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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

        األجسام القريبة من األرض
      ٢٠١٢-٢٠١١األجسام القريبة من األرض،     
  يق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض مشاريع توصيات فر    

   ارتطام األجسام القريبة  على الصعيد الدويل خلطرالتصّديبشأن 
      ضمن األر

  لفيةاخل  -أوالً  
  
ــرة      -١ ــسنوات للفت ــددة ال ــاً خلطــة العمــل املتع ــواردة يف  ٢٠١١-٢٠٠٩وفق ــصيغتها ال ، ب

، A/AC.105/911الوثيقـة   (امـسة واألربعـني     تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن دورهتـا اخل        
يتضمن هذا التقرير مشاريع توصيات فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن            ) املرفق الثالث 

 تراعـي و ، على الصعيد الدويل خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض         التصّدياألرض بشأن   
  .٢٠١١ األعمال اليت قام هبا فريق العمل خالل عام التوصيات

───────────────── 
  * A/AC.105/C.1/L.310. 
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ت، يف دورهتـا  وكانت جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية قـد أقـرّ                  -٢
، التوصــية الــيت قدمتــها اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين ٢٠١١ عــام ،الرابعــة واخلمــسني

خطة العمل املتعـددة الـسنوات املتعلقـة باألجـسام          ، بشأن مواصلة    القريبة من األرض  باألجسام  
ــ ــسنتني  القريبـــ ــرة الـــ ــن األرض لفتـــ ــل    )١()٢٠١٣-٢٠١٢ة مـــ ــة العمـــ ــى خطـــ ــاء علـــ وبنـــ

)A/AC.105/987     ستنظر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف التقريـر            ) ٩، املرفق الثالث، الفقرة
  .٢٠١٣ عام ،النهائي لفريق العمل يف دورهتا اخلمسني

 الــذي يتنــاول ،العمــل التقريــر املؤقــت لفريــق A/AC.105/C.1/L.316ويــرد يف الوثيقــة   -٣
ــارفالوضــع احلــايل   ــيت      للمع ــم احلــايل للمخــاطر ال ــن األرض، والفه ــة م  عــن األجــسام القريب

ــدابري الالزمــة للتخفيــف مــن خطرهــا، والتوافــق يف اآلراء بــشأن      تــشكِّلها تلــك األجــسام والت
  . هلا وحلوهلا املمكنةالتصّدير ترتيب أولويات املسائل املقّر

    
    مقدِّمة  -ثانياً  

ملعـين باألجـسام   ، أنشأت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الفريق العامل ا ٢٠٠٧يف عام     -٤
 إجــراءات دوليــة للتــصدي خلطــر األجــسام أن يقتــرحالفريــق ، متوقعــة مــن القريبــة مــن األرض
 عقــدت رابطــة  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ويف عــامي .  لكــي تنظــر اللجنــة فيهــا   ،القريبــة مــن األرض 

مؤلـف مـن خـرباء       بالتخفيف من أخطار الكويكبات،       معين لفريق مستكشفي الفضاء اجتماعاً  
غـــري حكـــوميني معـــروفني متعـــدِّدي التخصـــصات يف العلـــوم والدبلوماســـية والقـــانون وإدارة  

الفريق املـذكور،   ه  مت الرابطة تقريراً أعدّ   ، قدّ ٢٠٠٨ويف عام   . الكوارث من مجيع أحناء العامل    
ــوان ــداء مــن أجــل : أخطــار الكويكبــات  "بعن ــة ن ــايل  " ( اســتجابة عاملي ــوان الت ــاح علــى العن : مت

www.space-explorers.org/committees/NEO/docs/ATACGR.pdf(  املعـــين ، إىل فريــق العمــل 
.  املعين باألجسام القريبـة مـن األرض  الفريق العاملفيه   لكي ينظر    باألجسام القريبة من األرض   

ــهيئات   ــة للـ ــاط الدوليـ ــافة إىل ذلـــك، عقـــدت األوسـ ــصلة  وباإلضـ ــشطة املتـ ــشاركة يف األنـ  املـ
باألجــسام القريبــة مــن األرض العديــد مــن حلقــات العمــل واملــؤمترات يف الــسنوات األخــرية،    

رتطــام األجــسام  علــى املــستوى الــدويل خلطــر االتــصّديوقــّدمت عــددا مــن التوصــيات بــشأن 
  .القريبة من األرض

  املـــذكورانل، اضـــطلع فريـــق العمـــل والفريـــق العامـــ    ٢٠١٠ و٢٠٠٩ويف عـــامي   -٥
 الفريــق املعــين اجتماعاتــه تقريــَر يف  العمــل فريــُقونــاقش. لــةبأعماهلمــا وفقــا خلطــة العمــل املعدَّ

───────────────── 
 .١٣٤، الفقرة (A/66/20) ٢٠ والستون، امللحق رقم السادسةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )1(  
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مـة مـن    بالتخفيف من أخطار الكويكبات، واستعرض ذلـك التقريـر، ونظـر يف املعلومـات املقدّ              
 والوثـائق   الفريق ويف التقارير عـن األنـشطة املتعلقـة باألجـسام القريبـة مـن األرض               ذلك  أعضاء  
  .مة إليهاملقّد
 بـني   املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض أعمالـه ملـا            ، أجنز فريق العمـل      ٢٠١١ويف عام     -٦

