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   مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف       -ألف  

ــدويل للبحــث واالنقــاذ    -١ ــنظام الســاتلي ال  ســاتلي هــو نظــام ) سارســات-كوســباس(ال
وأرضـي مصـمم لـتوفري تنبـيهات اسـتغاثية ومعلومـات عـن أمـاكن املسـتغيثني مـن أجهـزة تنبيه                       

وقد أُسس النظام يف أواخر     . للطـوارئ، دعمـا لعملـيات البحـث واإلنقاذ يف الرب والبحر واجلو            
الســبعينات مــن جانــب احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية وفرنســا وكــندا والواليــات  

ومـنذ ذلك احلني، ساعد النظام      . ١٩٨٢سـبتمرب   / أيلـول  ١ة األمريكـية، وبـدأ عملـه يف         املـتحد 
 شـخص يف كـل أحنـاء العـامل، ويواصـل هذا الرقم              ١٣ ٠٠٠عـلى إنقـاذ أرواح مـا يـزيد عـلى            

ويـتوقع أن يكـون جممـوع األشـخاص الذين جرى انقاذهم يف        .  كـل شـهر    ١٠٠تـزايده بـنحو     
، مــىت توفــرت البــيانات ١ ٢٠٠  و١ ١٠٠بلــغ مــا بــني  قــد ٢٠٠١كــل أحنــاء العــامل يف عــام 

وميكن للبلدان أو املنظمات أن     . سارسات-املسـتمدة مـن الـتقارير املقدمـة إىل أمانـة كوسـباس            
ويبلغ . سارسات-تشـارك يف ادارة الـنظام وتشـغيله مـن خـالل انتسـاهبا إىل بـرنامج كوسـباس                  

ا ومنظمة، منها الدول األربع األطراف  بلد٣٦عـدد املنتسـبني إىل الـربنامج يف الوقـت احلاضـر       
سارســات الـدويل، والــيت توفـر وتشــغل اجلـزء الفضــائي مـن هــذا     -يف اتفـاق بــرنامج كوسـباس  

 .النظام

سارسات إىل  -وسـوف تنضـم الـبلدان الـيت تسـاعد اآلن عـلى تشـغيل نظـام كوسباس                  -٢
سارسات -اسمؤسسـيه يف االحـتفال بذكـراه السـنوية العشـرين أثـناء اجـتماعات جملس كوسب        

وال تـزال أمهـية النظام تتنامى مع استمرار تزايد عدد البلدان املنضمة اليه بغية               . ٢٠٠٢يف عـام    
 .اكتساب ما يوفره من مزايا ومنافع

ــيات         -٣ ــتطورات، أخــذت عمل ــبة ألحــدث ال ــيا فضــائية مواك ــتعمال تكنولوج ــع اس وم
، مبا فيها   "املرتادة للفضاء "دول  وقامت غالبية ال  . البحـث واالنقـاذ حتظى باهتمام عاملي النطاق       

سارســات -ونظــام كوســباس. اهلــند، بــادراج البحــث واالنقــاذ ضــمن العناصــر اهلامــة لــرباجمها 
املتعلقة ) اآلميو(واملنظمة البحرية الدولية    ) اإليكاو(يدعـم أهداف منظمة الطريان املدين الدولية        

 .لمستعمل النهائي املستغيثوهو متاح ألي بلد دون متييز، وجمانا ل. بالبحث واالنقاذ

 :ويتألف النظام من -٤

جــزء فضــائي يعمــل يف مــدار أرضــي مــنخفض ويف املــدار الثابــت بالنســبة         )أ( 
 لألرض؛
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ــن حمطــات اســتقبال ســاتلي تعــرف باســم        )ب(  ــتألف م احملطــات "جــزء أرضــي ي
ــيانات تعــرف باســم مراكــز م  (LUT)الطرفــية للمســتعملني احمللــيني   ــتوزيع الب ــبة ، ومراكــز ل راق

 ؛(MCC)العمليات 

 ميغاهريتـز ١٢١ر٥أجهــزة تنبـيـه راديويــة للطــوارئ تعمــل بترددات قـدرها        )ج( 
ــيغاهريتز و٢٤٣أو /و ــدويل      ٤٠٦أو / م ــثل ألحكــام االحتــاد ال ــا خصــائص متت ــيغاهريتز، وهل  م

