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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      

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

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

مية، يف دورـــا الســـابعة  جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـل وأقـــرت -٢
، بــرنامج املؤمتــرات والــندوات والــدورات التدريبــية وحلقــات ٢٠٠٤واألربعــني، املعقــودة يف عــام 

/٥٩ ويف وقت الحق، أيدت اجلمعية العامة، يف قــرارها          )٢(.٢٠٠٥ط لعقدهـا عـام      ّالعمـل املخـط   
تطبيقات الفضائية لعام   ، برنامــج األمم املتحدة لل    ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ١١٦
٢٠٠٥. 

املشتركة بني األمم الدورة التدريبية ويشـتمل هـذا التقرير على موجز ملضمون برنامج          -٣
م الــدورة التدريبــية وقــد نظّــ. الســواتلب باالســتعانةحــول البحــث واالنقــاذ املــتحدة وأســتراليا 

بــرنامج األمــم نشــطة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة، باعتــبارها أحــد أ 
وشـاركت يف رعايـتها اهليئة األسترالية      ،  ٢٠٠٥املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية املضـطلع ـا يف عـام              

 .٢٠٠٥مارس / آذار١٨ إىل ١٤وعقدت الدورة يف كانبريا، من . للسالمة البحرية

ويـنال البحـث واالنقـاذ، باالسـتفادة مـن خدمات تكنولوجيا فضائية مواكبة ألحدث                -٤
وقـد قـام معظـم الـبلدان واألقالـيم املـرتادة للفضـاء بإدراج البحث                . طورات، اهـتماما عاملـيا    الـت 

كما إن النظام الساتلي الدويل     . واالنقـاذ ضـمن العناصـر اهلامـة للـربامج الفضـائية لـتلك الدول              
ارة للبح عن املوقع نداءات االستغاثة ومعلومات    يوفر  ) سارسات-كوسباس(للبحـث واالنقـاذ     

ــية   لمســتعملني رين ولوالطــيا ) اإليكــاو(الــربيني، ويدعــم أهــداف مــنظمة الطــريان املــدين الدول
والنظام متاح ألي بلد دون متييز،      . املتعلقة بالبحث واإلنقاذ  ) اآلميو(واملـنظمة الـبحرية الدولـية       

 .ويقدم خدماته جمانا للمستعمل النهائي الذي يعاين من ضائقة

ــة األمــر مبوجــب مذكــرة تفــاهم بــني    سارســات يف-اســتحدث نظــام كوســباس  -٥  بداي
وكـاالت احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية سـابقاً وفرنسـا وكـندا والواليات املتحدة                  
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 وقّعـت تلك الدول األربع      ١٩٨٨يولـيه   / متـوز  ١ويف  . ١٩٧٩األمريكـية، وقّـع علـيها يف عـام          
ة النظام وإتاحته دون    سارسـات الـدويل، الـذي كفل استمراري       -عـلى اتفـاق بـرنامج كوسـباس       

 .ومنذ ذلك احلني، انضم عدد من الدول األخرى إىل هذا النظام. متييز

سارســات، باعتــباره بــرناجما إنســانيا للبحــث واإلنقــاذ، مــنذ -ويعمــل نظــام كوســباس -٦
 يف الوقت   - عامـا، ويقـدم مسـاعدة حامسـة األمهية من حيث الدعم باملعلومات               ٢٠أكـثر مـن     

 شخص يف ١٨ ٥٣٧ الذي ساعد على إنقاذ عدد يقدر بـ - مـن احلقيقي  احلقـيقي أو القريـب    
 إىل ١٩٨٢ســـبتمرب / حادثـــة مـــن حادثـــات البحـــث واإلنقـــاذ يف الفـــترة مـــن أيلـــول  ٥ ٣٠٩
 .٢٠٠٥مايو /أيار

 

 :سارسات على ما يلي-ويشتمل نظام كوسباس -٧

ــدار أرضــي مــنخفض       )أ(  ــتألف مــن ســواتل تعمــل يف م نظــام (قطــاع فضــائي ي
 ؛)نظام جيوسار(ويف مدار ثابت بالنسبة لألرض ) ارليوس

ــيات        )ب(  ــتألف مــن حمطــات اســتقبال ســاتلي تعــرف باســم طرف قطــاع أرضــي ي
، وطرفـــيات )حمطـــات طرفـــية للمســـتعملني احمللـــيني يف نظـــام ليوســـار) (LEOLUT(لـــيولوت 

ــيولوت  ــيني يف نظــام جيوســار     ) (GEOLUT(ج ، ومراكــز )حمطــات طرفــية للمســتعملني احملل
 توزيع البيانات تعرف باسم مراكز مراقبة العمليات؛ل

  ميغاهريتـز ١٢١,٥أجهــزة إرشـاد راديويــة للطــوارئ تعمــل عـلى الـترددين                )ج( 
 مـــيغاهريتز ومتتـــثل لألحكـــام ذات الصـــلة الصـــادرة مـــن االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت ٤٠٦و

 .سارسات-وملواصفات كوسباس

جهاز      قت الراهن من أكثر من مليون                   سارسات يف الو        -ويتألف نظام كوسباس               -٨
مخسة يف مدار أرضي منخفض ومخسة يف مدار ثابت بالنسبة                                       ( سواتل      ١٠إرشاد، و      

مراكز      مركزا من      ٢٦، و  ) جيولوت     ١٦ ليولوت و     ٤٤(حمطة استقبال أرضية             ٦٠، و )لألرض   
 جهاز من أجهـزة             ٦٨٠ ٠٠٠ويستخدم حاليا على نطاق العامل زهاء                      . مراقبة العمليات      

 جهاز تعمـل على              ٣٧٦ ٠٠٠ ميغاهريتـز، و          ١٢١,٥د للطـوارئ تعمـل على التردد                     االرشا   
وبينما حتمل الطائرات والسفن البحرية عددا كبريا من هذه األجهزة                                          .  ميغاهريتز      ٤٠٦التردد     