 التوصـيات الدوليـة بـشأن    حـول حلقة العمـل   "وتناولت.  حلقيت عمل من خالل تنظيم  الدورات  
اليـات املتحـدة   ، املعقـودة يف كاليفورنيـا، الو    "التخفيف من أخطـار األجـسام القريبـة مـن األرض          

 التـصّدي ، املسائل الرئيسية املتعلقة بـإجراءات       ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦ و ٢٥ يومي   األمريكية،
تخطـيط البعثـات والعمليـات يف التحـضري الحتمـال           معـين ب  والتعاون الالزمـة الـيت حيتاجهـا فريـق          

طـار  ت حلقة العمل مشروعاً أولياً إلوأعّد. جسم قريب من األرض   ض األرض خلطر ارتطام     تعّر
 وهـو جـزء أساسـي مـن النظـام العـام للتخفيـف مـن         ،مرجعي لفريق ختطـيط البعثـات والعمليـات     

االتـصاالت بـشأن    /أما حلقة العمل املعنيـة بوسـائط اإلعـالم        . أخطار األجسام القريبة من األرض    
نـوفمرب  / كـانون األول   ١٥ و ١٤ يـومي    ،قدت يف كولورادو، الواليـات املتحـدة      األخطار، فقد عُ  

بطريقــة خـالل هــذه احللقـة، أجريــت نقاشــات بـشأن أفــضل الــسبل إلعـالم اجلمهــور     و. ٢٠١١
؛ وسبل توفري اإلرشادات بشأن  حدوث ارتطام جلسم قريب من األرضمبخاطرتتجنب التضليل   

عـن اآلثـار احملتملـة      يف الوقـت املناسـب      ر املعلومـات الدقيقـة      ز تـوفّ  وضع خطة إعالم وتوعيـة تعـزّ      
  .ل خطراً حمتمالً يشكّ من األرضحدوث ارتطام جلسم قريبك
ــاء   واســتناداً  -٧  املعــين باألجــسام   فريــق العمــل اجتماعــات إىل املناقــشات الــيت جــرت أثن

ــة مــن األرض  ــصيغةَفريــق ال  ذلــك، أعــّدمراســالته والحقــاً مــن خــالل  القريب ــ احملدَّال ــةث  ة التالي
جــسام القريبــة مــن  علــى الــصعيد الــدويل خلطــر ارتطــام األالتــصّديشاريع التوصــيات بــشأن ملــ

 النظـر فيهـا أثنـاء الــدورة     املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض     ليواصـل الفريـق العامـل   ،األرض
  .لجنة الفرعية العلمية والتقنيةالتاسعة واألربعني ل

    
    اخللفية  - ألف  

الواليـة  ) ١٤فريق العمل   (أسندت إىل فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض            -٨
استعراض مضمون اجلهود اجلاريـة يف ميـدان رصـد األجـسام القريبـة مـن األرض وبنيـة                 : ةالتالي

حتديد مـا يوجـد يف العمـل اجلـاري مـن ثغـرات يتطلّـب سـّدها                  وهذه اجلهود وكيفية تنظيمها؛     
ــسيق و   ــن التن ــداً م ــات أخــرى أن    /مزي ــدان أو منظم ــّدها؛ أو ميكــن لبل ــساهم يف س ــراح و ت اقت

وألغــراض هــذه الوثيقــة . صةدويل بالتعــاون مــع اهليئــات املتخّصــخطــوات لتحــسني التنــسيق الــ
 خطراً حمتمالً هو كويكـب أو       يشكّل اجلسم القريب من األرض الذي       وعمل اللجنة، يعترب أنَّ   
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 هـذه األجـسام الـيت    اتمدارو.  من األرض على فترات دورية    جيعله قريباً  يدور يف مدار     ُمذنَّب
 جتعلــها فرعيــة مــن طائفــة األجــسام القريبــة مــن األرض، خطــراً حمــتمالً، وهــي جمموعــة تــشكّل
  . تقريباً مليون كيلومتر٧,٥ يف حدود من مدار األرض مبسافة تقترب

ومنذ إنشاء فريـق العمـل أصـبح مـن املقبـول لـدى اجملتمـع الـدويل عمومـاً أنَّ مثـة أدلـة                           -٩
ــت أنَّ  ــّر تارخيهــ    تعّراألرضتثب ــوجي الرتط ضــت علــى م  ت متكــّررةامــاا اجليولــوجي والبيول

مــدمِّرة مــن أجــسام مــن الفــضاء، وأنَّ األجــسام القريبــة مــن األرض ال تــزال ُتعــرِّض البــشرية  و
م بالطبيعــة العامليــة خلطــر ارتطــام األجــسام تــسليال أيــضاً ومث. واألرض بأســرها خلطــر االرتطــام

ام األجـسام  أحـداث ارتطـ  وميكن آلثار . ابة دولية منّسقةاحلاجة إىل استج  بالقريبة من األرض و   
القريبة من األرض أن تكـون أكثـر شـدة بكـثري مـن األخطـار النامجـة عـن ظـواهر مثـل اهلـزات                   
األرضية أو األحداث املناخية القصوى، وإن كان تواتر حدوثها أقل مـن األخطـار اجليولوجيـة                

