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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٢َّالبند 

        األجسام القريبة من األرض
      ٢٠١٢-٢٠١١األجسام القريبة من األرض،     
عين باألجسام القريبة من األرض بشأن التصّدي توصيات فريق العمل امل    

      دولياً خلطر ارتطام جسم قريب من األرض
    اخللفية  -أوالً  

 اجليولـوجي والبيولـوجي، ومـن       األرضباألرض طوال تاريخ    كويكبات  ارتطمت  لقد    -١
ب بـاألرض هـو   كويك واحتمال ارتطام أيِّ. ر وقوع ارتطامات من هذا القبيل   املؤكَّد أن يتكرَّ  

صغري للغاية، ولكن عواقبـه ميكـن أن تكـون كارثيـة، تبعـاً حلجـم الكويكـب وموضـع ارتطامـه           
ــه مي. بــاألرض ــة فريــدة بــني األخطــار  غــري أن  ارتطــام ث الطبيعيــة، منــع حــواد كــن، رمبــا كحال

واألســباب الــيت جتعــل . األجـسام القريبــة مــن األرض باختــاذ تــدابري مـضادة يف الوقــت املناســب  
مــن األرض هــي  مــع الــدويل ُملَزمــاً باختــاذ تــدابري منــّسقة للتــصّدي خلطــر األجــسام القريبــة اجملت

  .احلجم الكارثي احملتمل لتلك احلوادث وإمكانية التنبؤ هبا وإمكانية التدخُّل ملنعها
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ُتـوَجز  أن واملسائل اليت تنطوي عليها محاية األرض مـن ارتطـام الكويكبـات هبـا ميكـن             -٢
البـّت  ) ج(حتديد احتمـال االرتطـام؛ و     ) ب(كشف تلك الكويكبات؛ و   ) أ: (يلعلى النحو التا  

يف كيفيــة التــصرف يف حــال كــون احتمــال االرتطــام عاليــاً نــسبياً، وتقريــر مــا إذا كــان يلــزم    
. تنفيــذ محلــة بعثــات فــضائية حلَــرف مــسار الكويكــب  ) د(َحــرف مــسار الكويكــب املعــين؛ و 

متنوعة ومعقدة ميكن مواجهتها على النحـو األفـضل         وهذه األنشطة تنطوي على سيناريوهات      
  .من خالل التعاون الدويل

 العمـل املعـين     وقد أنشأت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية فريـقَ              -٣
 اسـتجابةً لتوصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث             ٢٠٠١باألجسام القريبة من األرض يف عـام        

 )١(،)اليونيسبيس الثالـث  (ارجي واستخدامه يف األغراض السلمية      املعين باستكشاف الفضاء اخل   
ــة    ــام التالي ــق امله ــة إىل الفري ــدان    ) أ: (وأســندت اللجن ــة يف مي ــود اجلاري ــة مــضمون اجله مراجع

استبانة مـا يوجـد يف   ) ب(األجسام القريبة من األرض وهيكل تلك اجلهود وكيفية تنظيمها؛ و 
أو ميكـن لبلـدان أو منظمـات        /ا مزيـداً مـن التنـسيق و       ب َسـّده  العمل اجلـاري مـن ثغـرات يتطلّـ        
ــدويل بالتعــاون مــع    ) ج(أخــرى أن تــسهم يف ســّدها؛ و  ــراح خطــوات لتحــسني التنــسيق ال اقت

نظر فريق العمل يف التقارير السنوية املقدَّمة من الدول األعـضاء الناشـطة              و .اهليئات املتخصصة 
جمال األجسام القريبة مـن األرض، وكـذلك فيمـا أصـدرته حلقـات العمـل واملـؤمترات الـيت                     يف
  . دولياً خلطر ارتطام تلك األجسامظَّمها اجملتمع الدويل من توصيات بشأن تدابري للتصدين
، أنـــشأت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة الفريـــق العامـــل املعـــين  ٢٠٠٧ويف عـــام   -٤

ن يقترح إجـراءات دوليـة للتـصّدي خلطـر األجـسام            باألجسام القريبة من األرض، متوقعةً منه أ      
  .بة من األرض، لتنظر فيها اللجنةالقري
وكثري من العناصر الالزمة للتـدابري الدوليـة اخلاصـة بالتـصّدي خلطـر ارتطـام األجـسام                    -٥

وهنـاك يف الوقـت احلاضـر عـدة مؤسـسات خمتـصة بعلـوم               . القريبة مـن األرض موجـود بالفعـل       
 الفلكــيني اهلــواة منخرطــون يف أنــشطة كــشف األجــسام القريبــة مــن  الفــضاء وعــدد كــبري مــن

  .األرض وَتَتبُّعها وفهرستها والتنبؤ باحتماالت ارتطامها واإلبالغ عن أخطارها
وقد تنشأ حاالت يتعيَّن فيها على اجملتمع الـدويل أن يبـدأ باختـاذ تـدابري قبـل أن يتأكَّـد             -٦

ر اجملتمـع الـدويل يف البـّت يف اختـاذ تـدابري التـصّدي       مـا طـال تـأخُّ   لّفك. احتمال وقوع االرتطـام   
                                                         

تقرير مؤمتر األمم املتحدة ) (ج( ١بشرية، الفقرة إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية ال: األلفية الفضائية )1(  
يوليه / متوز٣٠‐١٩الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، 

  ).١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩
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ــة وازداد احتمــال أن يــؤدي أيُّ   ــه يف  أصــبحت اخليــارات املتاحــة أكثــر حمدودي ــار يؤخــذ ب  خي
رة مـسبقاً للبـّت يف هـذا الـشأن، قـد          عمليـة مقـرّ    ويف غيـاب أيِّ   . النهاية إىل نتائج غـري مرغوبـة      

الـة ضـد اجلـسم القريـب مـن األرض يف الوقـت              ابري فعّ ُيضيِّع اجملتمـع الـدويل الفرصـة الختـاذ تـد          
  .املناسب، مما جيعل خيارات التصّدي حمصورة يف اإلخالء وإدارة الكارثة

ــي          -٧ ــر، ه ــن اخلط ــّد م ــسية للح ــة عناصــر رئي ــل ثالث ــُق العم ــدَّد فري ــشاف ) أ: (وح اكت
التخطـيط  ) ب(وا؛ الكويكبات واملذنَّبات اخلطرة وحتديد األجسام اليت يلزم اختاذ تـدابري بـشأهن     

ــدابري حلَــرف املــسار و    ــة ختفيــف للمخــاطر، تــشمل ت أو التحطــيم وأنــشطة دفــاع مــدين؛   /لبعث
وشـدَّد فريـُق العمـل علـى     . تنفيذ بعثة ختفيـف للمخـاطر إذا كـان اخلطـر يـستدعي ذلـك            )ج(و

بـاً لالضـطرار إليفـاد    أمهية كشف األجسام اخلطرة القريبة من األرض يف أقرب وقت ممكـن جتنّ   
: وُيقــَصد مــن التوصــيات الــواردة أدنــاه مــا يلــي      . بعثــات لتخفيــف أخطــار تلــك األجــسام    

ضـمان تـصميم أنـشطة    ) ب(ضمان أن تكون الدول مجيعاً على وعي باألخطار احملتملـة؛ و       )أ(
ر باالرتطام والدول اليت ميكـن أن تـؤدي         ختفيف املخاطر وتنسيقها بني الدول اليت ميكن أن تتأثّ        

  . محلة حلَرف مسار اجلسم املعين أو حتطيمهأيِّدوراً نشطاً يف 
ينبغــي إنــشاء شــبكة دوليــة لإلنــذار مبخــاطر الكويكبــات بإقامــة صــالت تــربط بــني     و  -٨

اكتــشاف مــا ُيحتَمــل : املؤســسات الــيت تــؤدي بالفعــل كــثرياً مــن الوظــائف املقترحــة، مبــا فيهــا
سام وحتديـد خصائـصها     يكون َخِطـراً مـن األجـسام القريبـة مـن األرض ورصـد تلـك األجـ                  أن