اإلرشادية تلبية الشتراطات النقل الوطنية والدولية، حيمل عدد متزايد من هذه األجهزة                                                        
 .استخدامها      مستعملون غري ملزمني ب            
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وجيوز للبلدان واملنظمات أن تشارك يف إدارة النظام وتشغيله عن طريق انتساا إىل                                                      -٩
 بلدا منتسبا ومنظمة منتسبة رمسيا إىل                          ٣٧ويوجد اآلن         . سارسات     -برنامج كوسباس           

االحتاد       (سارسات الدويل           -الربنامج، منها األطراف األربعة يف اتفاق برنامج كوسباس                                   
 .، اليت توفّر وتشغل القطاع الفضائي للنظام                    )كندا والواليات املتحدة           الروسي وفرنسا و         

 قدم نظام       ٢٠٠٣ديسمرب      /يناير إىل كانون األول             /ويف الفترة من كانون الثاين               -١٠
 حادثة من حادثات               ٣٦٦ شخصا يف         ١ ٤١٤سارسات املساعدة يف إنقاذ                   -كوسباس     

 حادثة من حادثات               ٤٥ا يف      شخص    ٩٣(استغاثة جوية          : البحث واإلنقاذ، تشمل ما يلي                
 حادثة من حادثات البحث                     ٢٦٩ شخصا يف         ١ ٢٣٥(؛ استغاثة حبرية            )البحث واإلنقاذ       

).  حادثة من حادثات البحث واإلنقاذ                       ٥٢ شخصا يف         ٨٦(؛ واستغاثة برية            )واإلنقاذ   
أنقذ     ( من هذه احلادثات             ١٨٣ ميغاهرتز يف          ٤٠٦واستخدم النظام الذي يعمل على التردد                     

 ميغاهرتز يف حادثات                ١٢١,٥، واستخدم النظام الذي يعمل على التردد                    ) شخصا     ٩٢٦
 . حادثة     ١٨٣البحث واإلنقاذ األخرى البالغة                  

سارسات هو توفري املعلومات عن نداءات االستغاثة                              -والغرض من نظام كوسباس               -١١
 إىل     واهلدف النهائي هو توصيل النداء يف حينه وبدقة من مركز مراقبة العمليات                                             . ومواقعها  

ويقوم كل مركز من مراكز مراقبة العمليات بتوزيع                         . نقطة االتصال للبحث واإلنقاذ املالئمة                    
خطة توزيع بيانات              "سارسات وفقا خلطة مبينة يف وثيقة النظام املعنونة                             -رسائل كوسباس          

وترسل      . سارسات      -، اليت حتدد شبكة االتصاالت األرضية لكوسباس                              "سارسات     -كوسباس     
وهذه األشكال          . رسات يف أشكال تسمح مبعاجلة البيانات وبثها تلقائيا                                   سا -رسائل كوسباس          

بيان الوصالت البينية العيارية ملراكز مراقبة                         "اخلاصة بالرسائل مبينة يف الوثيقة املعنونة                         
 ".سارسات     -عمليات كوسباس           

  ١٢١,٥ويبث نظام ليوسار اإلشارات من أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                                      -١٢
، حيث تعاجل           )الطرفيات      : اختصارا     (ز إىل احملطات الطرفية للمستعملني احملليني                       ميغاهرت    

وتقوم الطرفيات بتحويل معلومات النداء                       . اإلشارات من أجل حتديد مكان حادثة االستغاثة                             
-سارسات لكي يعيد بثها إىل خدمة كوسباس                         -إىل أحد مراكز مراقبة عمليات كوسباس                        

 السواتل ال تستطيع معاجلة اإلشارات التناظرية املنقولة                                  ومبا أن محوالت          . سارسات املختصة           
 ميغاهرتز لكي تسجلها عندما خترج من جمال تغطية الطرفيات فيجب                                        ١٢١,٥على التردد       

وهذا القيد حيد جمال            . أن يكون جهاز اإلرشاد والطرفية كالمها مرئيني للساتل يف آن واحد                                      
 .مركزها عند كل طرفية                كيلومتر يقع         ٦ ٠٠٠الكشف مبنطقة مساحتها حنو                 
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وتعطي احلركة النسبية بني الساتل وجهاز اإلرشاد إزاحة ترددية دوبلرية لإلشارة                                               -١٣
. الصادرة من جهاز اإلرشاد تستقبلها الطرفية مث تعاجل ليحسب منها مكان جهاز اإلرشاد                                                     

  ويتيح استخدام السواتل ذات االرتفاع املنخفض كشف اإلشارات املنخفضة القدرة اليت                                             
وهلذه األجهزة األخرية،             .  ميغاهرتز      ١٢١,٥تبثها أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                           
 ميغاهرتز، متطلبات ترددية أقل تشددا،                              ٤٠٦خالفا ألجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                             

ويؤدي ذلك إىل ضعف دقة حتديد                       . وال توفر معلومات تعريفية يف اإلشارات اليت تبثها                           
خدمات البحث واإلنقاذ القدرة على استبانة جهاز اإلرشاد على وجه                                      املكان وال يعطي         

 .التحديد   

 ميغاهرتز، وهو التردد املعترف                  ١٢١,٥وتوفر أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                        -١٤
  - على نطاق العامل             -به دوليا لالستغاثات اجلوية، خدمة هامة يف جمال نداءات االستغاثة                                             

  ١٢١,٥ وعلى الرغم من أن أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                               .للطريان التجاري والعام          
ميغاهرتز غري مقبولة يف النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر، التابع للمنظمة البحرية                                                  
الدولية، فيما خيص وظيفة نداءات االستغاثة اليت يقوم ا جهاز اإلرشاد الراديوي الساتلي                                                      