ومــن بــني األخطــار الطبيعيــة، تتــسم أحــداث ارتطــام األجــسام القريبــة مــن   . واملناخيــة املألوفــة
فريدة من نوعهـا وهـي إمكانيـة منعهـا مـن خـالل اختـاذ إجـراءات يف                   رمبا تكون   األرض بِِسمة   
، واجملتمع الدويل ملزم يف الواقع بوضع استجابة منّسقة خلطـر األجـسام القريبـة               الوقت املناسب 

ــة     ــران ضــخامة حجــم الكارث ــالنظر إىل اقت ــؤ باألحــداث  املمكــنمــن األرض، ب ــة التنب  وإمكاني
  .تاحة للتدخلوالفرصة امل

تـدابري الكتـشاف   اختـاذ   خلطـر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض        التصّديويتطلّب    -١٠
األجسام القريبة مـن األرض الـيت حيتمـل أن متثّـل خطـراً، وتعقّبـها وحتديـد خصائـصها املداريـة                      

تـدابري   تدابري لتعديل مسار هذه األجـسام للحيلولـة دون وقـوع ارتطـام و        يشملوالفيزيائية، مبا   
 هـذه األجـسام علـى سـطح األرض، مثـل اإلجـالء أو غـري ذلـك مـن                     عواقب ارتطـام  للحدِّ من   

  .االت الطوارئحل التصّديوأشكال ختفيف وطأة الكوارث 
    

  األساس املنطقي  - باء  
  

 األجـسام القريبـة مـن األرض مـع تنـاقص            عـدد  العلميـة احلاليـة، يتزايـد        للمعارفوفقاً    -١١
خالل العقـد القـادم   ن املُرتقب أن تسّهل بقدر كبري املقاريب املتقدِّمة وم. حجم تلك األجسام  

، وتتـيح بالتـايل إمكانيـة       القريبـة مـن األرض     اكتشاف عدد كبري مـن األجـسام األصـغر حجمـاً          
وبـالنظر  .  حمـتمالً  كشف عدد أكرب كثرياً من األجـسام القريبـة مـن األرض الـيت تـشكِّل خطـراً                 

ــه ميكــن أن يكــون لالصــ   ــار   إىل أن ــة مــن األرض آث ــةطدامات مــع األجــسام القريب  علــى كارثي
 الـضرورية  التـصّدي األرض، سوف يتعني على اجملتمع الدويل أن يتخـذ قـراراً بـشأن إجـراءات               

  .كتشفُي خطر ارتطام أليِّ
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ومع حتّسن قدرات البحث عـن األجـسام القريبـة مـن األرض وتعقبـها والتنبـؤ هبـا، فـإنَّ                       - ١٢
 األجـسام الـصغرية الـيت ال ختتـرق          ارتطامـات كنوا فقط من التنبؤ باملزيد مـن        علماء الفلك لن يتم   

 سيكتـشفون أيـضا العديـد مـن الكويكبـات األكـرب             بـل الغالف اجلوي لتصطدم بـسطح األرض،       
ويكمــن . القريبــة مــن األرض الــيت تــشكّل احتمــاال مــثريا للقلــق فيمــا يتعلــق بارتطامهــا بــاألرض 

 الوقت املناسب الختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع إمكانيـة ارتطامهـا           مفتاح استبانة هذه األجسام يف    
  .املدّمر باألرض يف الكشف املبكر عنها باتباع برنامج دويل قوي للبحث عنها وتعقبها

 جــسم أيِّوملــا كانــت هنــاك حاجــة إىل كــثري مــن الوقــت لتنفيــذ محلــة حلــرف مــسار    -١٣
اً يف بعـض احلـاالت قبـل االرتطـام املتوقّـع،             يكون الوقت املتـاح حمـدود      فقد من األرض،    قريب

وقـد تكـون هنـاك يف الواقـع حـاالت يتعـّين           .  اختاذ قرار سريع بشأن اإلجـراء الـالزم        وقد يتعني 
وكلَّمـا  . فيها على اجملتمع الدويل أن يتخذ إجـراء قبـل تأكـده مـن أنَّ االرتطـام سـيحدث فعـالً            

قلّـت اخليـارات املتاحـة وزاد      ،  جراءات للتـصّدي   قـراره بالقيـام بـإ      تأخر اجملتمع الـدويل يف اختـاذ      
ويف غياب عمليـة متفـق      .  ُيلجأ إليه يف هناية املطاف آثار غري مرغوبة         خيار أليِّخطر أن تكون    

  يف الوقـت املناسـب    اجملتمـع الـدويل فرصـة اختـاذ إجـراء         علـى    قد تفوت    ،عليها الختاذ القرارات  
 لــه بــذلك إالّ اإلجــالء وإدارة الكــوارث يتبقّــى، وال للتــصّدي خلطــر جــسم قريــب مــن األرض

ــدة الرتطــام وشــيك    ــاق   كــان كاســتجابة وحي ــاب االتف ــوال غي ــه ل ــذلك ُي. ميكــن تفادي ــول  دَُّع
مــن أنــشطة منــسَّقة وجمموعــة مــن التــدابري التحــضريية  مؤلــف االعتمــاد الفــوري لربنــامج دويل 

