(، واسـتغاثات حبـرية      )وإنقـاذ 
، قُــّدر عــدد أجهــزة  ٢٠٠٥ويف ايــة عــام ).  حــوادث حبــث وإنقــاذ ١٠٤ شخصــا يف ١٤٩(

، أي بــزيادة قدرهــا ٤٢٩ ٠٠٠ مــيغاهريتز بأكــثر مــن ٤٠٦اإلرشــاد الــيت تعمــل عــلى الــتردد  
 .٢٠٠٤ يف املائة مقارنة بالعام ١٣,٣

ــة عــلى     -٢٣ ــيا، بصــفتها موقِّع ــرنامج كوســباس قّدمــت جــنوب أفريق سارســات -اتفــاق ب
ــدويل ــاط االتصــال اخلاصــة بالبحــث        ال ــيت وصــلت إىل نق ــداءات االســتغاثة ال ــيانات عــن ن ، ب

أنغوال رسات، مبا يف ذلك يف    سا-واإلنقـاذ يف جمـال مسؤولية جنوب أفريقيا يف إطار كوسباس          
الدميقراطية ورواندا وسانت هيلينا وزامبيا  وأوغـندا وبوتسـوانا وبورونـدي ومجهوريـة الكونغو     

وقامت الشعبة البحرية لشركة    . وزمـبابوي وسـوازيلند وليسـوتو ومـالوي وموزامبـيق وناميبيا          
ل املركــز اجلــنوب اتصــاالت جــنوب أفريقــيا نــيابة عــن وزارة الــنقل يف جــنوب أفريقــيا بتشــغي  

ــه بــدءا مــن       ــية مــن اســتخدام قدرت ــيولوت يف مــرحلة أول ــبة العملــيات وحمطــات ل  أفــريقي ملراق
ومت دمـج مركـز مراقـبة العملـيات التابع جلنوب أفريقيا ضمن منطقة           . ٢٠٠١فـرباير   / شـباط  ٧

 .لعمليات اخلاصة بتوزيع البيانات التابعة للمركز األسترايل ملراقبة ا احمليط اهلادئجنوب غريب

وقُـّدم إىل املشـاركني موجـز إعالمـي عـن القضـايا الراهـنة ذات الصلة بالبحث واإلنقاذ                -٢٤
 دولة أفريقية صّدقت على ٣٧وأُشـري إىل أن حـوايل   . املنبـثقة مـن عمـل املـنظمة الـبحرية الدولـية           
دولية للبحث  االتفاقية ال  دولة صّدقت على     ١٨ و )4(،االتفاقـية الدولـية لسالمة األرواح يف البحر       

 كمـــا قُّدمـــت معلومـــات عـــن الـــتعديالت الـــيت أُدخلـــت مؤّخـــرا عـــلى  )5(.واإلنقـــاذ يف الـــبحر
وقُــّدم أيضــا إىل املشــاركني موجــز إعالمــي عــن اإلشــراف احلكومــي الــدويل عــلى    . االتفاقيــتني

ــا مســتقبال إىل      ــترح تقدميه ــنقّلة املق ــات االتصــاالت الســاتلية املت ــاملي لالســتغاث  خدم ــنظام الع ة ال
، والتدابري اجلديدة اخلاصة بالتعامل مع املهاجرين الذين ال حيملون وثائق، أو            والسـالمة يف البحر   

كذلك قُّدم عرض يبّين التعديل املقترح    . طـاليب الـلجوء أو الالجـئني الذين يتم إنقاذهم يف البحر           
ام جزء من    بشـأن رسـوم املطارات وخدمات املالحة اجلوية، مما يتيح استخد           اإليكـاو لسياسـات   

كمــا قُّدمــت معلومــات عــن التحضــريات اجلاريــة  . التكالــيف لــتوفري خدمــات البحــث واإلنقــاذ 
 .٢٠٠٧الجتماع الوزراء األفارقة املسؤولني عن النقل البحري، املقرر عقده يف أوائل عام 

_________________ 
 .١٨٩٦١، الرقم ١١٨٤، الد عاهداتامل جمموعة، األمم املتحدة (4) 
 .٢٣٤٨٩، الرقم ١٤٠٥املرجع نفسه، الد  (5) 
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سارسات، -نظام كوسباس القطـاع الفضـائي مـن مكّونات        عـن   عرضـان بيانـيان     وقُـّدم    -٢٥
الستفادة الكاملة من قدرة السواتل الثابتة   بغية ا و. ا إىل تطـور الـنظام يف املستقبل       تطـّرقا خصوصـ   