 .سارسات-لالتصاالت وملواصفات كوسباس

 جهــاز تنبيه للطوارئ بتردد قدره      ٦٦٠ ٠٠٠ة  ويسـتعمــل علـــى نطـــاق العـالــم حالـيــا قرابــ          
 . ميغاهريتز٤٠٦ جهاز بتردد قدره ٢٨٥ ٠٠٠ ميغاهريتز و١٢١ر٥

) إيسرو( األخرية، قدمت املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء     ١٢وعـلى مدى السنوات الـ     -٥
خدمـات تنبـيه عملياتـية ألغـراض البحـث واالنقـاذ إىل مستعملني وطنيني ودوليني ضمن اطار                  

ــرنامج كوســباس  ــبحرية     . سارســات-ب ــية للســفن ال ــية اإللزام ــح التنظيمــية الدول ــيذ اللوائ وبتنف
أيضا، إىل جانب دعم " إيسرو"وتوفر . والطائـرات، يشـهد عدد مستعملي النظام تزايدا سريعا     

، ميثل  )Insat-2Bعلى الساتل   (اجلـزء األرضـي، جـزءا فضـائيا يف املـدار الثابـت بالنسبة لألرض                
وســتقـوم املؤسســـة بــتزويـد محــوالت . سارســـات-صــر اهلامــة فـــي نظـــام كوســبـاسأحــد العنا

 Insat-3Aاجلــيـل اجلديــد مــن ســواتلها االتصــاالتية العاملــة يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض،   
وقـد ربطــت  . جميـبة خمصصـة حصـرا لعملـيات البحـث واالنقـاذ      -، بأجهـزة مرسـلة  Insat-3D و

يــة اهلــندية يف بانغــالور باملراكــز الوطنــية األربعــة لتنســيق عملــيات حمطــة البحــث واالنقــاذ احملور
االنقـاذ، الواقعـة يف مومـباي وتشيناي ودهلي وكلكتا، اليت تنبه بدورها جهاز حرس السواحل                 

 .الوطين والقوات البحرية والقوات اجلوية

 ١ ٣١٣ عملية انقاذ أدت إىل جناة       ٣٤وقـد سـاعد نظـام البحـث واالنقـاذ اهلندي يف              -٦
وجـرى يف العمليـتني األخريتـني إنقاذ تلميذتني         .  عـلى مـدى السـنوات العشـر األخـرية          شخصـا 

، وطــاقم ناقلــة ٢٠٠١يولــيه /بريطانيــتني كانــتا يف بعــثة استكشــافية يف جــبال اهلــيماليا يف متــوز
 .نفط سنغافورية غرقت عقب انفجار

وممـا يشغل بال    . ملروحـية ويف اهلـند، غالـبا مـا يسـتعمل الـنظام يف السـفن والطائـرات ا                 -٧
 مستعمل  ١٣ ٠٠٠اهلـند، الـيت كثريا ما تصيبها الكوارث والطوارئ، أنه ال يوجد فيها سوى               

والسبب يف هذا الوضع هو  .  مسـتعمل هلـا يف العامل      ٩٠٠ ٠٠٠ألجهـزة التنبـيه مـن بـني قـرابة           
 التنبيه على ولضـمان اسـتعمال أجهزة    .  روبـية  ٥٠ ٠٠٠الـثمن احلـايل جلهـاز التنبـيه، إذ يـناهز            
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واذا كان مثن اهلاتف اجلّوال، الذي يستخدم       . نطـاق أوسـع، ينـبغي أن يهـبط مثـنها إىل اخلُمس            
 . روبية فيمكن أيضا جعل مثن جهاز التنبيه ميسورا١ ٠٠٠آلية مشاهبة، ال يتجاوز 

يغطـي جمـال اخلدمـة اهلندي رقعة كبرية         . وباالضـافة إىل املسـتعملني الوطنـيني يف اهلـند          -٨
ــتحدة وســري النكــا      ٧مل تشــ ــيا امل ــة تنـزان ــان ومجهوري ــنغالديش وبوت ــدان جمــاورة، هــي ب  بل