فإن العديد من قوارب النـزهة وسفن الصيد يستخدم أجهزة                                    لتحديد مواقع الطوارئ،           
سارسات الذي          - استخدم نظام كوسباس              ٢٠٠٣ويف عام      . اإلرشاد هذه على نطاق واسع                 

 حادثة من حادثات البحث واإلنقاذ، على الرب                               ١٨٣ ميغاهرتز يف          ١٢١,٥يعمل على التردد            
 . شخصا    ٤٨٨والبحر، وقدم املساعدة يف إنقاذ                  

سارسات، تلبية لطلب              - قرر جملس كوسباس           ٢٠٠٠أكتوبر      /ن األول    ويف تشري      -١٥
املنظمة البحرية الدولية وقرارات منظمة الطريان املدين الدويل، التخطيط واالستعداد إلاء    

. ٢٠٠٩فرباير     / شباط    ١ ميغاهرتز يف          ١٢١,٥ خدمات نداءات االستغاثة الساتلية على التردد  
مات الدولية إىل اإلحاطة علما مبوعد اإلاء التدرجيي                                 ودعا الس أيضا احلكومات واملنظ                  

سارسات لإلاء التدرجيي خلدمات نداءات                         -وبالتوصيات الواردة يف خطة كوسباس                       
 . ميغاهرتز     ١٢١,٥/٢٤٣االستغاثة الساتلية على الترددين                   

 تغطية كاملة للكرة األرضية،                  ٤٠٦ويوفّر نظام ليوسار الذي يعمل على التردد                        -١٦
باستخدام نفس املبدأ الدوبلري لتحديد أماكن أجهزة اإلرشاد الذي سبق بيانه بشأن                                             ويعمل    

وقد صممت أجهزة إرشاد                  .  ميغاهرتز      ١٢١,٥نظام ليوسار الذي يعمل على التردد                   
 خصيصا لكي تستخدم مع نظام                    ٤٠٦سارسات الرقمية اليت تعمل على التردد                      -كوسباس     

هزة اإلرشاد التناظرية األقدم اليت تعمل على التردد                          ليوسار، وتوفّر أداء حمسنا مقارنة بأج                  
  ٤٠٦وعلى وجه التحديد، تشمل أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                                   .  ميغاهرتز     ١٢١,٥
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ميغاهرتز رسالة رقمية تتيح بث بيانات مشفّرة، مثل التحديد الفريد هلوية جهاز اإلرشاد،                                                       
 ميغاهرتز إىل          ٤٠٦شارة الناقلة على التردد              بينما يؤدي االستقرار األكرب الذي تتميز به اإل                          

ومبا أن تغطية ليوسار ليست مستمرة فقد يتعني                             . حتديد املوقع حتديدا أدق بالطريقة الدوبلرية                      
على املستعملني املستغيثني أن ينتظروا إىل أن مير أحد السواتل يف جمال رؤية جهاز اإلرشاد                                                       

 .سار  اخلاص م قبل أن يصدر نداء استغاثة على ليو                            

وتدور السواتل الثابتة بالنسبة إىل األرض يف مدار على موقع ثابت بالنسبة إىل                                              -١٧
وحتد تغطية جيوسار خبط العرض                    . األرض، وبذلك توفّر تغطية مستمرة ملنطقة جغرافية معينة                               

ولالستفادة        .  درجة تقريبا، وال يوفّر نظام جيوسار قدرة مستقلة على حتديد املواقع                                      ٧٥
قدرة السواتل الثابتة بالنسبة إىل األرض على بث نداءات االستغاثة يف الوقت                                              الكاملة من      

 ميغاهرتز حبيث تبث                ٤٠٦احلقيقي، يتعني تصميم أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                                     
 متر، يف رسائل           ١٠٠بيانات املوقع املستمدة من الشبكة العاملية لسواتل املالحة، بدقة تبلغ                                    

 للسواتل الثابتة بالنسبة إىل األرض أن جتمع بني النداءات الفورية                                        ويتيح ذلك       . االستغاثة    
والسواتل ذات املدار األرضي القطبـي املنخفض قادرة أيضا على                                    . والتحديد الدقيق لألماكن            

 .استقبال هذه اإلشارات، وبذلك توفّر تغطية عاملية وختفّض الوقت اإلمجايل لعملية اإلنقاذ                                                  

 ميغاهرتز اعتبارا من              ١٢١,٥ء املعاجلة الساتلية إلشارات التردد                    ولدى اختاذ قرار إا           -١٨
سارسات بأنه، بسبب التكاليف األعلى، ميكن أن                              -، سلّم كوسباس          ٢٠٠٩فرباير     / شباط    ١

ال يقوم بعض املستعملني باالستعاضة طوعيا عن أجهزة اإلرشاد اخلاصة م اليت تعمل على                                                      
وكجزء من         .  ميغاهرتز      ٤٠٦مل على التردد            ميغاهرتز بالنماذج اليت تع                  ١٢١,٥التردد     

سارسات       - ميغاهرتز، استكشف كوسباس                   ١٢١,٥أنشطة اإلاء التدرجيي الستخدام التردد                        
التكنولوجيات اليت ميكن استخدامها يف أجهزة اإلرشاد والتغيريات اليت ميكن إدخاهلا على                                               

 ميغاهرتز         ٤٠٦التردد      مواصفاا واليت من شأا أن تتيح إنتاج أجهزة إرشاد تعمل على                                          
 .بتكلفة أقل دون مساس بأداء النظام                   

 على أن إدخال              ٢٠٠٣سارسات يف عام            -وبرهنت االختبارت اليت أجراها كوسباس                           -١٩
حتسينات على تكنولوجيا املعاجلة املستخدمة يف الطرفيات يتيح ختفيض متطلبات االستقرار                                                         