 تصــميم أجهــزة اإلرشــاد الــيت تعمــل عــلى  مت ،بالنســبة إىل األرض عــلى بــث نــداءات االســتغاثة 
 العاملـية لســواتل املالحــة  نظم مــيغاهريتز حبيـث تبــث بـيانات املوقــع املســتمدة مـن الــ   ٤٠٦الـتردد  

الــنظم العاملــية لســواتل  أمــا الدعــم الــذي تقدمــه هــذه   . يف رســائل االســتغاثة) سجــي إن اس ا(
 فلن يقتصر على جعل االستالم يف وقت قريب من الوقت عملـيات البحـث واإلنقاذ   إىل  املالحـة 

احلقـيقي لرسـائل االسـتغاثة املرسـلة مـن أّي مكان على وجه األرض وحتديد املوقع الدقيق ملكان         
 -ب، بل إن من شأنه أن يدخل أيضا وظيفة جديدة للبحث واإلنقاذ وهي              إرسـاهلا ممكـنا فحس    

وإلجناز ذلك، سيكون كل ساتل مزّودا   . رابـط اتصـال عـائد مـن املشـّغل إىل جهـاز االستشـعار              
جبهـاز مرِسـل جمـاِوب قـادر على نقل إشارات االستغاثة من أجهزة إرسال املستعِملني إىل مركز                 

ويف الوقـت نفسـه، يرسل   . يقـوم عـندئذ بـإطالق عملـية اإلنقـاذ      تنسـيق عملـيات اإلنقـاذ، الـذي         
. الـنظام إشـارة إىل املسـتخِدم يعـلمه فـيها بـأن حالـته قـد كُشـفت وأن املسـاعدة يف الطـريق إليه                         

وتسـاعد هـذه الوظـيفة، لـدى إدخاهلـا ضمن النظام، يف حتسني فعاليته حتما، مما يؤدي إىل إنقاذ           
ري حاليا تصميم محوالت السواتل وتطوير النماذج األوىل        وجي. عـدد أكرب بكثري من األشخاص     

ــيني    ــية للمســتعملني احملل ــلمحطات الطرف ــلحموالت    . ل ــية ل ــبارات األول ــا تجــرى اآلن االخت كم
، ومن املخطط أن يتم )جي يب اس(التجريبـية عـلى بعـض سـواتل الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع         

 .٢٠١٠-٢٠٠٧رة اختبار النظام على املستوى الدويل يف الفت

 سارسات،-نظام كوسباسالقطـاع األرضـي من مكّونات   عـن  ان تقنـيان   وقُـّدم عرضـ    -٢٦
ــبة العملــيات     ــز مراق ــك دور مراك ــا يف ذل ــيات    . مب ــائف طرف ــى العرضــان وظ " لــيولوت"وغطّ

وقد زّود املشاركون خبرائط حدودية ملناطق      . واملكـّون األرضي األساسي للنظام    " جـيولوت "و
 .ت ومناطق تقدمي اخلدمات اخلاصة بكل مركز من مراكز مراقبة العملياتتوزيع البيانا

وأُتيحت . كمـا قُدمـت أربعـة عـروض بيانـية عـن املسـائل املتعلقة باألجهزة اإلرشادية              -٢٧
للمشــاركني تفســريات مفّصــلة لألشــكال املوحــدة للرســائل الــيت تســتخدم بــني مراكــز مراقــبة   

وأُبـرز التسـجيل السليم ألجهزة اإلرشاد على أنه       . نقـاذ العملـيات ومراكـز تنسـيق عملـيات اإل        
أحـد العوامـل األكـثر أمهـية يف حتديد جناح أو إخفاق مهمات البحث واإلنقاذ ويف تقليص أثر               

 .النداءات الكاذبة

ويــبلغ معــدل الــنداءات احلقيقــية لطلــب املســاعدة واحــدا مــن كــل مخســني نــداء مــن     -٢٨
ــتلقاة عــرب الســواتل   ــنداءات امل ــرنامج     .ال ــذي اختــذه ب  وكــان ذلــك الســبب الرئيســي للقــرار ال