خلدمــات التنبــيه اخلاصــة " إيســرو"وتســتعمل تلــك الــبلدان نظــام  . وسيشــيل وملديــف ونيــبال
ولــتمكني تلــك الــبلدان مــن . بالبحــث واالنقــاذ دون الــتـزام مــايل جتــاه تشــغيل الــنظام وصــيانته

 الـنحو املناسـب، مثـة حاجـة ماسـة إىل بـناء القـدرات يف شكل تعليم              االنـتفاع باخلدمـات عـلى     
 .وتدريب وصوغ للسياسات

سارسـات هـو املوضـوع احملـوري حللقة         -وقـد كـان حتسـني اسـتعمال نظـام كوسـباس            -٩
العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة واهلند حول عمليات البحث واالنقاذ املعانة بالسواتل، اليت               

ــالور  ــدت يف بانغ ــن  عق ــند، م ــارس / آذار٢٢ إىل ١٨، اهل ــتها   ٢٠٠٢م ــيت اشــترك يف رعاي  وال
وكــان اهلــدف الرئيســي ". إيســرو"مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة ومؤسســة  

ــنظام كوســباس   ــرفة ب ــز املع ــلحلقة تعزي ــبلدان    -ل سارســات وإرســاء صــيغة رمســية لالتصــال بال
ــيات، بغــية تكويــن فهــم   املســتعملة املــندرجة ضــمن جمــال خدمــة املركــز اهلــند    ي ملراقــبة العمل

وقـد أُطلع ممثلو مؤسسات حكومية خمتلفة وممثلو        . وتنسـيق أفضـل ألنشـطة الـربنامج وعملـياته         
صـناعات مـن القطاع اخلاص، قدموا من بلدان متقدمة ونامية من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،                

 - يتيحها حاليا نظام كوسباس    عـلى احللـول الفضـائية العملـية والفعالـة من حيث التكلفة، اليت             
 .سارسات

وقـد نظمـت احللقـة لكـي تـتاح للـبلدان املـندرجة ضـمن نطاق خدمة حمطة االستقبال                     -١٠
سارسـات يف بانغـالور فرصـة الكتسـاب املعـارف الالزمة لتمكينها             -السـاتلي لـنظام كوسـباس     

ــن اجــراءات، ولضــمان مشــاركتها يف       ــتخذه م ــا ت ــية يف م ــن توجــيه ســلطاهتا الوطن ــرنامج م  ب
سارسات، مبا  -وقـد أطلعـت احللقـة املشاركني على عمليات كوسباس         . سارسـات -كوسـباس 

 .يف ذلك القواعد االجرائية لتوزيع اشارات التنبيه حاملا تستقبلها حمطة بانغالور
  

  الربنامج   -باء  
وأبــدى . آتــر، املستشــار العــلمي لوزيــر الدفــاع اهلــندي. ك. وافتــتح احللقــة الســيد ف -١١
شانكارا، ترحيبه . ن. ، السيد ك"إيسـرو "ر مكتـب بـرنامج االتصـاالت السـاتلية مبؤسسـة            مديـ 

وأبرز ممثل  . باملشـاركني وقـدم عرضـا حـول أنشـطة البحـث واالنقـاذ املعانـة بالسواتل يف اهلند                  
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي خمـتلف األنشـطة الـيت يدعمهـا املكتب، خصوصا فيما يتعلق                    
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، "إيسرو"وركـز مديـر املركـز املعـين بالسـواتل الـتابع ملؤسسـة               . الفضـاء باسـتخدام تكنولوجـيا     
ــنهائي       . س. الســيد ب ــاذ للمســتعمل ال ــري تكنولوجــيا البحــث واالنق ــل، عــلى أمهــية توف جوي

بأسـعار ميسـرة، وطلـب إىل وسائط اإلعالم أن ختلق وعيا بني أوساط املستعملني يف البلد ويف                  
اس عن ُبعد والتتبع والتحكم، السيد شيفاكومار، رسالة        وتـال مديـر شبكة القي     . املـنطقة ككـل   

كاســتوريرانغان، أبــرز فــيها أمهــية خدمــات البحــث واالنقــاذ . ، الســيد ك"إيســرو"مــن رئــيس 
سارســات، -وقــدم رئــيس أمانــة كوســباس. يف هــذا الشــأن" إيســرو"املعانــة بالســواتل والــتـزام 