 ميغاهرتز، دون            ٤٠٦لى التردد        الترددي املتوسط األجل ألجهزة اإلرشاد اليت تعمل ع                              
ولذلك، ودف تيسري تطوير أجهزة إرشاد                             . إضعاف دقة حتديد أماكن نداءات االستغاثة                           

 على إدخال         ٢٠٠٤أكتوبر     /سارسات يف تشرين األول              -أقل تكلفة، وافق جملس كوسباس                
 ميغاهرتز من حيث              ٤٠٦تغيريات على مواصفات أجهزة اإلرشاد اليت تعمل على التردد                                     

 .بات االستقرار املتوسط األجل للتردد                     متطل  
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اإلرشاد        ةجهز   ، وافقت الواليات املتحدة على استعمال أ                    ٢٠٠٣يوليه    /يف متوز    -٢٠
   أراضي الواليات املتحدة           يف نقاذ     إلالبحث وا      للمساعدة على جهود             للمكان    ة دد ة احمل شخصي    ال

ي صغري يبث           هو عبارة عن جهاز يدو                   د للمكان      د احمل  شخصي    رشاد ال     إل وجهاز ا    . القارية  
يها يف أي منطقة من مناطق العامل باستعمال                            ميغاهرتز ميكن تلقّ           ٤٠٦إشارات على التردد             
مت أجهزة اإلرشاد هذه لكي               وقد صم     . سارسات لنداءات االستغاثة               -نظام سواتل كوسباس            

وتوجد     . حيملها األفراد وليس على منت السفن أو الطائرات، وال ميكن تنشيطها إال يدويا                                          
وهذا    .  ميغاهرتـز       ١٢١,٥ل جهاز منها أداة توجيه منخفضة القدرة تبث على التردد                                       بداخل ك     

اإلرشاد حاملا يقوم النظام الساتلي، الذي يعمل على                           جهاز    ميكّن املنقذين من التوجه صوب                 
 ضمن مدى         - ميغاهرتز بتعيني مكان املستغيثني الذين حيتاجون إىل النجدة                                      ٤٠٦التردد     

  ةدد ة اجلديدة احمل      شخصي    وتشتمل بعض أجهزة اإلرشاد ال                  . ترات    كيلوم   ٤-٣يتراوح بني        
وتزيد اإلشارات           . النظام العاملي لتحديد املواقع               أيضا على وحدات مدجمة خاصة ب                    للمكان   

.  متر  ١٠٠ دقة حتديد املواقع زيادة هائلة لتصل إىل نطاق                             لنظام العاملي لتحديد املواقع            املشفرة ل   
 جهاز إرشاد شخصي حمدد للمكان يعمل على                             ٣٧ ٠٠٠ن   ويقدر أنه لدى املستعملني اآل              

 . ميغاهرتز      ٤٠٦ جهاز يعمل على التردد               ٨ ٥٠٠ ميغاهرتز و       ١٢١,٥التردد     

سارسات استحداث نظام لنداءات -كوسباس لنظام األخرىومن التطورات اجلديدة  -٢١
دمها جهاز أح:  ميغاهرتز، ويتألف من عنصرين ٤٠٦ويعمل هذا النظام على التردد . أمن السفن

إرسال إلطالق النداءات اليت يبثها النظام املذكور واآلخر منهجية لتوزيع رسائل النداءات اليت  
ويسهم هذا النظام . سارسات-يبثها النظام املذكور يف إطار القطاع األرضي لنظام كوسباس   

رية وقمع أعمال اجلديد يف اجلهود اليت تبذهلا املنظمة البحرية الدولية لتعزيز أمن املالحة البح
سارسات حبيث يوفر  -وقد أُدخلت تعديالت على نظام كوسباس. اإلرهاب املرتكبة ضد السفن 

سارسات لنداءات أمن السفن، الذي يعمل على -نداءات أمنية سرية، وأصبح نظام كوسباس
 . املنظمة البحرية لدولية ميغاهرتز، ممتثال اآلن لشروط  ٤٠٦التردد 

 ميغاهرتز بروتوكول              ٤٠٦االرشادي العامل على التردد                ويستعمل يف اجلهاز           -٢٢
وتقضي املواصفات املتفق               . تشفريي معين للتمييز بني نداءات أمن السفن ونداءات االستغاثة                                     

عليها للجهاز اإلرشادي املستخدم يف نظام نداءات أمن السفن بتوفري معلومات دقيقة عن                                                     
، يف رسالة اجلهاز اإلرشادي،                    لسواتل املالحة       لشبكة العاملية      املكان، مشفّرة وفقا ملنهجية ا              

وتشترط إدراج رقم تعريف السفينة لدى اخلدمة البحرية املتنقّلة من أجل تعريف اجلهاز                                            
ومتنع هذه املواصفات استعمال أداة توجيه جلعل الرسائل اليت يبثها اجلهاز                                                . اإلرشادي     

 .اإلرشادي سرية         
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سات سوى املتطلبات الكهربائية واخلاصة سار-وال تتـناول مواصـفات نظام كوسباس    -٢٣
ببـث اإلشـارات، اليت تكفل توافق اجلهاز اإلرشادي اخلاص بنظام نداءات أمن السفن مع نظام                

ــيانات املســتخدم يف الســواتل   ــيز الب ــد شــروط إضــافية لتنشــيط     . جته ــلحكومات حتدي ــبغي ل وين
 ميغاهرتز،  ٤٠٦لى التردد   وتركيـب اجلهـاز االرشـادي املسـتخدم يف الـنظام املذكور والعامل ع             

 .ويفضل أن يتم ذلك عن طريق املنظمة البحرية الدولية

وسـتوزع الـنداءات الصـادرة مـن نظـام نداءات أمن السفن، يف إطار القطاع األرضي                  -٢٤
. سارسـات، باسـتخدام نسـخة معدلـة من اإلجراءات العيارية لتوزيع البيانات    -لـنظام كوسـباس   