 ٢٤٣ و ١٢١,٥إاء خدمات نداءات االستغاثة الساتلية على الترددين        سارسات ب -كوسـباس 
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 ميغاهريتز،  ٤٠٦حيـث سـيتم بـثّ مجيع النداءات على التردد           : ٢٠٠٩ حبلـول عـام      مـيغاهريتز 
زة اإلرشـاد الـيت تعمـل على التردد    وبالـتايل، يـتوقع أن تـتراجع أسـعار أجهـ       . وهـو تـردد رقمـي     

واشــترطت اإليكــاو واملــنظمة الــبحرية الدولــية تســجيل مجــيع .  مـيغاهريتز تــراجعا طفــيفا ٤٠٦
ــرســال أجهــزة اإل ــراديوي الســاتلي  ةجهــز وأقــع يف حــاالت الطــوارئ اتحديد املول  اإلرشــاد ال

أن تقدم كل دولة وينبغي .  ميغاهريتز ٤٠٦، والـيت تعمل على التردد       لـتحديد مواقـع الطـوارئ     
 ٤٠٦سارســـات تفاصـــيل تســـجيل األجهـــزة الـــيت تعمـــل عـــلى الـــتردد -إىل نظــام كوســـباس 

وأتاحــت . مــيغاهريتز، مبــا يف ذلــك العــنوان أو رقــم اهلــاتف أو رقــم الفــاكس أو رقــم الــتلكس 
 للمستعملني إمكانية التسجيل املباشر يف حالة     قـاعدة البـيانات الدولية لتسجيل أجهزة اإلرشاد       

تنفـيذ تسـجيل وطـين، ومسحـت لدوائـر خدمـات البحـث واإلنقـاذ بالوصـول إىل بيانات                    عـدم   
ومت حــىت اآلن تســجيل  ). www.406registration.com(التســجيل مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت   

 .قاعدة البيانات الدولية لتسجيل أجهزة اإلرشاد جهاز إرشاد يف ٣ ٠٠٠أكثر من 

. سارسات-رات اجلديـدة يف نظام كوسباس   كذلـك قُدمـت ثالثـة عـروض عـن الـتطو            -٢٩
اس اس   (أمن السفن ب التنبيه اخلاص نظام  سارسات  -، نفّـذ بـرنامج كوسـباس      ٢٠٠٤ويف عـام    

 ميغاهريتز، مبا يتماشى مع     ٤٠٦، الـذي يعـتمد عـلى أجهزة إرسال تعمل على التردد             )ايـه اس  
ــية  ــبحرية الدول ــنظام إىل توفــري وســائل ل . مواصــفات املــنظمة ال ــيه الســلطات إىل ويهــدف ال تنب

 الصادرة من نظام    وتتم معاجلة التنبيهات  . أعمـال القرصـنة أو اإلرهـاب الـيت تسـتهدف السفن           
ــيه اخلــاص بــ   ــداءات      أمن الســفنالتنب ــة ن ــّبق يف حال ــيت تط ــتناد إىل اإلجــراءات نفســها ال  باالس

سؤولني األمنيني  االسـتغاثة، باسـتثناء أن رسـالة التنبـيه اخلـاص بـأمن السفن الناجتة ترسل إىل امل                 
وينـبغي أن حتـدد اإلدارات احلكومـية املعنـية متطلباا     . ال إىل دوائـر خدمـات البحـث واإلنقـاذ      

، وأن تســجل  مــيغاهريتز٤٠٦ عــلى الــتردد ةالعاملــأجهــزة اإلرشــاد وتركيــب الوطنــية لتفعــيل 
اكزها املساندة  سـلطاا املختصة يف هذا اال لدى املنظمة البحرية الدولية، وأن تطلب إىل مر             

أمن التنبيه اخلاص ب   الصـادرة من نظام      ملراقـبة العملـيات إرسـاء طـريقة مناسـبة لنشـر التنبـيهات             
ويســمح حالــيا لســبع حكومــات باســتعمال نظــام التنبــيه اخلــاص بــأمن الســفن الــتابع   . الســفن

ص سارسـات، وأصـبح نوعـان مـن أجهزة اإلرشاد التابعة لنظام التنبيه اخلا         -لـربنامج كوسـباس   
 .بأمن السفن املعتمدة متاحني للبيع جتاريا

واعــتمدت جلــنة الســالمة الــبحرية الــتابعة للمــنظمة الــبحرية الدولــية، يف دورــا احلاديــة   -٣٠
ــار  نظام حتديــد هويــة الســفن  ، لوائــح تنظيمــية جديــدة لــ ٢٠٠٦مــايو /والــثمانني، املعقــودة يف أي