عموما واهلند خصوصا يف تطوير     سارسات  -السـيد دانيـيل ليفيسـك، عرضـا ملسامهة كوسباس         
بانسال، يف كلمته   . ب. وشـدد املديـر العـام جلهاز حرس السواحل اهلندي، السيد أ           . الـربنامج 

الرئيسـية عـلى أمهـية خدمـات البحـث واالنقـاذ وعـلى دور جهـاز حـرس السـواحل اهلندي يف                     
 .هذا اجملال

ـــ ١٣قســمت احللقــة إىل   -١٢ ــدان أخــرى  حماضــرا مــن اهلــند و ١٥ جلســة، ودعمــت ب . بل
سارسات يف  -وباالضـافة إىل ذلـك، عرضـت تسـعة تقاريـر عـن حالة استعمال نظام كوسباس                

وتناولت اجللسات التقنية االثنيت عشرة     . الـبلدان الـيت تشـملها خدمـات حمطـة بانغالور احملورية           
اجلزء مفهـوم الـنظام؛ واللوائـح التنظيمـية لإليكـاو واآلميو؛ وعمليات             : لـلحلقة املواضـيع التالـية     

األرضـي؛ ومواصـفات أجهـزة التنبـيه؛ وسياسـات واجـراءات ترمـيز أجهـزة التنبيه وتسجيلها؛                  
سارســات اخلاصــة بالتنبــيه -والقواعـد االجرائــية لــتوزيع البــيانات؛ وفهــم اســتمارات كوســباس 

االسـتغاثي؛ واملبادئ التوجيهية لوضع سياسات تنظيمية وطنية؛ واختبار النظام والتمرين عليه؛            
نبــيهات اخلاطــئة والــتدابري الالزمــة إلتقائهــا؛ وخطــة الــتخلص الــتدرجيي مــن أجهــزة التنبــيه  والت

وخصصــت  .  مــيغاهريتز؛ وعملــيات تطويــر الــنظام املقــبلة    ٢٤٣ و١٢١ر٥العاملــة بــترددي  
ــدمي التوصــيات      ــداء املالحظــات وتق ــلحلقة إلب ــية ل ــدم للمشــاركني عــرض   . اجللســة اخلتام وق

عليا، وذلك يف املركز اهلندي لتتبع السواتل، كما نظم بالتوازي          ايضـاحي لكيفية عمل النظام ف     
مـع احللقة معرض بّين للمشاركني وسائر الزائرين خمتلف أنواع املعدات املستخدمة يف البحث              

 .واالنقاذ

وقــدم ممــثلو كــل بلــد مشــارك تقريــرا وطنــيا تضــمن عرضــا ألبــرز عملــيات وأنشــطة      -١٣
تقييم احلصيلة االمجالية للحلقة، أعدت استمارة لكي يقدم وبغـية  . البحـث واالنقـاذ يف بلدهـم      

 .فيها كل مشارك إفادته املرجتعة بشأن احللقة

وقـد ّمجعـت الوثائق التقنية املقدمة من احملاضرين يف إضبارة ذات غالف مقوى وعلى                -١٤
وأمانة " إيسرو"، جـرى توزيعهمـا عـلى املشـاركني مـع مواد تروجيية قدمتها      CD ROMقـرص  
عــلى " إيســرو"كمــا ميكــن االطــالع عــلى وقــائع احللقــة بــزيارة موقــع   . سارســات-ســباسكو
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ــب  ، املوصــــول مبوقــــع مكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي      (www.istrac.org/inmcc)الويــ
(www.unvienna.org/OOSA)الذي يتيح بدوره وصوال حرا إىل مواقع اجملتمع الدويل ،. 