ولكـي يكـون ذلـك      .  ارتطـام حمتمـل    حلـدث جراءات خطوة حصيفة وضرورية توقّعـاً       اإلالختاذ  
ــاالً جيــب أن يرســي    ــامج فّع ــايريالربن ــذها  حل وخططــاًجــراءات اإل الختــاذ مع مــالت ميكــن تنفي

  .حاجة إىل مناقشة مطوَّلةدومنا  ،بسرعة
اجملتمع العاملي من أن يتبـّين      بفضلها  وحاملا توضع تلك التدابري موضع التنفيذ سيتمكّن          -١٤
وقـد قامـت   . الة ملنع الكوارث أو إدارهتـا     تنفيذ تدابري فعَّ   يسارع إىل وأن   خطر ارتطام حمدَّد   أيَّ

اهليئات املشاركة يف األنشطة املتصلة باألجسام القريبة من األرض، مبا فيها مؤمتر الفريـق املعـين     
بــالتخفيف مــن أخطــار الكويكبــات ومــؤمتر الــدفاع الكــوكيب، بوضــع سلــسلة مــن التوصــيات  

 على الـصعيد العـاملي لتهديـدات        التصّدياذ القرارات بشأن     برنامج الخت  بإعداد املتعلقة   املوجزة
وتسلِّم اللجنـة بفائـدة تلـك السلـسلة مـن التوصـيات الرفيعـة املـستوى الـيت تلقـى                     . الكويكبات

لـذا، فقـد    و.  للكـوارث  التـصّدي قبوالً واسـع النطـاق لـدى األوسـاط العامليـة املعنيـة بالفـضاء و               
م القريبـة مـن األرض هـذه اجملموعـة مـن التـدابري الدوليـة          استنبط الفريق العامـل املعـين باألجـسا       

ــصّدي  ــك التوصــيات     خلطــرللت ــن األرض، اســتناداً إىل تل ــة م ــوجزة األجــسام القريب ــاً امل  ووفق
      .ملعاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي
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  التطبيق  - جيم  
  

وطنيـة  الليـات   اآل تدابري، من خـالل      ينبغي للدول األعضاء واملنظمات الدولية أن تتخذ        -١٥
وينبغـي  . أو غريها من اآلليات ذات الصلة، لدعم تنفيذ هـذه التوصـيات إىل أقـصى حـّد ممكـن             

 متناسـب  مستوى   توافر الدعم، استناداً إىل العالقات واملؤسسات واألنشطة القائمة،         أن يشمل 
  .بة من األرضله األجسام القريالذي تشكّاحملّدد من املوارد للتصّدي للخطر 

ــة واملنظمــات        -١٦ ــة الدولي ــات واملنظمــات احلكومي ــى احلكوم ــذه التوصــيات عل ــق ه وتنطب
اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات وكيانات األمم املتحدة ذات الصلة الـيت تـضطلع              

  .باملسؤولة عن تنسيق األنشطة الفضائية وسالمة املواطنني ومبهام التخفيف من خطر الكوارث
توصـيات منفـردة أو عناصـر منـها خيـضع ألحكـام معاهـدات               ملسلَّم به أنَّ تنفيـذ      ومن ا   -١٧

 التزامـات ماليـة علـى        أيَّ يفـرض األمم املتحدة املعنية بالفضاء اخلارجي ومبادئها وال ينبغـي أن           
  .ميزانية األمم املتحدة

    
  مهام التخفيف من أخطار األجسام القريبة من األرض  -ثالثاً  

  
ات الـيت  ذنَّباكتشاف الكويكبات واملُـ :  عناصر أولية للتخفيف من األخطار   ناك ثالثة ه  -١٨
ــد األجــسام الــيت تــشكّ  تــشكّ ــدا يتطلّــ ل خطــراً، وحتدي ن قــد تتــضمّ (ب اختــاذ إجــراءات  ل هتدي

ن أنـشطة   تخفيف اخلطر تتضمّ  ل؛ والتخطيط حلملة    )اإلجراءات الشروع يف تدابري الدفاع املدين     
 وأنـشطة الـدفاع املـدين؛ وإذا كـان اخلطـر حمققـاً، اإلذن       يل مـصدر اخلطـر   تعطحرف املسار أو    

  .بالشروع يف محلة التخفيف من اخلطر
 وكـذلك هــي تبعاتــه، وأيُ  ،بطبيعتــهات دويل ذنَّباخلطـر النــاجم عـن الكويكبــات واملُـ   و  -١٩

مـن  بذل من أجـل التخفيـف منـه غالبـاً مـا سـيتطلب اختـاذ إجـراءات مـن جانـب العديـد               جهد يُ 
ــسّ    ــود من ــذهلا جله ــم وب ــم       . قةاألم ــع األم ــة مجي ــة معرف ــة لكفال ــاع اخلطــوات التالي ويوصــى باتب

باألخطــار احملتملــة ولــضمان تــصميم أنــشطة التخفيــف منــها وتنــسيق تلــك األنــشطة، مبــا فيهــا    
أنشطة الدفاع املدين، فيما بني تلك األمم املهددة بارتطام حمتمل واليت ميكنها أن تضطلع بـدور                