ويـبدأ تتـبع أي ســفينة   .  واملتطلّـبات الوظيفـية  ، إضـافة إىل معـايري األداء  (LRIT)وتتـّبعها مـن بعـد    
ميكـن أن ينطــبق علــيها هـذا الــنظام بإرســال بـيانات مواقــع الســواتل اخلاصـة بــنظام حتديــد هويــة     
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، مبا يف ذلك حتديد موقعها بواسطة  السفنمنتاملعدات احملمولة على السـفن وتتبعها عن بعد من     
مث بعد ذلك، تعاجل مراكز بيانات نظام . واهلويةالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة، وكذلـك الوقت          

حتديـد هويـة السـفن وتتـبعها مـن بعـد مجيع بيانات هذا النظام املرسلة من السفينة وتوّزعها على             
وقد يعطى مستعملو هذه البيانات احلق يف       . مسـتعملي هـذه البـيانات وفقـا خلطة توزيع البيانات          

وتقّدم . يـناء أو دولـة سـاحلية أو سـلطة حبـث وإنقـاذ      اسـتقباهلا أو طلـبها بصـفتهم تـابعي دولـة م          
بـيانات نظـام حتديـد هويـة السفن وتتبعها من بعد إىل سلطة البحث واإلنقاذ تفاصيل عن السفن      

 .داخل املنطقة احملددة قرب مكان احلادث الذي يستدعي عمليات حبث وإنقاذ

ــبحر  ومبوجــب  -٣١ ــية لســالمة األرواح يف ال ــية الدول ــة عــام  ، املاالتفاق ، أُنشــئ ١٩٩٢عدل
 بوصفه أداة أساسية إليصال النداءات      (GMDSS) لـنظام العـاملي لالسـتغاثة والسـالمة يف البحر         ا

إىل سـلطات البحـث واإلنقاذ املوجودة على الشاطئ لتوفر استجابة سريعة حلادثة حبث وإنقاذ               
دا من النظم الفرعية     عـد  لـنظام العـاملي لالسـتغاثة والسـالمة يف الـبحر          ويشـمل هـذا ا    . يف الـبحر  

كـنظام الـنداء الـرقمي االنـتقائي، والـنظام املرِسـل املسـتجيب لعمليات البحث واإلنقاذ، ونظم              
تنبيه الجهاز  اتصـاالت سـاتلية، ونظـم املعلومـات اخلاصة بالسالمة البحرية والنظام القائم على               

مي إىل السفن اليت تطلق ويستمع نظام اإلنذار اآليل الرق. عـلى موقع الطوارئ  الـّدال   راديوي  الـ 
ــنقل           ــايل، وي ــتردد الع ــتردد املتوســط وال ــايل جــدا وال ــتردد الع ــلى نطــاق ال ــداءات اســتغاثة ع ن

إىل املشـــّغلني يف احملطـــات الســـاحلية ) املوقـــع، وهويـــة الســـفينة ونـــوع االســـتغاثة(املعلومـــات 
رسال املعلومات  ويتم إ . السـتقبال االتصـاالت الالسلكية أو إىل مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ          

ــة،      ــة باملالحـ ــتحذيرات اخلاصـ ــتوقّعات الطقـــس، والـ ــبحرية، كـ ــالمة الـ ــة بالسـ ــية اخلاصـ اليومـ
ومعلومــات الســالمة، إىل الســفن، وذلــك بالدرجــة الرئيســية مــن خــالل أجهــزة نظــم شــبكة     

وميــنح نظــام إمنارســات أولويــة الدخــول ). NAVTEX(وشــبكة نافــتكس ) (SafetyNetالســالمة 
ــنوات الســ  ــاذ     إىل ق ــنداءات إىل موظفــي البحــث واإلنق . واتل يف حــاالت الطــوارئ ويرســل ال

وتوفّـر جـنوب أفريقـيا، بصـفتها طرفا يف هذه االتفاقية الدولية، خدمة عرب نظم شبكة السالمة            
)SafetyNet (          يللي يف اململكة املتحدةلـتقدمي معلومـات السـالمة الـبحرية مـن خـالل حمطـة غو