  
  احلضـــور    -جيم   

 ذوي املناصـب االداريـة الكربى اليت تتمتع بسلطة اختاذ قرار يف             كـان املشـاركون مـن      -١٥
 ١٢٥وحضر احللقة   . مؤسسـات وطنـية ذات صـلة بـاألمن املالحي وعمليات البحث واالنقاذ            

إسبانيا، بنغالديش، مجهورية تنـزانيا املتحدة،    : مشـاركا مـن الـبلدان واملـنظمات الدولـية التالـية           
غشقر، ملديف، اململكة العربية السعودية، موريشيوس،      سـري النكـا، سـنغافورة، سيشيل، مد       

-نيــبال، اهلــند، الواليــات املــتحدة األمريكــية؛ ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وكوســباس  
وكـان املشـاركون اهلـنود من هيئات هندية مستعملة للنظام، مثل هيئات املطارات              . سارسـات 

 ".إيسرو" ومؤسسة وجهاز حرس السواحل وهيئات النقل البحري وأجهزة الدفاع

مكتب (ويف حـدود املـوارد املالـية القلـيلة املـتاحة للهيئـتني املشتركتني يف رعاية احللقة                    -١٦
 مشــاركا خمــتارا مــن الــبلدان النامــية ١٢، تلقــى ")إيســرو"شــؤون الفضــاء اخلــارجي ومؤسســة 

اجلوي فقـدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي هلؤالء تذكرة السفر     . دعمـا مالـيا حلضـور احللقـة       
دعمــا " إيســرو"وقدمــت . ذهابــا وإيابــا ونفقــات االقامــة ووجــبات الطعــام طــوال مــدة احللقــة 

 .تنظيميا وتقنيا وضيافة حملية وترتيبات لوجستية
  

   ملخص الوقائع   -ثانيا  
  املالحظات      -ألف  

 :أبدى اخلرباء واملشاركون أثناء احللقة املالحظات التالية -١٧

سارســات، مــع وصــالته البينــية -ة تفهــم نظــام كوســباسأن الــبلدان املســتعمل )أ( 
ومســتلزماته وبـــروتوكوالته، فهمــا كافـــيا الســتخدام املعلومـــات اخلاصــة بالبحـــث واالنقـــاذ     

 استعماال ناجعا؛

 أنه أقيمت اتصاالت مناسبة لتوزيع املعلومات وتنسيق أعمال املتابعة؛ )ب( 

ــرفة كيفــي      )ج(  ــتقارير الوطنــية أتاحــت فرصــة ملع ة تنظــيم عملــيات البحــث   أن ال
 واالنقاذ يف بلدان املشاركني، وما يلزم فعله لزيادة تدعيم تلك األنشطة؛
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أن احللقـة وفـرت فرصـة إلقامة تعاون اقليمي أوثق ال ميكن بدونه االضطالع             )د( 
 بأنشطة البحث واالنقاذ؛

وب أن تـبادل املعلومـات مباشـرة بـني الـبلدان املسـتعملة ميـثل خطـوة قّيمة ص                   )ه( 
 تنظيم عمليات وأنشطة البلدان املشاركة واعادة هيكلتها؛

-وكوسباس" إيسرو"أن احللقـة هـيأت فرصـة إلقامـة تفـاعل أوثـق بني ممثلي                 )و( 
سارسـات، مما يساعد على ختطيط التطوير املستقبلي للجزء الفضائي ويعزز التعاون من خالل              

 ازدياد املشاركة يف أنشطة الربنامج؛

سارسات -ل بـني ممثـلي مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي وكوسباس     أن الـتفاع   )ز( 
يفـيد كلـيهما مـن حيـث فهـم األولويـات وختطـيط األعمـال املقـبلة لـترويج أنشطة الربنامج يف              

 .أحناء أخرى من العامل
  

  التوصيات      -باء  
 :قدم حاضرو احللقة التوصيات التالية -١٨

- تقيـيم عملـيات كوسـباس   ينـبغي عقـد اجـتماعات مـتابعة لـلحلقة مـن أجـل        )أ( 
وقـــد جيـــدر باملشـــاركني أن يـــنظروا يف استضـــافة  . سارســـات يف املـــنطقة ومواصـــلة حتســـينها

وطلب إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن ينظم برامج         . اجـتماعات املتابعة هذه يف بلداهنم     
 أن ينظر وقد جيدر باملكتب. تعـريف بالـنظام على الصعيد الوطين بالتنسيق مع السلطات احمللية     

 يف توفري خرباء لربامج التعريف هذه على الصعيد الوطين كنشاط متابعة؛

رئـي أن هـيكل احللقة الثالثي اجلوانب فيما يتعلق بالعروض التقنية هو هيكل               )ب( 
 :مناسب وينبغي اإلبقاء عليه يف احللقات املماثلة املقبلة، حبيث يشمل