طرفــية ات الطــسارســات العاديــة فــإن كــل احمل - نظــام كوســباسوكمــا هــو احلــال يف عملــيات 
ني ستسـتقبل رسـائل اجلهاز االرشادي املستخدم يف نظام نداءات أمن السفن              احمللـي  نيللمسـتعمل 

 مــيغاهريتز، وتســترجع بــيانات املكــان املشــفّرة وفقــا ملنهجــية  ٤٠٦والــذي يعمــل عــلى الــتردد  
ني الــتابعة لقطــاع  احمللــينيطرفــية للمســتعملات الطــ، وتقــوم احملالشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة

وعندئذ سترسل بيانات نداءات    . سـواتل املـدار األرضي املنخفض بتحديد املكان بطريقة دوبلر         
مراقبة العمليات مركز أمـن السـفن إىل أحـد مراكـز مراقبة العمليات، حيث ستحول تلقائيا إىل          

 اجلهــاز اإلرشــادي، بغــض الــنظر عــن املكــان املــادي   احملــددة يف رســالة العلَــمةدولــالــذي خيــدم 
مراقبة العمليات املذكور نداء أمن السفن إىل جهة مركز وعـندها سريسـل     . لـلجهاز اإلرشـادي   

الــتابعة هلــا، مبوجــب أحكــام " الســلطة املختصــة"اتصــال واحــدة حتددهــا دولــة العلَــم باعتــبارها  
 هذا، وال يسمح تطبيق نظام نداءات أمن السفن         )٣(. البحر االتفاقـية الدولية لسالمة األرواح يف     

سارسـات ألي سـفينة بإرسـال نـداء أمـن السفن مباشرة إىل الشركة               -يف إطـار نظـام كوسـباس      
 .املسؤولة عن السفينة

وقـد نوهـت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا السابعة                 -٢٥
األمهية من   سارسات مشروع تعاوين بالغ   -أن كوسباس ، ب ٢٠٠٤واألربعـني، املعقـودة يف عـام        
ويـــرد املـــزيد مـــن املعلومـــات بشـــأن األنشـــطة املـــتعلّقة بـــنظام . املـــنظورين السياســـي والعمـــلي

التقريرين : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف     سارسات اليت يشتمل عليها     -كوسـباس 
بشـأن توظيف تكنولوجيا الفضاء يف البحث       عـن حلقـيت العمـل اللـتني نظمـتهما األمـم املـتحدة               

عـن السـفن املهـددة باخلطـر وتقـدمي الغـوث إليها وإنقاذها يف حاالت الطوارئ باستخدام نظام                   
ــبع املدعــوم بالســواتل، املعقودتــني يف ماســبالوماس، غــران كــناريا، اســبانيا، يف         ٢٥ و٢٤التت

 ١٩٩٩نوفمــبــر /ــن الــثانــي تشــري٢٦ إىل ٢٣ومــن ) A/AC.105/713 (١٩٩٨ســبتمبـر /أيلــول
)A/AC.105/732( ــتقرير عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واهلــند حــول     ؛ ويف ال

 ٢٢ إىل ١٨عملــيات البحــث واالنقــاذ باالســتعانة بالســواتل، املعقــودة يف بانغــالور، اهلــند، مــن 
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ملشـتركة بـني األمم     ؛ ويف الـتقرير عـن الـدورة التدريبـية ا          )A/AC.105/783 (٢٠٠٢مـارس   /آذار
املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية حـول البحـث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل، املعقودة يف                 

 ).A/AC.105/827 (٢٠٠٤فرباير / شباط٦ إىل ٢ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة، من 

ــاع األ       -٢٦ ــن إدارة وتشــغيل القط ــبحرية مســؤولة ع ــترالية للســالمة ال ــئة األس رضــي واهلي
وتلــتقط إشــارات االســتغاثة ويعــاد بــثها إىل مركــز  . سارســات-األســترايل مــن نظــام كوســباس

تنســيق اإلنقــاذ يف كانــبريا، عــن طــريق حمطــات اســتقبال أرضــية موجــودة يف آلــباين يف مقاطعــة   
وبالــنظر . أســتراليا الغربــية؛ ويف بوندابــريغ يف مقاطعــة كويــنـزالند؛ ويف ويلينغــتون يف نيوزيلــندا

ــبحرية      إىل  ــنة مــن الســفن ال ــنقل اإللزامــية الــيت تقضــي بوجــوب أن حتمــل أنــواع معي شــروط ال
-والطائــرات أجهــزة إرشــاد لالســتغاثة يف حــاالت الطــوارئ، يــتزايد اســتخدام نظــام كوســباس

 .سارسات تزايدا سريعا

سارسات       -ويف منطقة أوقيانيا، تشارك أستراليا ونيوزيلندا حاليا يف نظام كوسباس                                           -٢٧
ويف حني أن بلدانا وأقاليم عديدة                      .  مراكز مراقبة العمليات ومعدات القطاع األرضي                      بتوفري   

أنشأت خدمات حبث وإنقاذ فعالة فإن بلدانا وأقاليم أخرى عديدة مل تكتشف بعد الفوائد                                                          
 .سارسات     -اليت يوفرها نظام كوسباس               

مات، توجد حاجة                ولكي تستفيد البلدان واألقاليم الواقعة يف أوقيانيا من هذه اخلد                                  -٢٨
ولذلك كانت األهداف                . إىل بناء القدرات من حيث التعليم والتدريب وتقرير السياسات                                    

 :الرئيسية للدورة التدريبية كما يلي                 

 سارسات؛-التوعية بربنامج كوسباس )أ( 

تعزيــز التواصــل الــرمسي مــع الــبلدان الــيت تســتخدم الــنظام، بغــية حتســني فهــم   )ب( 
 .عملياته يف منطقة أوقيانياوتنسيق أنشطة النظام و