  . أو تعطيلهُمذنَّب حلرف مسار كويكب أو ُيضطلع هبا يف هناية املطاف محلة  يف أيِّمباشر
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  املعلومات والتحليل واإلنذار  - ألف  
  

ــذار       -٢٠ ــل وإن ــات وحتلي ــشاء شــبكة معلوم ــي إن ــط    ،)IAWN(ينبغ ــن خــالل رب ــك م  وذل
،  املقترحـة  املؤسسات اليت تضطلع حالياً بالعديد من مهام شبكة املعلومـات والتحليـل واإلنـذار             

  :مبا فيها املهام التالية، وإضافة قدرات أخرى حسب احلاجة
 تــشكّل خطــراً األجــسام القريبــة مــن األرض الــيت اكتــشاف ورصــد جمموعــة    ) أ(  
ية والراداريــة وغــري ذلــك مــن اإلمكانيــات القائمــة يف نــصفّي  باســتخدام املرافــق البــصرحمــتمالً 

  الكرة األرضية الشمايل واجلنويب على السواء ويف الفضاء؛
االضطالع بوظيفة مركز ُمعترف به دوليـاً لتبـادل املعلومـات مـن أجـل تلقـي                   ) ب(  

  نتائج مجيع عمليات رصد األجسام القريبة من األرض واإلقرار بتلقيها ومعاجلتها؛
ة مركـز التنـسيق الـدويل للمعلومـات      االضطالع بدور بوَّابة عاملية تؤّدي مهمّـ        )ج(  
   عن جمموعة األجسام القريبة من األرض؛واملتحقق منهاالدقيقة 
  تنسيق محالت رصد األجسام القريبة من األرض اليت تشكّل خطراً حمتمالً؛  )د(  
ــات اخلاصــ     )هـ(   ــايري والعتب ــشأن املع ــسياسات ب ــاإلبالغ عــن خطــر  التوصــية ب ة ب

  ارتطام ناشئ؛
 إىل الكيانات اليت حتدِّدها الـدول       وإبالغ تلك النتائج  تقييم نتائج حتليل املخاطر       )و(  

  ؛املقّررةاألعضاء باعتبارها مسؤولة عن تسلّم اإلشعار خبطر وقوع ارتطام وفقا للسياسات 
ري التخفيـف  مساعدة احلكومات يف حتليـل عواقـب االرتطـام ويف ختطـيط تـداب            )ز(  
  .من آثاره

ة مؤسسات حالياً يف الكشف عـن األجـسام القريبـة مـن األرض وتعقبـها                وتشارك عدّ   -٢١
وفهرستها والتنبؤ خبطر ارتطامها واإلبالغ عن األخطار الـيت تتجـاوز العتبـات احملـددة لإلبـالغ                 

بع ومـن هـذه املؤســسات برنـامج رصـد األجــسام القريبـة مـن األرض التــا      . عـن تلـك األخطــار  
، ومركــز الكواكـب الــصغرية التــابع لالحتــاد  )ناســا(لـإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويـة والفــضاء   

 احلاســويب يف خمتــرب الــدفع النفثــي التــابع  Sentryالفلكــي الــدويل واملــدعوم مــن ناســا، ومركــز   
تـابع   الاحلـسايب  املعنية باألجسام القريبة من األرض أيـضاً املركـز            اجلارية وتشمل الربامج . لناسا

لنظام رصد املوقع الدينامي لألجسام القريبة مـن األرض التـابع جلامعـة بيـزا، إيطاليـا، وكـذلك                   
ــامج   املتعلقــة مبــعناصــر ال ــها يف برن ــة مــن األرض ومتابعت ــوعيسح األجــسام القريب ــاألحوال ال  ب
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 يف  وينبغي تشجيع مراكز اخلربة األخـرى الـيت تـسهم         . الفضائية التابع لوكالة الفضاء األوروبية    
  . املقترحةحتقيق أهداف شبكة املعلومات والتحليل واإلنذار

ــشبكة   -٢٢ ــذه الـ ــي هلـ ــةوينبغـ ــط    املقترحـ ــتخدام خطـ ــصاالت باسـ ــتراتيجية اتـ ــضع اسـ  أن تـ
وينبغـي أن   .  جيداً ومبنية على علم اإلبـالغ باملخـاطر وعلـم الـنفس            حمددةوبروتوكوالت اتصال   

ري الـسياسات فهمهـا،    يـسهل علـى اجلمهـور ومقـرِّ    ُتوزَّع األنباء واملعلومات باستخدام عبارات   
 فــورا ومباشــرة للمعلومــات التــصّديوأن تتــسم بالدقــة وُتــوّزع يف الوقــت املناســب وهتــدف إىل 

وجهـات  االتـصال    قنـوات    عـن  هذه الشبكة    تتحرىوينبغي أن   . املضلّلة وأخطاء وسائط اإلعالم   
ارث للتواصـل مـع األوسـاط املعنيــة    خـرى لإلنــذار بـالكو  األشبكات الـ االتـصال الـيت تـستخدمها    

وُيمكن للشبكة أن تستفيد من كّم املعارف الكبري املتاح عن تـصدي اإلنـسان              . بإدارة الكوارث 
للكوارث الطبيعية األخرى، ومن مث، ينبغي أن تضم بـني أعـضائها خـرباء يف حتليـل املخـاطر مـن                     