ــند  ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــة تقــدمي     ل ــر خدم ــندا، كمــا توفّ ــوروم يف هول ا الشــمالية، أو حمطــة ب
ــبحرية عــرب نظــم نافــتكس    ــاون،   ) Navtex(معلومــات الســالمة ال مــن خــالل حمطــات كيــب ت

 .وبورت إليزابيث، ودوربان

وتعلّـــم . وقُدمـــت مخســـة عـــروض عـــن املســـائل التشـــغيلية املـــتعلقة بالبحـــث واإلنقـــاذ -٣٢
 حبـث وإنقـاذ وطنية أن تنشئ مراكز لتنسيق عمليات اإلنقاذ أو   املشـاركون كـيف ميكـن لسـلطة     

ومت التركيز . مراكـز فرعـية لإلنقـاذ تتسـم بالفعالـية مـن وجهـة نظـر املتطلـبات الوظيفـية والتقنـية               
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خصوصـا عـلى أن تـأمني روابـط اتصـاالت موثوقـة بـني مراكـز تنسـيق عملـيات اإلنقـاذ الوطنية                  
 منطقة توزيع البيانات، مبا يف ذلك توفري معلومات االتصال          ومركـز مراقبة الوصالت العقدية يف     

ــاكس     ( ــم الف ــاتف، ورق ــم اهل ــربيد اإللكــتروين ورق ــنوان ال ــنوان، ع ــية   ) الع ــة االتصــال الوطن جله
املســؤولة عــن البحــث واإلنقــاذ، بوصــفها شــرطا أساســيا إليصــال نــداءات االســتغاثة عــرب نظــام  

مســألة مــا ينــبغي أخــذه يف االعتــبار يف كــل   كمــا مت تــناول . سارســات إىل أي بلــد-كوســباس
 .مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بوضع آلية وطنية لعمليات البحث واإلنقاذ

وتناولـت العروض بالوصف التجربة والدروس املستخلصة من التدريبات العملية على           -٣٣
/  اإلنقاذ اجلوية يف شباط البحـث واإلنقـاذ الـيت أجـراها مركـز جـنوب أفريقـيا لتنسيق عمليات               

، وأُتيحــت الفرصــة للمشــاركني كــي يدرســوا التكنولوجــيات اجلديــدة يف إدارة ٢٠٠٤فــرباير 
عملـيات البحـث واإلنقـاذ، مبـا يف ذلـك نظـام السـيطرة على احلوادث، واحلصول على بيانات                 

ع وبــياناا، أجهــزة االستشــعار يف الوقــت احلقــيقي، والعالمــات الدليلــية الطافــية لتعــيني املواضــ
، وعملــيات البحــث )Eye In The Sky" (عــني يف الســماء"وجهــاز مراقــبة الشــواطئ األســترايل 

 . واإلنقاذ باالستعانة باحلاسوب وغري ذلك

وقـد زار املشاركون مركز مراقبة العمليات ومركز تنسيق عمليات اإلنقاذ البحرية يف            -٣٤
سارســات والدوائــر -ظــام كوســباسكيــب تــاون مــن أجــل استكشــاف الصــلة العملــية بــني ن   

 "مسيــت أمــاندال"كمــا زاروا قاطــرة الســفن . الوطنــية املســؤولة عــن عملــيات البحــث واإلنقــاذ
)Smit Amandla (                اخلاصـة بعملـيات البحـث واإلنقـاذ والـيت تسـتجيب عـادة لنداءات املشاركة

 .ريقيايف عمليات اإلنقاذ البحرية يف حاالت الطوارئ مبوجب عقد مع حكومة جنوب أف

أخـريا، عقـدت جلسـات للـنقاش وللتعقيـب عـلى مـا مت يف الـدورة التدريبـية من أجل                       -٣٥
ومت توزيـع استبيان،    . تقيـيم جـودة الـدورة إمجـاال ومناقشـة مالحظـات املشـاركني وتوصـيام               

 . ونوقشت النتائج خالل جلسة املناقشات النهائية
  

   والتوصيات     املالحظات   -ثالثا  
  عامة  مالحظات     -ألف   

 معلم خاص من معامل   ومتثّل. ، وجـيدة التنظيم    جـدا   الـدورة التدريبـية ناجحـة      اعتـربت  -٣٦
 ألن اموعة كانت صغرية نسبيا،هـذه الـدورة يف الـتفاعل بـني املشـاركني يف جـو غـري رمسي                  