االحتفاظ جبهة وصل معتـرف هبـا دوليـاً تتـوىل تلقّـي مجيـع بيانـات الرصـد اخلاصـة                     والفيزيائية؛  
إصــدار توصــيات تتعلــق مبعــايري وعتبــات وباألجــسام القريبــة مــن األرض وإقرارهــا ومعاجلتــها؛ 

ت اســتراتيجية ُتــستخَدم فيهــا خطــط وبروتوكــوالاإلبــالغ عــن نــشوء خطــر ارتطــام؛ وصــوغ  
ــدابري       َتخاطُــب حمــدّ  ــل عواقــب االرتطــام وختطــيط ت ــى حتلي ــات عل ــساعدة احلكوم ــامل مل دة املع

  .املخاطر ختفيف
ينبغــي للــدول األعــضاء أن تنــشئ، بالتعــاون مــع وكــاالت الفــضاء، فريقــاً استــشارياً  و  -٩

فـضاء  وينبغي أن يضّم هذا الفريـق ممـثلني للـدول الـيت ترتـاد ال              . ُيعىن بتخطيط البعثات الفضائية   
وغريها من الكيانات ذات الصلة، وينبغـي لألمـم املتحـدة، نيابـةً عـن اجملتمـع الـدويل، أن تؤيـد                 

وينبغــي أن تــشتمل .  تبعــات ماليــةذلــك الفريــق وتــسهِّل عملــه دون أن تتحمَّــل ميزانيتــها أيَّ  
مــسؤوليات الفريــق علــى إرســاء إطــار أنــشطة التــصّدي وحــدودها الزمنيــة واخليــارات املتعلقــة  

ستهالهلا وتنفيذها، وإبالغ أوساط الدفاع املدين عن طبيعة كوارث االرتطام، وإشـراك تلـك             با
األوساط يف جممل عمليـة ختطـيط ختفيـف املخـاطر مـن خـالل فريـق استـشاري ُيعـىن بتخطـيط                       

  .التصّدي لكوارث االرتطام
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ــم املت     و  -١٠ ــل األم ــر دون حتمي ــذا التقري ــواردة يف ه ــع التوصــيات ال ــذ مجي  حــدة أّيينبغــي تنفي
  .تكاليف

    
    مقدمة  -ثانياً  

وفقاً للصيغة املعدلة خلطة العمل املتعددة السنوات بشأن األجـسام القريبـة مـن األرض                 -١١
، الواردة يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عـن أعمـال دورهتـا                   ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  

فقــاً خلطــة العمــل املــستمرة  ، وكــذلك و)، املرفــق الثالــثA/AC.105/911(اخلامــسة واألربعــني 
بشأن األجسام القريبة من األرض، الـواردة يف تقريـر تلـك اللجنـة الفرعيـة عـن أعمـال دورهتـا                     

، حيتــوي هــذا التقريــر علــى    )٩، املرفــق الثالــث، الفقــرة   A/AC.105/987(الثامنــة واألربعــني  
لدولية للتعامـل مـع     توصيات فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض بشأن اإلجراءات ا          

  .اخلطر املتمثل يف احتمال ارتطام أحد األجسام القريبة من األرض هبا
وأقــرَّت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، يف دورهتــا اخلامــسة     -١٢

، توصـــية اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين  ٢٠١١واألربعـــني، عـــام 
بة من األرض بأن تستمر خطة العمل املتعددة السنوات بشأن األجـسام القريبـة              باألجسام القري 

ووفقاً خلطة العمل، سوف تنظر اللجنة الفرعيـة         )٢(.٢٠١٣-٢٠١٢من األرض لتشمل الفترة     
  .٢٠١٣يف التقرير اخلتامي لفريق العمل أثناء دورهتا اخلمسني، عام 

ة الراهنـة للمعـارف املتعلقـة خبطـر األجـسام      ويرد تقرير فريق العمل، الذي جيسِّد احلالـ         -١٣
القريبة من األرض والفهم السائد للمخاطر الـيت متثّلـها تلـك األجـسام والتـدابري الالزمـة للحـد                    
من ذلك اخلطر وتوافق اآلراء القـائم بـشأن حتديـد األولويـات يف املـسائل الـيت يتعـيَّن معاجلتـها                      

  .A/AC.105/C.1/L.330 واحللول احملتملة لتلك املسائل، يف الوثيقة
، أنشأت اللجنـة الفرعيـة الفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                  ٢٠٠٧ويف عام     -١٤

ملةً منه أن يقترح إجراءات دولية للتصّدي خلطر األجـسام القريبـة مـن األرض لكـي                 آاألرض،  
 ، عقــدت رابطــة مستكــشفي الفــضاء اجتماعــا٢٠٠٨ً و٢٠٠٧ويف عــامي . تنظــر فيهــا اللجنــة

لفريــق منــاظرة معــين بتخفيــف أخطــار الكويكبــات، ضــمَّت خــرباء مرمــوقني غــري حكــوميني     
صات، يف جماالت العلوم والدبلوماسية والقانون وإدارة الكوارث، مـن خمتلـف            متعددي التخصّ 

حتـت  ، قدَّمت الرابطة إىل فريق العمل تقريراً أعـدَّه فريـق املنـاظرة              ٢٠٠٨ويف عام   . أحناء العامل 
 :متـاح يف املوقـع الـشبكي   " (دعوة الختاذ تدابري عاملية للتصدي هلا : خطار الكويكبات أ"عنوان  

                                                         
  .١٣٤، الفقرة )A/66/20( ٢٠ة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدور )2(  
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pdf.ATACGR/docs/NEO/committees/org.explorers-space.www (  ولكــي ينظــر فيــه الفريــق
ــل ــك، . العام ــب ذل ــة      وإىل جان ــشطة املتعلق ــشاركة يف األن ــات امل ــدويل للكيان ــع ال ــد اجملتم  عق

ــها       ــسنوات األخــرية حلقــات عمــل ومــؤمترات كــثرية، من ــة مــن األرض يف ال باألجــسام القريب
، الـيت ُعقـَدت يف األعـوام        ي  مؤمترات األكادميية الدولية للمالحة الفضائية بشأن الدفاع الكوكب       

ــدداً  ٢٠١١ و٢٠٠٩ و٢٠٠٧ ــيت أصــدرت ع ــدويل      وال ــصّدي ال ــة بالت ــن التوصــيات املتعلق  م
  .ألخطار ارتطام األجسام القريبة من األرض

، اضطلع فريق العمل والفريـق العامـل بعملـهما    ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩ويف الفترة من عام      -١٥
وقــام فريــق العمــل أثنــاء اجتماعيــه املعقــودين يف عــامي . وفقــاً خلطــيت العمــل املعدَّلــة واملــستمرة

ناقشة واستعراض التقرير الذي أعدَّه فريـق املنـاظرة املعـين بتخفيـف أخطـار                مب ٢٠١٠ و ٢٠٠٩
الكويكبــات، كمــا نظــر يف معلومــات أخــرى كــثرية قــدَّمها أعــضاؤه، ويف تقــارير عــن أنــشطة  

  .ذات صلة باألجسام القريبة من األرض، ويف وثائق أخرى قدِّمت إليه
 بــني الــدورات مــن خــالل حلقــيت ، اضــطلع فريــق العمــل بأعمالــه ملــا٢٠١١ويف عــام   -١٦
أُوالمها هي حلقة العمل حول التوصيات الدولية لتخفيف أخطـار األجـسام القريبـة مـن             . عمل

 ٢٦ و ٢٥األرض، اليت ُعقَدت يف باسـادينا، كاليفورنيـا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، يـومي                 
 والعـون الـذي      وتناولت مـسائل حموريـة تتعلـق بتـدابري التـصّدي الالزمـة             ٢٠١١أغسطس  /آب

