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  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
  يف األغراض السلمية  

  الفرعية العلمية والتقنيةاللجنة
  الثامنة واألربعونالدورة
  ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت١١البند 
        جسام القريبة من األرضاأل

      ٢٠١١-٢٠١٠، األجسام القريبة من األرض    
      ملعين باألجسام القريبة من األرضفريق العمل ان مت قّالتقرير املؤ    

    مةدِّمق  -أوال  
 ١٤اســتجابة للتوصــية   )١(أُنــشئ فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض        -١

الصادرة عن مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                   
  : وأُسندت له الصالحيات التالية)اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

───────────────── 
 *  A/AC.105/C.1/L.306.  
 وحدة فلكية، ومن مث ١,٣من الشمس مبقدار ره سامدنيه ب ياجلسم القريب من األرض هو كُويكب أو ُمذّن (1) 

وهذا يشمل . األرضمدار  مليون كيلومتر من ٤٥بنحو أي   وحدة فلكية،٠,٣رض مبقدار هو يدنيه من األ
واألجسام القريبة من األرض . ر مداره يف املستقبلتطّوعلى مدى  ما نقطة جسم يقترب من األرض يف أيَّ

 فتتحّرك بفعلها  اجلاذبية من جّراء كواكب قريبة منها،نامجة عن أجرام تعّرضت الضطرابات عنتنتج عموماً 
  .ضإىل مدارات تتيح هلا االقتراب من األر
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ــدان      )أ(   ــة يف مي ــة مــن  رصــد اســتعراض مــضمون اجلهــود اجلاري األجــسام القريب
  تنظيمها؛واألرض وبنية هذه اجلهود 

ــداً مــن         )ب(   ــا يوجــد يف العمــل اجلــاري مــن ثغــرات يتطلــب ســّدها مزي ــد م حتدي
  ؛يف سّدهابلدان أو منظمات أخرى أن ُتسهم أو ميكن /التنسيق و
  .اقتراح خطوات لتحسني التنسيق الدويل بالتعاون مع اهليئات املتخّصصة  )ج(  

وقد أحاطت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية علماً مع االرتيـاح، يف                -٢
باألجـسام  املعين   بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل        ،٢٠٠٨دورهتا احلادية واخلمسني، يف عام      

، التابع للجنتها الفرعية العلميـة والتقنيـة، وفريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة           القريبة من األرض  
 بـصيغتها   )٢(،٢٠١١-٢٠٠٩املعدَّلـة املتعـّددة الـسنوات للفتـرة          من األرض، وأقّرت خطـة العمـل      
وطبقـا خلطـة العمـل      ). ، املرفق الثالـث   A/AC.105/911الوثيقة  (الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية      

سينفذ الفريق العامل وفريق العمل املعنيان باألجسام القريبة من األرض، املهام التاليـة يف              تلك،  
  :٢٠١١عام 
مة استجابة للطلب السنوي للحصول على معلومات عن األنشطة ّدالنظر يف التقارير املق  •  

  ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض ومواصلة العمل املضطلع به فيما بني الدورات
وضــع الــصيغة النهائيــة لالتفــاق املتعلــق بــاإلجراءات الدوليــة الراميــة إىل التــصّدي خلطــر    •  

  ناألجسام القريبة من األرض، وإشراك اجلهات الدولية املهتمة يف هذا الشأ
اســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد الــدويل بــشأن رصــد األجــسام     •  

لدوليــة علــى تبــادل البيانــات ومعاجلتــها وحفظهــا  القريبــة مــن األرض، وبــشأن القــدرة ا
  ونشرها بغية كشف خطر تلك األجسام

  فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضلالنظر يف التقرير اخلتامي   •  
وهذا التقرير املؤقت هو ملّخص للمدخالت الواردة من أعضاء يف فريق العمـل املعـين                 -٣

ــة مــن األرض للف  ــرة باألجــسام القريب ــة، وهــو ٢٠١١-٢٠١٠ت ــره املؤقــت  مبثاب  حتــديث لتقري
ــرة     ــذي مشــل الفت ــسابق ال ــر   . (A/AC.105/C.1/L.301) ٢٠١٠-٢٠٠٩ال ــذا التقري ــرض ه ويع

األنــشطة واملــسائل املتعلقــة بــاخلطر الــذي تنطــوي عليــه األجــسام القريبــة مــن األرض، والفهــم 
ووفقـاً  . خطرهـا زمـة للتخفيـف مـن       والتـدابري الال  تلـك األجـسام      تـشكِّلها احلايل للمخاطر اليت    

م صـورة عـن حالـة       دِّلصالحيات فريق العمل، يتوقّع صدور تقرير مؤقت حمدَّث كـل سـنة، يقـ             
───────────────── 

  .١٥٣، الفقرة (A/63/20) ٢٠ والستون، امللحق رقم الثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  (2) 
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املقـرر  واألنشطة ذات الصلة والتوافـق يف اآلراء بـشأن ترتيـب أولويـات املـسائل         القائمة  املعرفة  
طة يف التقارير الوطنية الـسنوية      م وصف أكثر تفصيالً لألنش    وُيقدَّ.  املمكنة التصدي هلا وحلوهلا  