  
  الربنامج   -باء  

هدفـت الـدورة التدريبـية إىل الـتقاء مـدراء البحـث واإلنقـاذ عـلى مسـتوى العمليات،                     -٢٩
ومــدراء مراكــز تنســيق اإلنقــاذ، ومــندوبني، وممــثلني مســمني، مــن بلــدان وأقالــيم مــنطقة احملــيط 

سارســات إىل حتســني اســتجابة -اهلــادئ، ملناقشــة كــيف ميكــن أن يــؤدي فهــم نظــام كوســباس 
وعـلى وجه اخلصوص، كان اهلدف حتسني التواصل العمليايت بني          . البحـث واإلنقـاذ يف املـنطقة      
وأتاحــت الــدورة أيضــا فرصــة ملناقشــة مســائل البحــث واإلنقــاذ  . األجهــزة يف أحــوال الضــوائق

 .اإلقليمية وتعزيز عالقات التعاون
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ــة    -٣٠ ــتغرق مخسـ ــربنامج، الـــذي اسـ ــام   وهـــدف الـ ــبادل املعلومـــات عـــن نظـ ــام، إىل تـ أيـ
وحتقق ذلك  . سارسـات وكـيف ميكـن أن يسـتخدم لدعـم عمليات البحث واإلنقاذ             -كوسـباس 

سارسـات، وهيئة  -مـن خـالل خلـيط مـن العـروض قدمـته الـبلدان املشـاركة، وأمانـة كوسـباس             
 .البحث واإلنقاذ األسترالية، وخرباء مدعوون آخرون

ــية  -٣١ ــدورة التدريب ــنظام كوســباس    وهدفــت ال - أيضــا إىل إتاحــة فهــم أساســي عمــلي ل
ــداءات       . سارســات ــري املعلومــات الضــرورية لكــي يتســىن إدمــاج ن ــدورة عــلى توف ــزت ال وركّ

وحتقّق . سارسات إدماجا فعاال يف نظم البحث واإلنقاذ الوطنية-االسـتغاثة الـيت يبـثها كوسباس    
وض اإليضاحية، قدمها خرباء ذلـك مـن خـالل خلـيط مـن العـروض، واجللسات اجلانبية، والعر              

ــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي        ــبحرية واإلدارة الوطن ــئة األســترالية للســالمة ال ــن اهلي م
وصممت العروض ودراسات احلاالت حبيث . سارسات-بالواليـات املـتحدة، وأمانـة كوسباس     

 .تكون على أوثق صلة ممكنة بعمليات احمليط اهلادئ

دريبـــية بكـــلمات ترحيبـــية مـــن ممثـــلي مكتـــب شـــؤون الفضـــاء وافتتحـــت الـــدورة الت -٣٢
 .سارسات واهليئة األسترالية للسالمة البحرية-اخلارجي وأمانة كوسباس

  
  احلضور والدعم املايل         -جيم   

 مـن العـلماء والتربويني ومتخذي القرارات        ٣٥شـارك يف الـدورة التدريبـية أكـثر مـن             -٣٣
أسـتراليا، بـابوا غينـيا اجلديـدة، توفالو،         : بعة عشـر التالـية    واملهندسـني مـن الـبلدان واألقالـيم السـ         

ليشـتـي، جـزر سـليمان، سـاموا، سنغافورة، فانواتو، فيجي، كاليدونيا اجلديدة،            -تونغـا، تـيمور   
ــيزيا، اململكــة العربــية الســعودية، نــاورو، نــيوي، الواليــات املــتحدة    وشــارك يف . كرييــبايت، مال

وشارك . سارسات ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي    -كوسباسالـدورة التدريبـية ممـثلون ألمانة        
أيضــا ممـــثلون لصــناعات يف القطـــاع اخلــاص، مـــنهم ممــثلون لشـــركة جــي إم إي إلكـــتروفون      

 .األسترالية وشركة إي إم إس تكنولوجيز كندا

واســتخدمت أمــوال خصصــتها األمــم املــتحدة وأســتراليا لتغطــية تكلفــة اللوجســتيات    -٣٤
ــبلدان النامــية يف     والســفر اجلــوي واإلق ــثالثة عشــر مشــاركا مــن ال ــيومي ل امــة وبــدل املعيشــة ال

 .املنطقة
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   ملخص العروض   -ثانيا  
ومشلت العروض مواد عن    . تـألف اجلـزء األول مـن عـروض مـن املشاركني يف الدورة              -٣٥

ــزة اإلرشــاد اخلاصــة         ــية، وجمــاالت املســؤولية، واســتخدام أجه ــاذ احملل ــبات البحــث واإلنق ترتي
:  عرضـا مـن مـندوبني مـن    ١١وقُـدم مـا جمموعـه    . تغاثة، واملعلومـات عـن نقـاط االتصـال    باالسـ 

ليشـتـي، وجـزر سـليمان، وسـاموا، وفانواتو،         -بـابوا غينـيا اجلديـدة، وتوفـالو، وتونغـا، وتـيمور           
وفضـال عـن ذلـك، قُدمت عروض من أستراليا وفرنسا           . وفـيجي، وكرييـبايت، ونـاورو، ونـيوي       

 بقوات حرس السواحل يف الواليات املتحدة، الذي        ١٤، ورئـيس الشـعبة      )كاليدونـيا اجلديـدة   (
 .وقدمت أستراليا أيضا عرضا نيابة عن نيوزيلندا. يوجد مقره يف هاواي

وكـان مـن املهـم إدراج العـروض املقدمـة مـن أسـتراليا وفرنسـا ونيوزيلـندا والواليات                     -٣٦
حــث واإلنقــاذ البعــيد املــدى مــن أجــل   املــتحدة، ألن هــذه الــدول تســتطيع أن توفّــر مــوارد للب  