حيتاج إليه فريق ُيعـىن بتخفيـف األخطـار وختطـيط البعثـات يف سـياق التـهيُّؤ ألي خطـر حمتمـل                       
وأعدَّت حلقة العمـل مـشروعاً أوليـاً لإلطـار املرجعـي            . من ارتطام جسم قريب من األرض هبا      

لفريق يتوىل دراسة ختفيـف أخطـار الكويكبـات وختطـيط البعثـات، كجـزء أساسـي مـن جممـل                     
أمــا حلقــة العمــل حــول دور وســائط  . ومــة ختفيــف أخطــار األجــسام القريبــة مــن األرض منظ

االتصاالت يف التوعية بأخطار األجسام القريبة من األرض، اليت رعتها مؤسـسة العـامل              /اإلعالم
 / تـشرين الثـاين    ١٥ و ١٤ر، كولورادو، الواليـات املتحـدة، يـومي         داآلمن، فقد ُعقَدت يف بول    

 أثناء احللقـة مناقـشات بـشأن الكيفيـة املثلـى إلعـالم النـاس عـن خطـر                    وجرت. ٢٠١١نوفمرب  
ارتطام جسم قريب من األرض دون تضليل، وبشأن كيفية تقـدمي إرشـادات عـن وضـع خطـة                   
للتوعية والتثقيف تساعد على توصيل معلومـات دقيقـة يف الوقـت املناسـب عـن اآلثـار احملتملـة                    

وتقرير حلقة العمل هـذه متـاح يف     . طراً عليها ألي جسم قريب من األرض ميكن أن يشكِّل خ        
  ).org.swfound://http(املوقع الشبكي ملؤسسة العامل اآلمن 

، اجتمع فريـق العمـل علـى هـامش الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة                  ٢٠١٢ويف عام     -١٧
ني للجنـة مـن أجـل إعـداد توصـيات بـشأن             الفرعية العلمية والتقنيـة والـدورة اخلامـسة واخلمـس         

ــة مــن األرض    ــة للتــصّدي خلطــر ارتطــام األجــسام القريب  أيــضاً، ٢٠١٢ويف عــام . تــدابري دولي
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اضـطلع الفريــق بأعمالـه ملــا بــني الـدورات مــن خــالل حلقـة عمــل حــول عناصـر شــبكة دوليــة      
 / تـشرين الثـاين  ١٥لإلنذار خبطر ارتطام الكويكبات باألرض، ُعقدت بواسطة مؤمتر ُبعدي يف        

  .٢٠١٢نوفمرب 
واستكماالً لعمل فريق العمل، وبناًء على توصية منـه، اجتمـع ممثلـو وكـاالت الفـضاء                   -١٨

إذ ُعقد اجتماع من هذا القبيل، َيسَّره فريق العمـل وَسـيَّر أعمالـه ممثلـو                . ٢٠١٢مرتني يف عام    
، علــى )ناســا(ويــة والفــضاء واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجل) اإليــسا(وكالــة الفــضاء األوروبيــة 

وكــان الغــرض مــن هــذا االجتمــاع إطــالع . هــامش الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة
املشاركني فيه على املـشروع األويل لإلطـار املرجعـي لفريـق ُيعـىن بتخفيـف األخطـار وختطـيط                 

. ة مـن األرض   البعثات، ُينشأ حتضرياً للتخطيط ملنظومة عامـة لتخفيـف أخطـار األجـسام القريبـ              
وُعقد اجتماع ثـان مـن هـذا القبيـل علـى هـامش الـدورة اخلامـسة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام              
الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية مـــن أجـــل مناقـــشة ذلـــك املـــشروع األويل لإلطـــار  

 علــى هــامش ٢٠١٣ومثــة اجتمــاع ثالــث ملمثلــي وكــاالت الفــضاء ســُيعقَد يف عــام  . املرجعــي
  .اخلمسني للجنة كي يواصل مناقشة مشروع اإلطار املرجعيالدورة السادسة و

 *،"IAWN"اسـتخدام املختـصر   ولدى إعداد هذا التقرير، اّتفق فريق العمـل علـى أن يقتـرح              -١٩
الـشبكة الدوليـة    ("International Asteroid Warning Network"من هنـا فـصاعداً، لإلشـارة إىل       

ــات  ــر الكويكبـ ــذار خبطـ ــس )لإلنـ ــى أن ُيـ ــبري  ، وعلـ ــن تعـ ــات  "تعاض عـ ــيط للبعثـ ــق التخطـ فريـ
الفريـق االستـشاري    "، الذي كان ُيـستخَدم يف تقـارير فريـق العمـل املؤقتـة، بتعـبري                 "والعمليات

  ."املعين بتخطيط البعثات الفضائية
ــاء اجتماعـــات فريـــق العمـــل ومـــن خـــالل      -٢٠ ــتناداً إىل املناقـــشات الـــيت جـــرت أثنـ واسـ

ق التوصيات الـواردة أدنـاه بـشأن تـدابري دوليـة للتـصّدي خلطـر        املراسالت بعد ذلك، أعدَّ الفري 
ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض، لكــي يواصــل الفريــق العامــل النظــر فيهــا أثنــاء الــدورة     

  .اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
    

    الوالية واألساس املنطقي  - ألف  
واليـة  ) ١٤فريـق العمـل   (ريبة مـن األرض     أُسنِدت إىل فريق العمل املعين باألجسام الق        -٢١

تتمثـل يف اسـتعراض مـضمون اجلهـود اجلاريـة يف ميـدان األجـسام القريبـة مـن األرض وهيكــل          
                                                         

هذا املختصر ليس له مقابل يف العربية، ومن مثَّ فسوف ُيشار إىل الشبكة : ملحوظة من قسم الترمجة العربية *  
  .الكاملبامسها 
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تلك اجلهود وكيفية تنظيمها؛ واستبانة ما يوجد يف األعمال اجلارية من ثغرات يتطلـب سـّدها                
 يف ســّدها؛ واقتــراح  أو ميكــن لبلــدان أو منظمــات أخــرى أن ُتــسهم    /مزيــداً مــن التنــسيق و  

وألغــراض هــذه الوثيقــة . خطــوات لتحــسني التنــسيق الــدويل بالتعــاون مــع اهليئــات املتخصــصة
بـصورة دوريـة إىل موضـع قريـب مـن           وعمل اللجنة، ُيعتَبر أي كويكب أو ُمذنَّب جيلبه مداره          

يبـاً مـن األرض   األرض مبا فيه الكفاية حبيث يتأثر تأثراً كبرياً حبقـل اجلاذبيـة األرضـية جـسماً قر                
وهذه األجسام احملتملة اخلطـر، الـيت متثِّـل جمموعـة فرعيـة مـن طائفـة األجـسام                   . ذا خطر حمتمل  

القريبــة مــن األرض، هلــا مــدارات جتلبــها إىل موضــع ال يتجــاوز ُبعــده عــن مــدار األرض قرابــة  
ــطح األرض         ٥,٧ ــراراً يف سـ ــسبِّب أضـ ــة لتـ ــه الكفايـ ــا فيـ ــبرية مبـ ــي كـ ــومتر، وهـ ــون كيلـ مليـ
  .حدث ارتطام ما اإذ
لقد أصبح من املتعارف عليه لدى األوساط العلمية الدولية، وحسبما َعبَّـر عنـه إنـشاء                 -٢٢

فريق العمل، أن هناك شـواهد تـدل علـى أن تـاريخ األرض اجليولـوجي والبيولـوجي قـد شـهد                
ارتطامــات ثاقبــة متكــررة ومــدمرة بأجــسام آتيــة مــن الفــضاء، وأن احتمــال ارتطــام األجــسام    