ينبغـي أيـضا أن تـستفيد الـشبكة مـن           و. املِلّمني بالعناصـر الـسلوكية والنفـسية يف إدارة الكـوارث          
  . للكوارث وإدارة املخاطرالتصّديبعنية املخرى األنظمات املالدروس املستخلصة من 

وإلعالم اجلمهور بأخطار األجسام القريبة من األرض، ينبغي للـشبكة أن تـضع خطـة                 -٢٣
ا أن تنـّسق خطـة   وينبغـي هلـ  .  حتدد فيها عوامل اخلطر الرئيـسية املرتبطـة هبـذه األجـسام       للتثقيف

ــدويل واحتــاد         ــل االحتــاد الفلكــي ال ــات مــن قبي ــة تعــىن هبــذه األجــسام باالســتعانة بكيان إعالمي
  .اجليوفيزياء للبلدان األمريكية ووكاالت الفضاء ومنظمات الرصد الفلكي للهواة

ومـن مث،   . لكي تـؤدي الـشبكة وظيفتـها بكفـاءة        املستمرة ضرورية    البحوث   وستكون  -٢٤
ــشبك  ــدعو إىل      ينبغــي لل ــة مــن األرض وأن ت ــة عــن األجــسام القريب ة أن حتــّدد البحــوث الالزم

إجرائها، وذلك لسد الثغرات يف املعارف املتعلقـة بـالتنبؤ حبـاالت االرتطـام أو آثارهـا أو سـائر          
  .ت الالزمة لنهوض الشبكة مبهمتهااجملاال
لقريبــة مــن ألجــسام اخلطــرة اا عــنوينبغــي أن تــشّدد الــشبكة علــى أمهيــة الكــشف     - ٢٥

من أجل احلصول على بيانات دقيقة عن تعقبـها، ومـن مث تـاليف              يف أبكر وقت ممكن     األرض  
. الزمـة للتخفيـف مـن أخطـار األجـسام القريبـة مـن األرض       اللبعثات غري لالتكاليف الباهظة  

ــة مــن األرض        ــاء بقــدرات البحــث عــن األجــسام القريب وتتطلــب هــذه االســتراتيجية االرتق
  :لنحو التايل على ا،وتعقبها

إدخـال حتـسينات سـريعة علـى الـنظم احلاليـة لكـشف األجـسام وتعقبـها                  ميثل    )أ(  
ب تقييم خطر االرتطام إجـراء مـسح شـامل جملموعـة األجـسام القريبـة        ويتطلّ. اً حكيم اًاستثمار

الـصغرية القريبـة    ) اتذنَّبواملُـ (اآلالف من الكويكبـات     من  ئات  املمن األرض بغية الكشف عن      
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 بتكلفـة   ،وبفـضل التنفيـذ املبكـر هلـذا املـسح         . رض اليت ميكـن أن ُتلحـق الـضرر بـاألرض          من األ 
متواضعة نسبيا، سوف يتسىن تكـرار عمليـات الرصـد وحتديـد املـدارات بدقـة ممـا سـيؤدي إىل                     
استبعاد العديد من السيناريوهات الزائفة الرتطام األجـسام القريبـة مـن األرض ومـا يقتـرن هبـا                   

   وتنفيذ حرف املسار؛من تكاليف ختطيط
ينبغي أن تشمل البحوث املتسمة باألولوية فيمـا يتعلـق باألجـسام القريبـة مـن          )ب(  
 الكشف عن هذه األجسام وتعقبها من الفـضاء مـن أجـل اإلسـراع            إجراء حتليل لفائدة  األرض  

  . وحتديد مداراهتا بدقةالً حمتماً خطراألجسام اليت تشكليف حتديد 
يـق تـوجيهي مؤلـف مـن أعـضاء يف الـشبكة لتقـدمي مقترحـات بـشأن              وينبغي إنـشاء فر     -٢٦

فريــق أن يكــون هــذا الومــن شــأن . يف األجــل البعيــد لمــساعدة يف تطويرهــاولتطــوير الــشبكة 
بتخطــيط  الــشبكة يف املهــام املقــّرر أن ينــهض هبــا فريــق معــين   إلشــراكبعدئــذ يف وضــع مثــايل  
وينبغـــي للفريـــق . ت واإلشـــراف عليهـــابالتـــصريح للبعثـــا  وفريـــق معـــينالبعثـــات والعمليـــات

 املتصلة بإنشاء الشبكة، مثل التمويل واهليكل والنمـوذج          العديدة التوجيهي أن ينظر يف القضايا    
  .املؤسسي واملسائل القانونية ومسائل االتصال

 بالــشبكة مدعومــة ذات الــصلةوينبغــي للــدول األعــضاء أن تــضمن أن تكــون املرافــق    -٢٧
وعــالوة علــى ذلــك، وحــسب  . ح هلــا بالقيــام بوظائفهــا احلرجــة علــى مــستوى مناســب يــسم 

 التـدابري  الالزمـة لتيـسري اختـاذ     القدرات واإلجـراءات  االقتضاء، ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ       
  : على املستويني الوطين واإلقليمي،التالية املتعلقة باالستجابة إلنذار حبدوث ارتطام

  ؛املقّررةويف سياسات اإلشعار  خبطر ارتطام يست إشعارأيِّتلقي   )أ(  
  .  خبطر ارتطام إشعارأليِّاختاذ اإلجراءات املناسبة استجابة   )ب(  