رناجمه، تتضــمن معلومــات سارســات وبــ-عروضــا عامــة عــن نظــام كوســباس  ‘١‘ 
 أساسية عن السواتل؛

ــنظام      ‘٢‘  ــية الســتعمال ال ــب العمل ــيه، تســجيل   (عروضــا عــن اجلوان رســائل التنب
 ؛)أجهزة التنبيه، اخل

عروضـا يقدمهـا املشـاركون عـن مؤسسـة البحـث واالنقاذ اليت ينتمون اليها،            ‘٣‘ 
-كوســباسومــدى اســتعدادها الســتقبال بــيانات التنبــيه الصــادرة عــن نظــام   

 سارسات؛
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ــنظام    )ج(  ــبا هامــا مــن ال ــيه جان ــناء أحــد  . ميــثل تســجيل أجهــزة التنب وقــد ذكــر أث
ــية أن   يف املائــة مــن اإلنــذارات اخلاطــئة قــد اســتبينت باالســتعانة مبعلومــات    ٧٠العــروض التقن

 ٤٠٦ومـن مث، يلزم تنفيذ عملية تسجيل أجهزة التنبيه العاملة بتردد            . قـاعدة بـيانات التسـجيل     
اهريتز عـلى الصـعيد الوطـين، وأن تـتاح تلـك املعلومات إىل املركز اهلندي ملراقبة العمليات                مـيغ 

وباالضافة إىل ذلك، ينبغي وضع متطلبات محل أجهزة      . وهيـئات البحـث واالنقاذ عند احلاجة      
التنبـيه عـلى صـعيد وطـين، كمـا ينـبغي أن جيـري يف كـل بلـد رصـد واختـبار دوريـان ألجهزة                           

حديد املكـان يف حـاالت الطـوارئ وألجهـزة التنبـيه الـراديوية الـيت تـدل عـلى          البـث اخلاصـة بـت   
 املوقع يف حاالت الطوارئ، من حيث النطاق اإلمسي ألداء تلك األجهزة؛

مثــة حاجــة ماســة إىل أجهــزة تنبــيه منخفضــة الــثمن لكــي يســتعملها أشــخاص  )د( 
 ميغاهريتز بأسعار   ٤٠٦الـتردد   مـثل الصـيادين، الذيـن ال يتيسـر هلـم شـراء أجهـزة التنبـيه ذات                   

سارســات جهــوده خلفــض مثــن تلــك  -وينــبغي أن يواصــل بــرنامج كوســباس . الــتجزئة احلالــية
 األجهزة؛

. سارســات ليســت كافــية عــلى وجــه العمــوم -إن املعــرفة بــربنامج كوســباس )ه( 
ولذلــك، ينــبغي وضــع بــرنامج تعــريفي وتــروجيي لــتمكني مــزيد مــن املســتعملني مــن االنــتفاع   

 ظام، ولتشجيع البلدان على املشاركة يف برناجمه اإلنساين؛بالن

ــرنامج كوســباس    )و(  ــثلو ب ــيها     -حــدد مم ــد ف ــية لكــي تعق ــناطق التال سارســات امل
ــة بالســواتل       ــاذ املعان ــيات البحــث واالنق ــبلة بشــأن عمل ــل مق ــات عم ــريكا الوســطى  : حلق أم

طلبوا إىل مكتب شؤون    و. والكاريـبـي؛ الشـرق األوسـط؛ جـنوب شرق آسيا؛ افريقيا اجلنوبية           
 الفضاء اخلارجي أن ينظر يف دعم تلك احللقات؛

اقترحـت االدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة          )ز( 
أن تـنظم، باالشـتراك مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، حلقـة عمـل مماثلة حول استعمال                      

سطى يف مركز مراقبة البعثات التابع هلا يف        سارسـات لصاحل بلدان أمريكا الو     -نظـام كوسـباس   
 ؛٢٠٠٣، يف عام )الواليات املتحدة(ميامي، فلوريدا 

ينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واملؤسسـة اهلـندية ألحباث الفضاء أن             )ح( 
 .ينظرا يف تنظيم حلقات عمل من هذا القبيل مستقبال

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