 وقـد   .يزال يشكِّل خطراً على البـشرية وعلـى الكـرة األرضـية برمتـها              لقريبة من األرض هبا ال    ا
أُبــدي أيــضاً تــسليم بالطــابع العــاملي خلطــر ارتطــام تلــك األجــسام وباحلاجــة إىل تــدابري دوليــة    

كمـا أن عواقـب حـوادث ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض                . منسَّقة للتصّدي لذلك اخلطر   
ــزالزل أو األحــداث      ميكــن أن ت كــون أقــسى بكــثري مــن األخطــار النامجــة عــن ظــواهر مثــل ال

الطقسية البالغة الشدة، وإن كانت تلك احلوادث أقل تواتراً بكثري من األخطار اجليولوجيـة أو               
غري أنه ميكن منع حوادث ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض، ورمبـا كـان                  . الطقسية املألوفة 

مــا جيعــل وأخطــار الطبيعــة، باختــاذ تــدابري مــضادة يف الوقــت املناســب،  هــذا حالــة فريــدة بــني  
اجملتمــع الــدويل ُملَزمــاً باختــاذ تــدابري منــسَّقة للتــصّدي خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض هــو   
اجتمـاع ثالثـة عناصـر معـاً، هـي النطـاق الكـارثي احملتمـل لتلـك احلـوادث وإمكانيـة التنبـؤ هبـا              

  .ووجود فرصة للتدخل
ويتطلــب التــصّدي خلطــر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض اختــاذ تــدابري لكــشف      -٢٣

األجسام احملتملة اخلطر وَتَتبُّعها وحتديـد خصائـصها املداريـة والفيزيائيـة، وكـذلك اختـاذ تـدابري                  
لتغيري مسارها هبدف منع ارتطامها باألرض وتـدابري أخـرى للحـد مـن العواقـب علـى األرض،                 

  .ء وغريها من أشكال ختفيف الكوارث والتصّدي للطوارئمثل عمليات اإلجال
 األجـسام القريبـة مـن األرض يتزايـد، يف حـني             وتفيد املعارف العلمية احلالية بأن عـددَ        -٢٤

 تلسكوبات متقدمـة ُتيـسِّر       وُيتوقَّع أن يشهد العقد القادم ظهور      .تتناقص أحجام تلك األجسام   
ــن األجــسام    إىل حــد ــد م ــد كــشف العدي ــيح      بعي ــا يت ــن األرض، مم ــة م ــاً القريب األصــغر حجم
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ونظراً ألن ارتطامـات األجـسام القريبـة        . اكتشاف عدد أكرب بكثري من األجسام احملتملة اخلطر       
من األرض ميكن أن تكون هلا آثـار كارثيـة علـى األرض، فـسوف يتعـيَّن علـى اجملتمـع الـدويل                       

  .ُيكتَشف خطر حمتمل يبّت بشأن اختاذ تدابري للتصّدي أليِّ أن
ــا والتنبـــؤ      -٢٥ ومـــع حتـــسُّن قـــدرات البحـــث عـــن األجـــسام القريبـــة مـــن األرض وَتَتبُّعهـ

بوجودها، سوف يكتشف الفلكيون كويكبات صغرية كـثرية قريبـة مـن األرض تنطـوي علـى                 
كـبرية  ؤون بارتطامـات أخـرى ألجـسام        احتمال وقوع ارتطام ميكن أن يسبِّب قلقـاً، وقـد يتنبّـ           

 مـؤذ  ارتطـام    ومفتـاح منـع وقـوع أيِّ      . تخترق الغالف اجلوي وتضرب األرض    مبا فيه الكفاية ل   
هو كشف األجسام املعنية يف مرحلة مبكرة مبا فيـه الكفايـة حبيـث يتـسىن اختـاذ تـدابري بـشأهنا،             

  .وذلك من خالل برنامج دويل للبحث والتتبُّع
نـه قـد يكـون هنـاك        ونظراً ألن تنفيذ محلة َحرف املسار يتطلب كثرياً من الوقـت، وأل             -٢٦

يف بعض احلاالت وقت حمدود قبـل حـدوث االرتطـام املتوقـع، يلـزم اإلسـراع بالبـّت يف ماهيـة          
وقد تكـون هنـاك حـاالت يتعـيَّن فيهـا علـى اجملتمـع الـدويل أن يبـدأ                 . التدابري اليت يتعيَّن اختاذها   

جملتمـع الـدويل يف     وكلمـا طـال تـأخُّر ا      . باختاذ تدابري قبل التأكد من احتمـال حـدوث االرتطـام          
البــّت بــشأن اختــاذ تــدابري التــصّدي، ازداد احتمــال أن تــصبح اخليــارات أكثــر حمدوديــة وازداد  

 إجـراءات   ففي غياب أيِّ  .  خيار يتخذ يف النهاية إىل عواقب غري مرغوبة        احتمال أن يؤدي أيُّ   
ال للتــصّدي ري فّعــحمــددة مــسبقاً الختــاذ القــرارات، قــد ُيــضيِّع اجملتمــع الــدويل فرصــةَ اختــاذ تــدب 

الكارثة مها الرد الوحيـد علـى       للجسم املعين يف الوقت املناسب، وبذلك يصبح اإلجالء وإدارة          
ومـن مثَّ، ُيعتـرب أن اعتمـاد برنـامج دويل يـشتمل علـى أنـشطة        . ارتطام وشيك كان ميكـن منعـه      

ك لعمـل خطـوة حـصيفة وضـرورية يف ارتقـاب حـدوث ذلـ              لمنّسقة وجمموعـة تـدابري حتـضريية        
االً، جيـب أن حيـدد مـسبقاً معـايري          ولكي يكون هـذا الربنـامج املتفـق عليـه فعّـ           . االرتطام احملتمل 

  .للعمل وخططاً للحملة ميكن تنفيذها بسرعة، مما ينفي احلاجة إىل نقاش مطوَّل
، مـىت اّتِخـذت، إىل متكـني اجملتمـع الـدويل مـن اسـتبانة              ض أن تؤدي هذه التدابري    ويفتَر  -٢٧

وقـد  . طام معني واإلسراع بتنفيـذ تـدابري وقائيـة فعالـة أو تـدابري لتخفيـف الكارثـة                 أي خطر ارت  
مبـا فيهـا الفريـق    وضعت املنظمات املنخرطـة يف أنـشطة متعلقـة باألجـسام القريبـة مـن األرض،             

املعــين باحلــد مــن خطــر الكويكبــات، التــابع لرابطــة مستكــشفي الفــضاء، واملــؤمترات الدوليــة     
موعة توصـيات مـوجزة تتعلـق بربنـامج الختـاذ القـرارات مـن أجـل تـدابري             ، جم ي  كوكبالللدفاع  

وقـد اتَّفـق فريـق العمـل علـى أن هـذه التوصـيات الرفيعـة              . عاملية للتصّدي ألخطار الكويكبات   
املستوى مفيدة، إذ ميكـن أن حتظـى بقبـول واسـع النطـاق يف األوسـاط العامليـة املعنيـة بالفـضاء                       

وبناًء على ذلك االتفاق، ووفقاً ألحكام معاهدات األمـم         . كوارثوالدفاع املدين والتصّدي لل   
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املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلـارجي، اسـتخلص الفريـق العامـل جمموعـة مـن التوصـيات                  
  .للتعامل مع اخلطر املتمثل يف احتمال ارتطام جسم قريب من األرض هبا

    
    التطبيق  - باء  

لمنظمــات الدوليــة أن تتخــذ، مــن خــالل ل املتحــدة وينبغــي للــدول األعــضاء يف األمــم  -٢٨
آليات وطنية أو غريها من اآلليات املنطبقة، تـدابري لـدعم تنفيـذ التوصـيات الـواردة أدنـاه علـى                  

وبنــاًء علــى مــا يوجــد حاليــاً مــن عالقــات ومؤســسات وأنــشطة، ســوف  . أوســع نطــاق ممكــن
ا تطرحـه األجـسام القريبـة مـن         يتطلب ذلك الدعم توافر قـدر متناسـب مـن املـوارد ملواجهـة مـ               