اليت تقـّدمها الـدول األعـضاء إىل اللجنـة ويف العـروض اإليـضاحية الـيت يقـّدمها أعـضاء اللجنـة                       
  .جنة الفرعيةواملراقبون فيها أثناء الدورات السنوية للّ

    
      فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضلالتقرير املؤقت   -ثانيا  
    سام القريبة من األرض وحتديد خصائصها عن ُبعدكشف األج  - ألف  

 جـسم قريـب مـن    يـشكِّله  اخلطر الذياخلطوة األوىل يف معاجلة    أنَّ   الحظ فريق العمل    -٤
م دِّوتقـ .  وبياضـه   واستقراء حجمه من رصد نصوعه      وقياس مساره  األرض هي كشف وجوده   

ــسامهة يف     ــة أكــرب م ــات املتحــدة األمريكي ــدانالوالي ــة مــن األرض  م  كــشف األجــسا مي القريب
فربنــامج األجــسام القريبــة مــن األرض، التــابع لــإلدارة الوطنيــة  . وحتديــد خصائــصها عــن ُبعــد 

 الواليـات املتحـدة األمريكيـة، يقـوم بتمويـل مخـسة أفرقـة               يف) ناسـا (للمالحة اجلويـة والفـضاء      
صلة ماسـحة منفـ  رصد  األجسام القريبة من األرض من أجل تشغيل تسعة مقاريب        بشأنحبث  

ــراً واحــداً يف     ــا مت ــغ قطره ــة ذات عدســات يبل ــةاجلنوباملنطق ــي ــن ا ة الغربي ــات املتحــدة  م لوالي
وتـستطيع هـذه املقاريـب كـشف أجـسام      . ومقراب واحد من هذا احلجم يف أسـتراليا     وهاواي  

 هــذا الربنــامج بأنــشطة رصــد متابعــة  مَّــلويك. ٢٠احلجــم إىل يف املتوســط مــن الــصغر  صل تــ
  . العاملحولطائفة متنّوعة من الفلكيني احملترفني واهلُواة  هبا تضطلعمدارية 

ــة(وكالــة الفــضاء األوروبيــة   أنَّ علــمإذ  فريــق العمــل ّروقــد ســ  -٥ بــدأت تنفيــذ ) الوكال
برناجمها للتوعية باألحوال الفـضائية الـذي يتـضمن جـزءاً يعـاجل اخلطـر الـذي تـشكِّله األجـسام                     

 قـسم مـن ذلـك الربنـامج         يتكون املستعملني،   متطلباتوكما يرد يف وثيقة     . القريبة من األرض  
ضــمن مقاريــب أخــرى، و.  املتابعــةعلــى ســبيلأنــشطة تركِّــز أساســاً علــى أعمــال الرصــد مــن 

لوكالــة يبلــغ قطــر عدســته متــراً واحــداً ل تــابع، وهــي مقــراب البــصريةاحملطــة األرضــية أتيحــت 
علـى مـدى    قريبـة مـن األرض      ومركّب يف تينرييف، من أجل إجراء عمليات رصد األجـسام ال          

عمـال الرصـد    أل أساسـاً املقـراب   وُيـستخدم   . ٢٠١٠أربع ليال مـن كـل شـهر ابتـداًء مـن عـام               
ت الدراســـات اجلاريـــة إجـــراء واقترحـــ.  املـــسحاســـتراتيجياتار بـــالخت واملتابعـــةعلـــى ســـبيل 

 إطـار   يفأنشطة املـسح اجلاريـة      يف  وكالة  المسامهة هامة من     بوصفه   "باملسح الواسع "ُيسمى   ما
  .لتوعية باألحوال الفضائيةابرنامج 
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جهــوداً كــبرية ُتبــذل علــى الــصعيد الــدويل مــن أجــل كــشف    نَّ بــأم فريــق العمــلوســلَّّ  -٦
كيلـومتراً واحـداً،    قطرهـا   تجـاوز   يل خطـراً و   كّتمـل أن تـش    ُيحاألجسام القريبـة مـن األرض الـيت         

 ،٢٠١٠ ديــسمرب/األولكــانون  ٥وحــىت . بدرجــة أقــل، رصــدها علــى ســبيل املتابعــة كــذلك و
 من تلك األجـسام     إمجالية من جمموعة    اً،واحداً  كيلومترأجسام يتجاوز حجمها     ٩٠٣اكتشفت  

جسم قريـب مـن األرض يزيـد     اآلن اكتشاف   ومن النادر   .  جسم ١ ٠٠٠يقدَّر عددها بأقلّ من     
 هـذه  األجسام الـيت اكُتـِشفت مـن     أحدثRO82 2010 اجلسم وكان . على كيلومتر واحدقطره
فريـق   أنَّ غـري  .أجراه مرصد سايدينغ سربينغالذي  يف إطار املسح     ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول الفئة  

 ال حتقـق   متـر وكيلـومتر واحـد والـيت          ١٠٠بـني   حجمهـا   تـراوح   ياألجسام اليت    أنَّ   العمل الحظ 
  . ال تزال تشكّل خطراً كبرياً يهّدد بوقوع ارتطامأفضل النتائجعمليات املسح احلالية بشأهنا 