    
    ختطيط محالت البعثات وعملياهتا  - باء  

  هــذهوســتجعلبــه،  وتعقُُّمــذنَّبكويكــب أو  أيِّ باكتــشاف هنــاك شــكوٌك تقتــرن    -٢٨
ــشكوك ــد توقُّ  ال ــصعب تأكي ــن ال ــام   م ــات االرتط ــاألرض ع ــوفّإىل أب ــات   ن يت ــن بيان ــد م ر املزي
بدء جهـود التخفيـف مـن        يقتضَي األمرُ أن  ،  حمن املرجَّ  من املمكن، بل     ومن مثّ، فإنَّ  . التعقب

 الـدويل خلطـر     ويستوجب الطابعُ .  سريتطم فعالً باألرض   ناًمعيَّ جسماً   د من أنَّ  اخلطر قبل التأكّ  
مــن اخلطــر والكيانــات املعنيــة تخفيف  التنــسيق بــني الكيانــات املعنيــة بــالذنَّبالكويكــب أو املُــ

ويف الوقـت ذاتـه، جيـب التـسليم بـأن ذلـك اخلطـر قـد                 .  املدين، تزامناً مع تعاظم اخلطر     بالدفاع
  .ر بيانات إضافيةيتالشى يف العديد من احلاالت حاملا تتوفّ
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ال خلطـر ارتطـام كويكـب أو     الفعَّـ التـصّدي  إلرسـاء أسـس    وهناك نشاطان ضـروريان     -٢٩
لــزمين واخليــارات حتديــد إطــار العمــل واجلــدول ا يف ويتمثــل النــشاط األول . بــاألرض ُمــذنَّب

 فهـو إبـالغ أوسـاط الـدفاع     النـشاط الثـاين   وتنفيـذها؛ أمـا      التـصّدي أنـشطة   يف  املتاحة للشروع   
املدين بطبيعة كوارث االرتطام وإشراك هـذه األوسـاط يف عمليـة التخطـيط الـشاملة للتخفيـف           

  .من األخطار
بغــي أن ُتنــشئ وكــاالت الفــضاء هيئــة مــشتركة بــني الوكــاالت تــضطلع بوظــائف   وين  -٣٠

يف التقريـر الـذي    ، كما هـو مقتـرح       هتامماثلة لتلك احملّددة لفريق ختطيط محالت البعثات وعمليا       
املعـين باإلجـسام    وميكـن لفريـق العمـل       . أعّده الفريق املعين بالتخفيف مـن أخطـار الكويكبـات         

مؤلفــا مــن املقتــرح الفريــق أن يكــون وينبغــي . ساعد يف هــذه العمليــةأن يــالقريبــة مــن األرض 
ممثلني عن البلدان اليت ترتاد الفضاء وغريها من الكيانات ذات الصلة، ومىت أُنشئ هـذا الفريـق                 

وينبغي أن تـشمل مـسؤوليات      . ينبغي لألمم املتحدة أن تصادق عليه بالنيابة عن اجملتمع الدويل         
  :الفريق ما يلي

. الزمــة للــدفاع الكــوكيب والتــرويج هلــا ال الرئيــسيةبحــوث اللتوصــية بــإجراء ا  ) أ(  
وميكن هلذه البحوث أن تأخـذ شـكل عمليـات رصـد لألجـسام القريبـة مـن األرض وعمليـات                   

   الفضاء السحيق؛ إىلحماكاة حاسوبية وحبوث خمتربية وبعثات
علقـــــة حتديـــــد الفـــــرص املتاحـــــة للتعـــــاون الـــــدويل يف جمـــــال البحـــــوث املت  ) ب(  

ذلـك  سيـساعد  و .بالتكنولوجيات والتقنيات الالزمة حلرف مسار األجسام القريبة مـن األرض         
  ب ازدواجية اجلهود املكِلفة ويعّجل تطوير قدرات فعالة حلرف املسار؛على جتّن
وضع واعتماد جمموعة من البعثات املرجعية اليت تتنـاول خمتلـف سـيناريوهات               ) ج(  

وسـوف تيـسر هـذه    . ن األرض واحتماالت حرف مسارها وتعطيلهاارتطام األجسام القريبة م 
البعثات املرجعية التخطيط الـتقين الـدقيق وتـوفّر أساسـا لتقـديرات تكـاليف محـالت التخفيـف                    

  من أخطار تلك األجسام؛
 مبختلـف األجـسام     فيما يتعلـق  وضع جدول زمين الختاذ القرارات واألحداث         )د(  

 مـن أجـل حتليـل محـالت التخفيـف      ساراهتا اليت يتم حتديـدها،    وم باألرض   اليت حيتمل أن ترتطم   
  من أخطارها؛

  ؛ ونتائج استخدامهاتقنيات حرف املسارلتقييم مدى النضج التقين   )هـ(  
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شـبكة املعلومـات والتحليـل     تقدمي توصيات إىل السلطات املعنية، بالتعاون مع      )و(  
بالغ عن خطر ارتطـام كـبري، والـشروع         كاإل(واإلنذار، بشأن معايري اختاذ اإلجراءات وعتباته       