  .األرض على وجه التحديد من أخطار حمتملة
 التوصيات املقترحة علـى احلكومـات وعلـى املنظمـات واملؤسـسات احلكوميـة               تنطبقو  -٢٩

كمـا تـسري علـى هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، الـيت                 . الدولية واإلقليمية وغري احلكومية   
ئية وعن سالمة املـواطنني، والـيت هلـا مهـام تتعلـق باحلـد               هي مسؤولة عن تنسيق األنشطة الفضا     

  .من الكوارث وإدارة عواقبها
م بــه أنّ تنفيــذ بعــض التوصــيات املنفــردة أو عناصــر منــها خيــضع ألحكــام   ومــن املــسلَّ  -٣٠

ينبغـي لـه أن ُيحمِّـل ميزانيـة      معاهدات األمم املتحدة ومبادئهـا املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، وال          
  .األمم املتحدة أي التزامات مالية

    
    املهام املتعلقة بتخفيف أخطار األجسام القريبة من األرض  -ثالثاً  

  :هناك ثالثة عناصر رئيسية لتخفيف األخطار، هي  -٣١
اكتشاف الكويكبات واملـذنَّبات اخلطـرة، وحتديـد األجـسام الـيت متثِّـل خطـراً                   )أ(  
  اً يتطلب اختاذ تدابري بشأهنا؛حقيقي

التخطــيط حلملــة ختفيــف لألخطــار تنطــوي علــى تــدابري حلَــرف مــسار تلــك      )ب(  
  األجسام أو حتطيمها، وكذلك أنشطة دفاع مدين؛

  .تنفيذ محلة لتخفيف األخطار، إذا كان اخلطر يسوغ ذلك  )ج(  
ح ع دويل، ومـن املـرجّ     وعواقب اخلطر الذي متثِّله الكويكبات واملذنَّبات هي ذات طـاب           -٣٢

 جهد ختفيفي لذلك اخلطر تدابري من جانب دول كـثرية وتنـسيقاً للجهـود فيمـا                 أن يتطلب أيُّ  
  :وهتدف التوصيات الصادرة عن فريق العمل إىل ما يلي. بينها
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  ضمان وعي مجيع الدول باألخطار احملتملة؛  )أ(  
املـــدين، ضـــمان صـــوغ أنـــشطة لتخفيـــف األخطـــار، تـــشمل تـــدابري الـــدفاع   )ب(  

وتنسيقها بني الدول اليت ميكن أن تتضرر باالرتطـام والـدول الـيت ميكـن أن تـؤدي دوراً نـشطاً                     
  . محلة حمتملة حلَرف مسار الكويكب أو املذنَّب أو حتطيمهيف أيِّ

    
    املعلومات والتحليل واإلنذار  - ألف  

املؤسـسات الـيت    ينبغي إنشاء شبكة معلومات وحتليـل وإنـذار، بإقامـة صـلة تـربط بـني                   -٣٣
تؤدي بالفعل كـثرياً مـن مهـام الـشبكة املقترحـة، مبـا فيهـا مـا يلـي، مـع إضـافة قـدرات أخـرى                            

  :حسب احلاجة
اكتشاف األجسام القريبة من األرض اليت حيتمل أن تـشكِّل خطـراً ورصـدها                )أ(  

 وحتديد خصائصها الفيزيائية، باستخدام مرافـق بـصرية وراداريـة ومعـدات أخـرى موجـودة يف                
  نصفي الكرة األرضية الشمايل واجلنويب ويف الفضاء؛

القيام بدور حلقة وصل معترف هبا دولياً لتلقّي مجيـع بيانـات الرصـد املتعلقـة                  )ب(  
  جبموع األجسام القريبة من األرض وإقرار تلك البيانات ومعاجلتها، وصون ذلك الدور؛

 املختـــصة بتـــوفري العمـــل كبوابـــة عامليـــة تقـــوم بـــدور جهـــة الوصـــل الدوليـــة   )ج(  
  معلومات دقيقة ومتحقق منها عن مجوع األجسام القريبة من األرض؛

  تنسيق محالت رصد األجسام احملتملة اخلطر؛  )د(  
التوصية بسياسات بشأن املعايري والعتبات اخلاصة باإلبالغ عـن خطـر ارتطـام               ) ه(  
  مستجد؛
ــام احملتملـــة، تبعـــ    )و(   ــا إنـــشاء قاعـــدة بيانـــات لعواقـــب االرتطـ اً لعوامـــل اجلغرافيـ

  واجليولوجيا والتوزُّع السكاين وسائر العوامل ذات الصلة؛
تقييم نتائج حتليل األخطـار وإرسـاهلا إىل اهليئـات الـيت ينبغـي للـدول األعـضاء أن                     )ز(  

   خطر ارتطام، وفقاً للسياسات املعتمدة؛تعيِّنها كجهات مسؤولة عن تلقّي البالغات املتعلقة بأيِّ
دة احلكومــات علــى حتليــل عواقــب االرتطــام وعلــى ختطــيط تــدابري        مــساع  )ح(  

  .التصّدي التخفيفية
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وهنــاك عــدة مؤســسات منخرطــة حاليــاً يف كــشف األجــسام القريبــة مــن األرض وتتبُّعهــا   -٣٤
ــات احملــددة         ــيت تتجــاوز العتب ــالغ عــن األخطــار ال ــا واإلب ــؤ باحتمــاالت ارتطامه وفهرســتها والتنب

 تلك املؤسسات برنامج ناسا اخلـاص برصـد األجـسام القريبـة مـن األرض،                ومن. للمخاطر احملتملة 
ــابع لالحتــاد الفلكــي    ــصغرية الت ــدويل واملــدعوم مــن جانــب ناســا، ومركــز   ومركــز الكواكــب ال ال

"Sentry"كمــا تــشمل الــربامج اجلاريــة .  للعمليــات احلاســوبية يف خمتــرب الدســر النفّــاث التــابع لناســا
ة مـن األرض مركـز العمليـات احلاسـوبية اخلـاص بـاملوقع الـشبكي الـدينامي                  املعنية باألجسام القريبـ   

لبيانات األجسام القريبة من األرض جبامعة بيزا، إيطاليا، وكذلك العناصـر املتعلقـة مبـسح األجـسام                 
وينبغي تـشجيع املزيـد   .  من برنامج التوعية بأحوال الفضاء، التابع لإليساَتَتبُّعهاالقريبة من األرض و   

  .مراكز اخلربة الفنية على اإلسهام يف حتقيق أهداف شبكة املعلومات والتحليل واإلنذارمن 
ــذار         -٣٥ ــل واإلن ــات والتحلي ــشبكة املعلوم ــي ل ــصور التخاطــب، ينبغ ــاً لق ــضع وتفادي أن ت

استراتيجية تستخدم خطط وبروتوكوالت ختاطب حمـددة، ترتكـز علـى علـم التخاطـب بـشأن                 
 توزيـع األخبـار واملعلومـات باسـتخدام عبـارات يـسهل فهمهـا               وينبغـي . املخاطر وعلـم الـنفس    

علــى عامــة النــاس ومقــرري الــسياسات، وأن تكــون تلــك األخبــار واملعلومــات دقيقــة وحــسنة 
. التوقيت وهادفة إىل التصدي الـسريع واملباشـر للتـضليل اإلعالمـي وألخطـاء وسـائط اإلعـالم                 

جهـات االتـصال الـيت تـستخدمها سـائر          ى عن قنوات التخاطـب و     كما ينبغي للشبكة أن تتقصّ    
ــالكوارث يف التخاطــب مــع أوســاط إدارة الكــوارث     ــذار ب ــشبكة أن  . شــبكات اإلن وميكــن لل