 .والتفاعل الشبكيمبا يكفي لتيسري املشاركة النشطة 
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سارسات، -كوسـباس نظـام  لطـريقة عمـل      حسـن مجـيع املشـاركني فهمهـم          وعمومـا،  -٣٧
 لتكوين للمشاركنيوأتاحت الدورة التدريبية فرصة . الـذي تعـّرف علـيه بعضـهم للمرة األوىل        

والبلد الذي  الدول  وكـان التفاعل ملحوظا بني      . واصـل يف البيـئة العملياتـية      تعالقـات عمـل ست    
واستمرت هذه  . الدوللك   ت فيهاخدمات البحث واإلنقاذ يف املنطقة اليت توجد        يـتوىل تنسـيق     

 .املناقشات بعد الساعات الرمسية للدورة

ــث    وكانــت -٣٨ ــيت أُتيحــت للمشــاركني لتحدي ــيانات الفرصــة ال  عــن نقــاط االتصــال   الب
 وركّز املشاركون خصوصا على قيمة التشارك، يف    .لبحـث واإلنقـاذ مفيدة    اخلاصـة بعملـيات ا    

جلــنوب أفــريقي ملراقــبة العملــيات ومراكــز إطــار اتفاقــات ثنائــية، يف خدمــات ومــرافق املركــز ا 
ــبلدان اــاورة الــيت ال متلــك املــوارد الكافــية إلنشــاء مراكــزها       تنســيق عملــيات اإلنقــاذ مــع ال

 .اخلاصة ملراقبة العمليات
  

  التوصيات      -باء  
والتنســيق فــيما بــني ســلطات البحــث تعزيــز الــتعاون ) أ: (مبــا يــلي املشــاركون أوصــى -٣٩

السماح ألوغندا ومجهورية تنـزانيا ) ب( ذلـك مراكز تنسيق عمليات اإلنقاذ؛     واإلنقـاذ، مبـا يف    
املـتحدة وكينـيا، الـيت تـتلقى نـداءات اسـتغاثة البحـث واإلنقـاذ مـن اهلـند وإيطالـيا، بتلقي هذه                  
الــنداءات مباشــرة مــن املركــز اجلــنوب أفــريقي ملراقــبة العملــيات مبوجــب اتفاقــات ثنائــية بــني    

سارسـات يف إمكانـية تعديـل منطقة توزيع البيانات، خالل     -نظر كوسـباس  أن يـ  ) ج(الـبلدان؛   
تنظـيم دورة تدريبــية معّمقــة يف  ) د(سارســات؛ -االجـتماع املقــبل للجــنة املشـتركة لكوســباس  

سارســات لفـائدة الــبلدان النامـية لفهــم االجتاهـات يف التطبــيقات    -جمـال عمـل نظــام كوسـباس   
ــاذ؛   ــية مســتقبال باللغــة الفرنســية    ) ه (التكنولوجــية يف جمــال البحــث واإلنق تنظــيم دورة تدريب

إجــراء تدريــبات عملــية منــتظمة يف جمــال االتصــاالت  ) و(لفــائدة الــبلدان الــناطقة بالفرنســية؛  
تنظـــيم دورة للتدريــب العمـــلي عـــلى نظـــام  ) ز(لضــمان حتديـــث كـــل معلومــات االتصـــال؛   

، أعلـن ممـثل عن املركز       ويف هـذا الصـدد    . سارسـات هبـدف زيـادة فعالـية التدريـب         -كوسـباس 
اجلـنوب أفـريقي لتنسـيق عملـيات اإلنقـاذ اجلوي أن رسالة سوف توّجه إىل البلدان ااورة يف       

/ بـني شــباط (املـنطقة لدعوـا إىل املشـاركة يف التدريـب العمـلي املقــبل عـلى البحـث واإلنقـاذ         
 ).٢٠٠٧مارس /فرباير وآذار
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  االستنتاج       -جيم   
وزارة  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ونظّمييم الذي قّدمه املشاركون،  اسـتنادا إىل التق    -٥٤

 بالسواتلدورة تدريبـية ناجحة للغاية حول البحث واإلنقاذ باالستعانة          الـنقل يف جـنوب أفريقـيا        
نظــام أمانــة بلــدان اجلــنوب األفــريقي و تعــاونفضــل وب. مــنطقة اجلــنوب األفــريقيلصــاحل بلــدان 

 . التدريبية األهداف املقصودة منهاالدورةلصناعة، حقّقت سارسات وشركاء من ا-كوسباس
 