  ؛)أو محلة ختفيف من األخطار/يف محلة رصد و
  عــدمتقــديرالــيت ميكــن عنــدها  مــسافة للالتوصــية بــشأن احلــد األدىن املقبــول    )ز(  
   ومعايري حرف املسار األخرى؛،ألرضبااألجسام ارتطام 

  األخطار؛التوصية بشأن املسؤوليات التشغيلية عن محلة التخفيف من   ) ح(  
   للخطر؛التصّدياملعنية بتنفيذ إجراءات ذات الصلة التحضري للتنسيق مع اجلهات   ) ط(  
ــد  ) ي(   ــة  أيِّ حتدي ــسائل قانوني ــسؤوليات( م ــد اختــاذ إجــراءات    ) كامل ــشأ عن ــد تن ق

ــن أخطــار   ــن األرض الجــسام األ للتخفيــف م ــة م ــاء أيِّ قريب ــد انتق ــارات    أو عن ــن خي ــار م  خي
  ؛بغية إجراء استعراض مفّصل لتلك املسائل، التخفيف من األخطار

  إعالم اجملتمع الدويل بأنشطته؛  ) ك(  
تقدمي إحاطة سـنوية للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                   ) ل(  

  .عن حالة تلك األنشطة
ــنظَّ     -٣١ ــات أن ُي ــق التخطــيط والعملي ــسيق    أن م ووميكــن لفري ــة التن ــرار جلن ــى غ يعمــل عل

 الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، فيتنـاوب علـى رئاسـته ممثلـو الـدول املرتـادة                 املشتركة بني 
لفريـق املؤسـسات التابعـة لكـل مـن الـدول            ا ملهامللفضاء وتتوىل االضطالع باألنشطة املساندة      

  . األعضاء
وينبغي لفريق التخطيط والعمليات أن حيدد، لصاحل وكاالت الفـضاء، املـسائل التقنيـة                -٣٢
 االستكـشاف البـشري   لة بالدفاع الكوكيب من أجل االستفادة من أوجه التـآزر فيمـا بـني               املتص

  .والعلوم واألنشطة البحثية يف جمال خماطر األجسام القريبة من األرض
 تيـسري إعـداد اإلطـار املرجعـي          املعين باألجسام القريبة من األرض     وميكن لفريق العمل    -٣٣
  .اتم فريق ختطيط البعثات والعمليملها
    

   واإلشراف والترخيصاملهّمة  - جيم  
  

جنة أن توصـي بـأن تـصادق األجهـزة املختـصة يف األمـم املتحـدة علـى إنـشاء                     ينبغي لل   -٣٤
كيــان دويل مــسؤول عــن رصــد خطــر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض واإلشــراف علــى   

 التحديـد لـذلك   وينبغـي علـى وجـه   . د هـذه األجهـزة   االستجابة املنـاظرة هلـذا اخلطـر، وأن حتـدّ         
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ــة للفريــق املعــين بالتــصريح للبعثــات واإلشــراف عليهــا       ــان، الــذي يــضطلع بوظــائف مماثل الكي
  :املقترح يف تقرير الفريق املعين بالتخفيف من أخطار الكويكبات، أن يكفل إجناز املهام التالية

 خبطـر   مثـل اإلشـعار   (جـراءات   اإلالنظر يف املعايري والعتبات املوصى هبا الختـاذ           ) أ(  
  ؛)أو ختفيف اآلثار/ُيعتد به لوقوع ارتطام، واستهالل محلة للرصد و

املعيَّنـة  النظر يف اجلداول الزمنية الختاذ القرارات واألحداث املتعلقة باألجسام            ) ب(  
  القريبة من األرض لتحليل محلة للتخفيف من آثارها؛

  يذية حلملة ختفيف اآلثار؛النظر يف العملية املوصى هبا بشأن املسؤوليات التنف  ) ج(  
دوليـة  الوطنيـة و  الكيانـات   البالتعاون مع الدول األعضاء، حتديد سـبل إشـراك            )د(  
   واالستفادة من الوظائف والبىن التحتية القائمة؛، للكوارثالتصّديعنية بامل احملّددة

 توجِّه اجملتمـع  سـ وضع وحتديث اتفاقات تفصيلية بشأن املعـايري والعتبـات الـيت              )هـ(  
خلطـر ارتطـام حمـّدد، ابتـداء مـن التحديـد            للتـصّدي   الدويل لدى اختيار وتنفيـذ إجـراء مناسـب          

  ب اختاذ إجراءات؛ املعايري اليت تتطلّووصوالً إىلاألويل الرتطام حمتمل 
إعالم اجملتمع الدويل بتلك االتفاقات عن طريق منظمات األمـم املتحـدة ذات               )و(  
  الصلة؛

  .لة ذات الصلة املشاركة يف تنفيذ االتفاقاتتنسيق اجلهات الفاع  )ز(  
ومن املهم أن ُتسَتَهلَّ، يف أقرب وقت ممكـن، مناقـشاٌت يف إطـار اللجنـة بـشأن كيفيـة          -٣٤

وضع إطار دويل الختاذ القرارات يف سياق اهليكل احلـايل لألمـم املتحـدة، ال سـيما فيمـا يتعلـق         
  .باألدوار احملتملة جمللس األمن واجلمعية العامة

  