تستفيد من ضخامة حجـم املعـارف املتعلقـة بتـصّدي البـشر للكـوارث الطبيعيـة األخـرى، وأن             
فـسانية إلدارة   تضم بني أعضائها خرباء يف حتليـل املخـاطر ذوي درايـة بالعناصـر الـسلوكية والن                

ــة        . الكــوارث ــصة مــن ســائر املنظمــات املعني ــستفيد مــن العــرب املستخل ــضاً أن ت ــا أي وينبغــي هل
  .بالتصّدي للكوارث وإدارة املخاطر

ــة مــن األرض، ينبغــي لــشبكة       -٣٦ ومــن أجــل إطــالع النــاس علــى خمــاطر األجــسام القريب
بـيِّن أهـم عوامـل اخلطـر املقترنـة          املعلومات والتحليل واإلنذار أن تـشجِّع إعـداد خطـة تثقيفيـة ت            

ــشبكة أن  . بتلــك األجــسام  ــا ينبغــي لل ــذ خطــة توصــيل املعلومــات باالســتعانة     كم ــسِّق تنفي تن
واالحتاد اجليوفيزيائي للبلدان األمريكية ووكاالت الفـضاء       بكيانات مثل االحتاد الفلكي الدويل      

  .واملنظمات الفلكية املهنية والراصدين اهلواة
. حـوث املـستمرة ضـرورة أساسـية لكـي تـؤدي الـشبكة وظيفتـها بكفـاءة                 وستكون الب   -٣٧

القريبــة مــن األرض ومــن مثَّ، ينبغــي للــشبكة أن تــستبني مــا يلــزم مــن حبــوث بــشأن األجــسام    
تدعو إىل إجراء تلك البحوث من أجل سد الثغرات املوجودة يف املعـارف املتعلقـة بـالتنبؤ                   وأن

  . الضرورية لكي تؤدي الشبكة مهامهاباالرتطامات وآثارها وسائر اجملاالت
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وينبغي للشبكة أن تشدِّد على أمهية العثور علـى األجـسام اخلطـرة القريبـة مـن األرض                  -٣٨
يف أبكــر وقــت ممكــن مــن أجــل احلــصول علــى بيانــات َتَتبُّــع دقيقــة، ومــن مثَّ تفــادي التكــاليف  

تطلـب االرتقـاء بقـدرات    وهـذه االسـتراتيجية ت  . الباهظة لبعثات ختفيف أخطـار تلـك األجـسام    
  :البحث عن األجسام القريبة من األرض وَتَتبُّعها

. تعترب التعزيزات الـسريعة لـنظم الكـشف والتتبُّـع املوجـودة اسـتثماراً حكيمـاً                 )أ(  
ويتطلب تقييم خطر االرتطـام مـسحاً شـامالً جلمـوع األجـسام القريبـة مـن األرض، مـن أجـل                      

الـصغرية القريبـة مـن األرض الـيت ميكـن أن            ) ذنَّباتواملـ (كشف مئات اآلالف من الكويكبات      
ومــن شــأن التــبكري بــإجراء هــذا  . تــسبِّب أضــراراً يف ســطح األرض يف حــال حــدوث ارتطــام  

ن مــن تكــرار عمليــات رصــد تلــك األجــسام وحتديــد املــسح، بتكلفــة متواضــعة نــسبياً، أن ميكّــ
رتطـام غـري املنطقيـة ومـا يقتـرن هبـا            مداراهتا بدقة، مما يتيح استبعاد الكـثري مـن سـيناريوهات اال           

  من تكاليف شن محالت حلرف املسار؛
ينبغـــي أن تتـــضمَّن البحـــوث ذات األولويـــة يف جمـــال األجـــسام القريبـــة مـــن    )ب(  

ــد       ــيالً جلــدوى إجــراء عمليــات كــشف وتتبُّــع مــن الفــضاء هبــدف التعجيــل بتحدي األرض حتل
  .دقةاألجسام احملتملة اخلطر وإتاحة حتديد مساراهتا ب

 وينبغي إنشاء فريق توجيهي مؤلف من أعضاء الـشبكة لتقـدمي اقتراحـات تـساعد علـى                  -٣٩
مكاملـة   مـن وسيكون هذا الفريق يف وضع مثايل ُيَمكِّنـه  . تطوير مهام الشبكة على املدى البعيد     

مهام الشبكة ذات الصلة مع املهام اليت سيقوم هبـا فريـق يتـوىل دراسـة خطـط ختفيـف األخطـار                      
صـوغ خطـط     املشورة إىل املنظمات املختصة املشاركة يف تنفيـذ بعثـة حلـرف املـسار أو              وإسداء

وينبغـي للفريـق التـوجيهي أن ينظـر يف مـسائل كـثرية تتعلـق بإنـشاء الـشبكة،                    . ملواجهة الكارثـة  
  .بالتواصل مثل املوارد والبنية والنموذج املؤسسي واجلوانب القانونية واملسائل املتعلقة

لدول األعضاء أن تتكفَّل بدعم املرافق اخلاصة بالشبكة دعماً مناسـباً لـتمكني             وينبغي ل   -٤٠
كما ينبغي للـدول األعـضاء أن تنـشئ مـا يلـزم مـن       . تلك املرافق من أداء مهامها البالغة األمهية 

قدرات وترسي ما يلزم من قواعد إجرائية لتيسري األفعـال التاليـة مـن أجـل اختـاذ تـدابري وطنيـة                      
  :إلنذار باحتمال االرتطاموإقليمية ل
   تبليغ بوجود خطر االرتطام ميتثل لسياسات التبليغ املعتَمدة؛استقبال أيِّ  )أ(  
  .اختاذ التدبري املناسب استجابةً للتبليغ بوجود خطر ارتطام  )ب(  
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    الفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية  - باء  
 كويكب أو مذنَّب، ومن شـأن تلـك الـشكوك           أيِّمثة شكوك تقترن باكتشاف وتتبُّع        -٤١

. انـات تتبُّـع إضـافية   أن جتعل التنبؤ اليقيين حبـدوث ارتطـام بـاألرض أمـراً عـسرياً إىل أن تتـاح بي       
إىل ختفيـف ذلـك     كـن، بـل ُيـرجَّح، أن تكـون هنـاك حاجـةٌ إىل بـدء اجلهـود الراميـة                     ومن مثَّ، مي  

وتيـة  وتيـسرياً لكفـاءة ومْوق  .  بـاألرض فعـالً د مـن أن جـسماً مـا سـوف يـرتطم             اخلطر قبل التأكّ  
ــصها         ــد خصائ ــة اخلطــر وحتدي ــدارات األجــسام احملتمل ــيح م ــة بتنق ــات الرصــد الكفيل مجــع بيان

د فلكيــة للرصــد لـدى مراصــ " هــدف سـانح "ة بــشأن الفيزيائيـة، يوصــى بتقـدمي اقتراحــات عامـ   
  .كربى قادرة على نشر أجهزة قوية ومالئمة على وجه السرعة

الطابع الدويل خلطر الكويكب أو املذنَّب يستلزم التنـسيق بـني اهليئـات املـشاركة               وهذا    -٤٢
ويف الوقت نفـسه، جيـدر   .  نشوء اخلطر لدىيف عمليات ختفيف األخطار وأنشطة الدفاع املدين        

  .التسليم بأنَّ من املرجَّح يف معظم احلاالت أن يتالشى اخلطر مىت توافرت بيانات إضافية
 ضــروريان إلرســاء أســس التــصّدي الفّعــال خلطــر ارتطــام كويكــب أو   ومثــة نــشاطان  -٤٣

النـشاط األول هـو صـوغ إطـار تـدابري التـصّدي واحلـدود الزمنيـة واخليـارات                   . مذنَّب باألرض 
ط الثــاين فهــو إطــالع أوســاط الــدفاع املــدين علــى طبيعــة   اشملتاحــة لبــدئها وإجنازهــا؛ أمــا النــ ا