االسـتجابة يف مـنطقة جـنويب احمليط اهلادئ عندما يتجاوز اإلجراء الالزم للبحث واإلنقاذ موارد     
وللعديــد مــن بلــدان وأقالــيم جــزر احملــيط اهلــادئ  . بلــدان وأقالــيم جــزر احملــيط اهلــادئ الصــغرية 

بايت وتوفـالو داخـل منطقة البحث       وتقـع كرييـ   . ترتيـبات حبـث وإنقـاذ مـع هـذه الـبلدان الكـبرية             
واإلنقـاذ اخلاصـة بفـيجي، بينما تقع تونغا وجزر كوك وساموا وساموا األمريكية ونيوي داخل                

 .منطقة البحث واإلنقاذ اخلاصة بنيوزيلندا

ورغـم أن لكـل بلـد وإقلـيم مـثّل يف الـدورة ظـروفا فريدة من حيث التاريخ واجلغرافيا            -٣٧
رية والطـــرق اجلويـــة والتـــبادل الـــتجاري واالتصـــاالت فـــإن الـــدورة واإلدارة والعملـــيات الـــبح

التدريبـية أتاحـت فرصـة السـتبانة الـنهوج املشـتركة واملتمـيزة الـيت ميكـن إطالع اآلخرين عليها                     
 .بغية حتسني السالمة واستجابة البحث واإلنقاذ يف املنطقة

ت، مبا يف سارسا-وقُدمـت عـروض وعـروض إيضـاحية عـن مكونـات نظام كوسباس           -٣٨
 :ذلك ما يلي

 أجهزة اإلرشاد اخلاصة باالستغاثة؛ )أ( 

 القطاع الفضائي؛ )ب( 

القطـــاع األرضـــي، مبـــا فـــيه طرفـــيات املســـتعملني احمللـــيني ومراكـــز مراقـــبة    )ج( 
 العمليات؛

 توزيع البيانات والتغذية املرتدة من مراكز تنسيق اإلنقاذ؛ )د( 
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 .سارسات-اذ التابعة لنظام كوسباسأشكال رسائل مراكز تنسيق اإلنق ) ه( 

وأتــاح ذلــك . واشــتملت الــدورة التدريبــية عــلى زيــارة ملركــز تنســيق اإلنقــاذ بكانــبريا  -٣٩
للمشـاركني يف الـدورة ملالحظـة ومناقشـة عملـيات البحـث واإلنقـاذ اجلويـة والبحرية وكذلك                    

 .معروضات مركز مراقبة العمليات األسترايل وطرفيات املستعملني احملليني

وتضـمن الـربنامج إحاطـات مـن موظفـي هيـئة البحث واإلنقاذ األسترالية ذوي اخلربة                  -٤٠
وســافر املشــاركون يف الــدورة حبافلــة إىل . عــن عملــيات الطائــرات الثابــتة اجلــناحني والعموديــة 

مديـنة أوالدوال السـاحلية يف مقاطعـة نـيو سـاوث ويلـز حيـث اسـتقلوا قاربـا ملراقبة عملية حبث              
إيضـاحية اشـتملت عـلى إلقـاء طـوق جنـاة من طائرة ثابتة اجلناحني ورفع بواسطة طائرة                   وإنقـاذ   
 .عمودية

سارســات وعملــيات البحــث واإلنقــاذ،  -وحبثــت الــدورة الصــلة بــني نظــام كوســباس  -٤١
وتناولــت مراكــز تنســيق اإلنقــاذ ونقــاط االتصــال اخلاصــة بالبحــث واإلنقــاذ، ومجــع املعلومــات  

لبحـث واإلنقـاذ، وعملـيات حتديـد االجتـاه، والـنداءات الكاذبـة الصادرة         االسـتخبارية يف جمـال ا     
وكان من املعامل اخلاصة هلذا اجلزء من الدورة تنشيط جهاز إرشاد خاص            . مـن أجهـزة اإلرشاد    

باالسـتغاثة، ومراقـبة مـرور ساتل، مع استبانة املنحىن الدوبلري وعرض نداء االستغاثة الناتج يف              
وكـان ذلـك فرصـة للعرض اإليضاحي ملختلف         . كـز تنسـيق اإلنقـاذ     شـكل رسـالة مـن أحـد مرا        

 .سارسات وبيان اجلوانب ذات األمهية لعمليات البحث واإلنقاذ -جوانب نظام كوسباس

وأُتيحــت الفرصــة للمشــاركني لدراســة التكنولوجــيا املســتخدمة يف البحــث واإلنقــاذ     -٤٢
ســتماع لعــروض عــن نظــام سارســات، مبــا يف ذلــك اال-واستكشــاف مســتقبل نظــام كوســباس

ــزة اإلرشــاد املنخفضــة         ــدار األرضــي املتوســط، وأجه ــاذ باالســتعانة بســواتل امل البحــث واإلنق
سارســات - الــيت تســتخدم تكنولوجــيات كوســباس-الــتكلفة، ونظــم الــنداءات األمنــية للســفن 

أدوات ختطيط البحث واإلنقاذ، وأدوات شبكة الويب،  (وتكنولوجـيات مراكـز تنسـيق اإلنقـاذ         
 ).ونظم التعامل مع احلادثات، وأدوات التخطيط للتعامل مع اإلجنراف

واشــتمل الــيوم اخلــتامي للــدورة عــلى جلســات جانبــية الستكشــاف اجلوانــب اهلامــة     -٤٣
لتســجيل أجهــزة اإلرشــاد وخــيارات إقامــة قواعــد بــيانات وطنــية أو اســتخدام قــاعدة البــيانات   

اجللسـة اجلانبـية اخلتامـية للتشـديد على النقاط          واسـتخدمت   . الدولـية لتسـجيل أجهـزة اإلرشـاد       
الفهــم الواضــح لــتوزيع نــداءات : اهلامــة الــيت ينــبغي تذكّــرها مــن الــدورة التدريبــية، ومــن بيــنها 