  . جممل عملية ختطيط تدابري التخفيفكوارث االرتطام وإشراك تلك األوساط يف
وينبغــي للــدول األعــضاء أن تنــشئ، بالتعــاون مــع وكــاالت الفــضاء، فريقــاً استــشارياً    -٤٤

وينبغــي . وميكــن لفريــق العمــل أن يــساعد يف هــذه العمليــة . ُيعــىن بتخطــيط البعثــات الفــضائية 
ذات الـصلة، كمـا ينبغـي       املرتـادة للفـضاء وسـائر الكيانـات         يتألف الفريق من ممثلـي الـدول         أن

لألمــم املتحــدة، نيابــةً عــن اجملتمــع الــدويل، أن تــدعم هــذا الفريــق وُتــسهِّل عملــه دون حتميــل    
  :وينبغي أن تشمل مسؤوليات الفريق ما يلي. ميزانية األمم املتحدة أي تبعات مالية

ــوكب     )أ(   ــدفاع الكـ ــة للـ ــية الالزمـ ــرويج البحـــوث األساسـ ــراح وتـ ــن .ي اقتـ  وميكـ
تلك البحوث شكل حتديد خلصائص األجسام القريبـة مـن األرض وعمليـات حماكـاة               تأخذ   أن

  حاسوبية وحبوث خمتربية وبعثات إىل الفضاء السحيق؛
استبانة الفرص البحثية املتاحة للتعاون الدويل بشأن التكنولوجيات والتقنيـات            )ب(  
تفادي ازدواج اجلهـود    فهذا سيساعد على    . َحرف مسار األجسام القريبة من األرض       الالزمة ل 

  الباهظ التكلفة وعلى اإلسراع بإنشاء قدرة فعَّالة يف جمال َحرف املسار؛
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ــةً     )ج(   ــاجل طائفـ ــة تعـ ــات مرجعيـ ــة بعثـ ــاد جمموعـ ــتحداث واعتمـ ــن  اسـ ــة مـ  متنوِّعـ
الــسيناريوهات احملتملــة الرتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض وإمكانــات َحــرف مــساراهتا         

ر أساسـاً   لبعثات املرجعيـة أن ُتيـسِّر دقـة التخطـيط الـتقين، وأن تـوفّ              ومن شأن هذه ا   . وحتطيمها
  لتقدير تكاليف محالت ختفيف األخطار؛

إعــداد جــدول زمــين الختــاذ القــرارات وتنفيــذ األنــشطة بــشأن طائفــة متنوِّعــة    )د(  
وبــشأن املــسارات املــستبانة حلمــالت ختفيــف . األجــسام الــيت ُيحتَمــل أن تــرتطم بــاألرض مــن

  ر؛األخطا
  تقييم درجة النضج التقين لطرائق َحرف املسار وعواقبها؛  ) ه(  
ــبكة      )و(   ــع شـ ــاون مـ ــرارات املختـــصني، بالتعـ ــيات إىل متخـــذي القـ ــدمي توصـ تقـ

مثـل التبليـغ عـن      (املعلومات والتحليل واإلنذار، بشأن املعايري والعتبات اخلاصـة باختـاذ التـدابري             
  ؛)أو ختفيف األخطار/ للرصد ووجود احتماالت ارتطام كبرية، أو بدء محلة

التوصية حبد أدىن مقبول للمسافة اليت ينعـدم فيهـا احتمـال االرتطـام بـاألرض                  )ز(  
  أو مبعايري أخرى لتوجيه محالت َحرف املسار؛/و

  التوصية مبسؤوليات عملياتية حلملة ختفيف األخطار؛  )ح(  
 تـــدابري التـــصّدي اإلعـــداد للتنـــسيق مـــع اجلهـــات املعنيـــة املـــشاركة يف تنفيـــذ  )ط(  
  لألخطار؛
لـدى اختـاذ    ) مثـل أي تبعـات قانونيـة      (استبانة ما قد ينشأ مـن مـسائل قانونيـة             )ي(  

  تدابري ختفيف أخطار األجسام القريبة من األرض أو اختيار أي خيار ختفيفي حمتمل؛
  إبالغ اجملتمع الدويل مبا يقوم به من أنشطة؛  )ك(  
ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية        تقدمي إحاطة سنوية إىل جلنة ا       )ل(  

  .عن حالة أنشطته
وميكن تنظيم الفريق االستشاري املعين بتخطـيط البعثـات الفـضائية حبيـث يعمـل علـى                   -٤٥

ــة       ــة باحلطــام الفــضائي، مــع مناوب ــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعني حنــوٍ مــشابه للجن
 كــل دولــٍة عــضو ادة للفــضاء وقيــام مؤســساتمنــصب رئــيس الفريــق بــني ممثلــي الــدول املرتــ  

  .بأنشطة مساندة ملهام الفريق
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وينبغــي للفريــق االستــشاري أن حيــدد، لــصاحل وكــاالت الفــضاء، املــسائل التقنيــة الــيت    -٤٦
 مـن أجـل االسـتفادة مـن أوجـه التـضافر ألنـشطة االستكـشاف                 ي  ينطوي عليها الدفاع الكوكب   

  .لبحثية املتعلقة بأخطار األجسام القريبة من األرضالبشري واألنشطة العلمية واألنشطة ا
ــشاري املعــين         -٤٧ ــق االست ــسهِّل إعــداد اإلطــار املرجعــي للفري ــق العمــل أن ُي وميكــن لفري

  .بتخطيط البعثات الفضائية
    

    ختطيط التصدِّي للكوارث وتنسيقه  - جيم  
ــذار إىل اكتــشاف األجــسام احمل     -٤٨ ــل واإلن ــة اخلطــر  هتــدف شــبكة املعلومــات والتحلي تمل

وتوفري إنذارات باحتماالت ارتطامها، مـع إتاحـة وقـٍت كـاٍف لتخطـيط وتنفيـذ تـدابري َحـرف                  
ه ميكـن تـوفري اإلنـذارات يف بعـض احلـاالت، فقـد تكـون            ومـع أنـ   . ر وتدابري الدفاع املدين   املسا

 يف الوقـت احلاضـر علـى        موارد اكتـشاف الكويكبـات الـيت تتـوىل الـشبكة تنـسيقها غـَري قـادرة                
وهـي كـبرية مبـا فيـه الكفايـة لتـدمري            ( متـر    ٣٠٠ و ٣٠كشف األجسام اليت يتراوح قطرها بني       
أو علــى تــوفري إنــذارات بارتطامهــا، أو قــد ال تتــيح   ) مدينــة كــبرية أو تــسبيب كارثــة إقليميــة  
ومــن مثَّ، جيــب علــى هيئــات التــصّدي  . َحــرف املــسار اإلنــذارات وقتــاً كافيــاً للقيــام مبحاولــة ل 

ن ختطِّط لكوارث ناشئة عـن أحـداث ارتطـام غـري متوقعـة، وألحـداث يكـون فيهـا                   للكوارث أ 
  .أ بوقوعها بعد سنوات من اآلنوقف اإلنذار قصرياً، وألحداث ارتطام ُيتنّب

واستعداداً ألحداث ارتطام األجسام القريبة من األرض، يوصي فريق العمل بأن ُينـشأ               -٤٩
ارث االرتطــام لكــي يكــون حلقــة وصــل بــني   فريــق استــشاري معــين بــالتخطيط ملواجهــة كــو  

مـن هيئـات معنيـة بالتـصّدي للكـوارث، مـن أجـل              يوجـد علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل            ما
ــة ارتطــام، ســواء أكانــت متنبـّـ     ــّسقة يف حــال وقــوع كارث أً هبــا أم غــري إعــداد أنــشطة تــصٍد من

رنـــامج ويقـــوم هـــذا الفريـــق االستـــشاري، الـــذي ميكـــن تنـــسيق عملـــه مـــع عمـــل ب  . متوقعـــة
املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت  األمـــم