الرســـائل ذات الرمـــز الـــدال عـــلى نـــوع االســـتغاثة يف مـــنطقة احملـــيط اهلـــادئ، وفهـــم أشـــكال 
 .موضوعها
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جلـة بــياناته وحتليـلها نوقشــت النـتائج أثــناء    ووزع اسـتبيان عــلى املشـاركني، وبعــد معا   -٤٤
 .اجللسة اجلانبية اخلتامية

وبـناء عـلى طلـب مالـيزيا، قـدم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مسـاعدة إىل ماليزيا             -٤٥
ــية االنضــمام إىل نظــام كوســباس    ــبدء عمل ــدورة   . سارســات-ل ــيزيا إىل حضــور ال ودعيــت مال

 أثــناء الــدورة بشــأن اجلوانــب التقنــية والقانونــية التدريبــية، وأجــرت مشــاورات مــع عــدة ممــثلني
 .سارسات-للتوقيع على نظام كوسباس

  
   املالحظات والتوصيات     -ثالثا  
  مالحظات عامة         -ألف  

ومتثّل معلم خاص من معامل هذه      . اعتـربت الـدورة التدريبـية ناجحـة، وجـيدة التنظـيم            -٤٦
 نســبيا، ألن اموعــة كانــت صــغرية مبــا الــدورة يف الــتفاعل بــني املشــاركني يف جــو غــري رمســي

 .يكفي لتيسري املشاركة النشطة والتشبيك

سارسـات، الذي تعرف    -وعمومـا، حسـن مجـيع املشـاركني فهمهـم لـنظام كوسـباس              -٤٧
وأتاحت الدورة التدريبية فرصة للمشاركني لتكوين عالقات عمل . علـيه بعضـهم لـلمرة األوىل     

وكـان الـتفاعل بـني البلدان واألقاليم والبلد الذي ينسق خدمات            . ستواصـل يف البيـئة العملياتـية      
واستمرت هذه املناقشات   . البحـث واإلنقـاذ يف املـنطقة الـيت توجـد فـيها تلـك الـبلدان ملحوظا                 

 .بعد الساعات الرمسية للدورة

وقــد تلقــى مركــز تنســيق اإلنقــاذ بأســتراليا تعقيــبات توحــي بوجــود نشــاط مــتابعة يف   -٤٨
 .ن واألقاليم اجلزريةبعض البلدا

قة بـــتدابري مراكـــز تنســـيق اإلنقـــاذ،  ورحـــب املشـــاركون بدراســـات احلـــاالت املـــتعلّ  -٤٩
ــتعلّ  ــنداءات معيــ وباملــربرات امل ــرب . نة صــادرة مــن أجهــزة اإلرشــاد اخلاصــة باالســتغاثة   قة ب واعت

 .عديدون تقارير البحث واإلنقاذ الوطنية مفيدة ويئ األساس للمقارنة وللمناقشات

ــاط االتصــال        -٥٠ ــيانات عــن نق ــيت أُتيحــت للمشــاركني لتحديــث الب وكانــت الفرصــة ال
 .للبحث واإلنقاذ مفيدة
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  التوصيات      -باء  
وشدد . أوصـى املشـاركون بتعزيز التعاون واالتصاالت بني البلدان واألقاليم املشاركة           -٥١

شاد يف بلدان وأقاليم جنوب     املشـاركون على قيمة التعاون يف إنشاء قواعد بيانات ألجهزة اإلر          
واقـترح أن تسـاعد الـبلدان ذات املـوارد األوىف دول جـزر احملـيط اهلادئ                 . غـرب احملـيط اهلـادئ     

وذكر أن البلدان واألقاليم املوجودة يف      . عـلى توفـري مـوارد البحث واإلنقاذ وصوغ اإلجراءات         
 واإلنقاذ يف تلك كـل مـنطقة حبـث وإنقـاذ ينـبغي أن تضـع خططـا وإجـراءات لعملـيات البحث                 

 .املنطقة

ــبلدان املــتقدمة الــنمو، يف جمــال      -٥٢ وأوصــي بــتوفري التدريــب يف املســتقبل، بــرعاية مــن ال
واقـترح أيضـا عقـد حلقـات عمل للمتابعة يف املنطقة            . سارسـات والبحـث واإلنقـاذ     -كوسـباس 

 .بغية استبانة ما لكل بلد وإقليم من قدرات البحث واإلنقاذ

غي إجــراء متــارين اتصــال منــتظمة، لضــمان أن مجــيع معلومــات االتصــال وقــيل إنــه ينــب -٥٣
واقــترح أن تعقــد الــدورة التدريبــية القادمــة يف جــزر احملــيط اهلــادئ وأن تــزاد مدــا إىل . حديــثة

أو التدريب /أو األساليب اليدوية و/أسـبوعني لكـي تشـمل أسـاليب ختطـيط البحـث واإلنقـاذ و         
 .على احلاسوب

  
  ة اخلامت   -جيم   

نظّـم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وهيـئة األمـان البحري األسترالية دورة تدريبية                   -٥٤
 .ناجحة للغاية حول البحث واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل لصاحل بلدان جزر احمليط اهلادئ

سارسـات وشركاء من    -وبواسـطة تعـاون دول جـزر احملـيط اهلـادئ وأمانـة كوسـباس               -٥٥
 . التدريبية األهداف املقصودة منهاالصناعة، حقّقت الدورة

  
  احلواشي

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية،                      )١(
، الفصل األول، القرار    )A.00.I.3 منشـورات األمـم املـتحدة، رقم املبيع        (١٩٩٩يولـيه   / متـوز  ٣٠‐١٩فييـنا،   

 .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) ه (١باب ، اجلزء األول، ال١
 .٧١، الفقرة )A/59/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )٢(
 .١٨٩٦١، الرقم ١١٨٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
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