  :، مبا يلي)سبايدر(الطوارئ 
استعراض الـدروس املـستفادة مـن كـوارث الـزالزل والتـسونامي وغريهـا مـن                   )أ(  

ا الكــوارث الطبيعيــة الواســعة النطــاق، مــن أجــل وضــع توصــيات بــشأن الكيفيــة الــيت ينبغــي هبــ
ــشطةَ  ــسِّق أن ــة مــن األرض تــصيب دوالً    للــدول أن تن  التــصّدي لكــوارث ارتطــام أجــسام قريب
  أً هبا أم غري متوقعة؛متعددة، سواء أكانت متنّب

استبانة الفرص البحثية من أجل تعزيز فهم ما ينجم عـن ارتطـام األجـسام القريبـة        )ب(  
  ى التحتية واالقتصادات؛  والبيئة والبنمن األرض من آثار فورية وطويلة األمد على البشر والطقس



 

16 V.12-58207 
 

A/AC.105/C.1/L.329  

ــة متــارين       )ج(   ــذار، برعاي ــام، بعــد استــشارة شــبكة املعلومــات والتحليــل واإلن القي
دورية لبناء واختبـار قـدرات وطنيـة ودوليـة للتـصّدي للكـوارث الـيت ميكـن أن يـسبِّبها ارتطـام                       

  الكويكبات؛
 الناس من املناطق الـيت      وضع توصيات وجداول زمنية وقواعد إجرائية إلجالء        )د(  

  .ر باالرتطامستتأثّ
    

    تنفيذ بعثة ختفيف األخطار  - دال  
ــل           -٥٠ ــات والتحلي ــبكة املعلوم ــرى ش ــر، وت ــن وجــود جــسم ذي خط ــدما ُيكــَشف ع عن

واإلنذار أنَّ هذا اخلطر ذو مصداقية، ينبغي عرض هذه الواقعة وما يرتبط هبا من تفاصـيل أمـام                  
وينبغـي للجنـة أن ُتقـيِّم املخـاطر املاثلـة           .  يف األغـراض الـسلمية     جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي    

ــق        ــسَّق مــن خــالل الفري ــادرة بوضــع خطــط، ُتَن ــادة للفــضاء علــى املب ــدول املرت وأن تــشجِّع ال
ويف الوقـت نفـسه،     . َحرف مسار اجلسم اخلَِطر     االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية، ل     

االرتطــام بــذلك كــوارث ستــشاري املعــين بــالتخطيط ملواجهــة ينبغـي للجنــة أن تبلــغ الفريــق اال 
اخلطر، وميكن هلا أن تنشئ فريقاً استشارياً معنياً ببعثـات ختفيـف األخطـار، مـن أجـل تـشجيع                    
أنشطة التصّدي الدولية وإسداء املشورة بـشأن التخطـيط للتـصّدي لـذلك اخلطـر، مبـا يف ذلـك                    

وللــدفاع املــدين ولتخفيــف آثــار ) ت يــسمح بــذلكإذا كــان الوقــ(َحــرف املــسار  اختــاذ تــدابري ل
  .الكارثة
وعند نشوء اخلطـر، ينبغـي أن تتلقـى اللجنـة حتـديثات دوريـة للتنبـؤات املتعلقـة مبكـان                  -٥١

االرتطام من شبكة املعلومات والتحليل واإلنذار، وعن خطط وحالة بعثات َحرف املـسار مـن             
ئية، وعــن التــصّدي للكارثــة احملتملــة مــن   الفريــق االستــشاري املعــين بتخطــيط البعثــات الفــضا  

وينبغــي للــشبكة وللفــريقني . الفريــق االستــشاري املعــين بــالتخطيط ملواجهــة كــوارث االرتطــام
كمـا ينبغـي    . االستشاريني املذكورين أن حيرصوا على التنـسيق الوثيـق طـوال مراحـل التـصّدي              

 شــبكي حيتــوي علــى اخلــارجي، أن حتــتفظ مبوقــعللجنــة مبــساعدة مــن مكتــب شــؤون الفــضاء 
وينبغـي للفريـق االستـشاري املعـين        . معلومات ذات ُحجِّية عـن التـصّدي الـدويل لـذلك اخلطـر            

والتحـسينات  ببعثات ختفيف األخطار أن يقوم جبمع وتوزيع معلومات عن الـدروس املـستفادة              
  .املوصى بإدخاهلا على هذه العملية

ر مجع بيانات التتبُّع وتنقيح تنبـؤات       وسوف تواصل شبكة املعلومات والتحليل واإلنذا       -٥٢
االرتطام، وينبغي هلا أن تتيح تلك املعلومات لعامـة النـاس حـسبما يوصـي بـه اإلطـار املرجعـي                     
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وجيدر التسليم بـأن تـوافر بيانـات تتبُّـع إضـافية قـد يـؤدي إىل اسـتبعاد التنبـؤ حبـدوث                       . للشبكة
أمـا املعلومـات عـن الـدروس املـستفادة      . وينبغـي عندئـذ إهنـاء تـدابري التـصّدي         . ارتطام باألرض 

  .والتحسينات املوصى هبا، فينبغي مجعها يف كل احلاالت
 َحرف مـسار جـسم قريـب مـن األرض أو أيِّ             بعثة ل  وينبغي للجنة أن تسهِّل تنفيذ أيِّ       -٥٣

خطة للتصّدي لكارثة، بـأن تنـسِّق جهـود هيئـات األمـم املتحـدة املختـصة دعمـاً ملـسار العمـل                       
ويف حـال اكتـشاف جـسم قريـب مـن األرض يـشكِّل خطـراً عليهـا،            .  عليه االختيار  الذي يقع 

َحــرف املـسار أو أجـزاء منـها أن يتخــذ     لتجمُّـع يـضم الـدول القــادرة علـى تنفيـذ محلـة ل      ينبغـي  
  :التدابري التالية

مثــل التبليــغ عــن وجــود (حتديــد املعــايري والعتبــات الــيت تــستدعي اختــاذ تــدابري   )أ(  
  ؛)أو ختفيف لألخطار/تطام كبرية، بدء محلة رصد واحتماالت ار

وضع جداول زمنية الختاذ القرارات وتنفيذ األنشطة من أجـل حتليـل محـالت                )ب(  
  ختفيف األخطار؛

توزيــع املــسؤوليات العملياتيــة عــن التــدابري املنــسَّقة اخلاصــة حبمــالت ختفيــف     )ج(  
  األخطار؛
الدوليـة املختـصة بالتـصّدي للكـوارث،        حتديد طرائق إشراك اهليئات الوطنية و       )د(  

  ى التحتية املوجودة؛ وكيفية االستفادة من املهام والبن
صوغ اتفاقات تفصيلية بشأن تنفيذ محلة لتخفيـف خطـر اجلـسم القريـب مـن            ) ه(  

  ؛، واستحداث أنشطة للتصّدي للكوارثهَحرف مسار األرض، تشمل أنشطة ل
  ة املعنية؛إبالغ اجملتمع الدويل بتلك االتفاقات من خالل منظمات األمم املتحد  )و(  
  .تقدمي املساعدة يف جمال التنسيق بني اجلهات املشاركة يف تنفيذ االتفاقات  )ز(  

    
    التنفيذ  - هاء  

ــدورات، اإلرشــاد     ١٤ينبغــي لفريــق العمــل    -٥٤ ــه فيمــا بــني ال ــوفِّر، مــن خــالل عمل  أن ي
ــشاري امل      ــق االست ــذار والفري ــل واإلن ــشاء شــبكة املعلومــات والتحلي ــدعم الالزمــني إلن عــين وال

بالتخطيط للبعثات الفضائية والفريق االستشاري املعين بالتخطيط ملواجهـة كـوارث االرتطـام،             
    .م احملرز يف هذا الشأنوأن يقدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية تقريراً عن التقّد