وشّجع فريق العمـل ناسـا، إىل جانـب شـركائها الـدوليني، علـى أن تواصـل الـسعي إىل                      -٧
 ، ألنَّ متـراً ١٤٠كشف األجسام القريبة من األرض إىل    عتبة  الوصول إىل ُسبل ميكن هبا ختفيض       

األجـسام الـيت يبلـغ      مـن   ألرض  لـ  بدرجـة أكـرب   تلك األجسام أن تـشكّل خطـراً مباشـراً          األرجح ل 
وكالـة علـى تنفيـذ خططهـا اخلاصـة      الوشجَّع فريـق العمـل   .  األقل عدداًا واحد اترحجمها كيلوم 

وينبغـي التركيـز   . باملتابعة وحتديد اخلصائص ودعم برامج املسح مثلما تقترحه الدراسـات احلاليـة        
 أنَّ فريـق العمـل  وعـالوة علـى ذلـك، ذكـر        . على إنشاء قدرات للرصد يف نصف الكـرة اجلنـويب         

املدار بدقة مها اخلطوتان احلرجتان األوليان يف حتديد خصائص خطـر اجلـسم    االكتشاف وحتديد   
املرافـق والقـدرات    وأنَّ ، مـن خمـاطره  القريب مـن األرض وبـدء إجـراءات العمـل علـى التخفيـف       

 أنَّ  فريـق العمـل    والحـظ . أساسـية وسـرعة معاجلتـها     االكتـشاف   اخلاصة ب بيانات  الالالزمة جلمع   
مبـا  كـبرية  بـدورها   صاحبها أقمـار هـي      ، أي تـ   األرض ثنائيـة بطبيعتـها    بعض األجسام القريبـة مـن       

ولـذلك أعـرب    . حـرف املـسار   قـد تعقّـد االعتبـارات اخلاصـة خبطـط            و تـشكّل خطـراً   يكفي ألن   
تشّغله جامعة كورنل من أجـل       الذي   الرادار الكوكيب يف آريسيبو     سروره ألنَّ  الفريق العامل عن  

أثنـاء ظهـور أبـوفيس خـالل        سـيكون قيـد التـشغيل        ات املتحـدة  طنية للعلوم يف الواليـ    املؤسسة الو 
املؤســسة الوطنيــة  وقــد تــسىن ذلــك بفــضل التمويــل اجلديــد املــوفر مــن  .٢٠١٣ و٢٠١٢عــامي 
  بالنـسبة اً مهمـ  أن يكـون اسـتخدام مرفـق آريـسيبو خـالل تلـك الفتـرة      مـن شـأن     و .وناساللعلوم  

  .٢٠٣٦األرض يف عام رتطام أبوفيس بال جادملعرفة ما إذا كان هناك خطر 
وقد اتفق فريق العمـل علـى أنـه ينبغـي تنفيـذ محلـة منـّسقة لرصـد أبـوفيس يف هنايـة عـام                           - ٨

، مـن   (mv~16) ١٦ من    أبوفيس الظاهري قريباً   حجم، حينما يكون    ٢٠١٣ وبداية عام    ٢٠١٢
ر القـوى غـري اجلاذبيـة    اقـد م من أجل حتديـد  بشكل خاصأجل تنقيح تقوميه الفلكي، وكذلك     

 ونظـرا ألنَّ .  املـسارات املداريـة بدقـة   حـساب ، اليت تلزم معرفتـها مـن أجـل       )ثر ياركوفسكي أ(
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مــن املُتوقّــع أن  فــإنَّ سهولة يف نــصف الكــرة اجلنــويب،مبزيــد مــن الــأبــوفيس ســيكون ملحوظــا 
  .تشمل تلك احلملة مراصد يف كل من أفريقيا وأستراليا وأمريكا اجلنوبية

مقراب الرصد الشامل الرؤيـة ونظـام االسـتجابة الـسريعة           نَّ   أ إذ علم فريق العمل   سّر  و  -٩
(Pan-STARRS)  ، املـسح   عمليـات    شـرع يف  ، قـد    لواليات املتحـدة  ل اجلوية   القوات ّولـهالذي مت
التــابع لالحتــاد الفلكــي  يف تقــدمي البيانــات إىل مركــز الكواكــب الــصغرية  بــدأبــشكل منــتظم و

ــدويل  لــى كــشف األجــسام املتحركــة يف بيانــات   ملــت القــدرة ع توقــد اك. ٢٠١٠يف عــام ال
 إضــافة إىل ،الــصور اجملّمعــة واســتخالص بيانــات الرصــد اخلاصــة باألجــسام املكتــشفة حــديثاً    

مقـراب  مـن عمليـات     تمويل جـزء    بأيضاً   تقوماليت  تمويل من ناسا،    ب، وذلك   األجسام املعروفة 
Pan-STARRS-1 ركــز املقّــع تزويــد ُيتوو. األجــسام القريبــة مــن األرضالبحــث عــن  ألغــراض

قامـت ُشـعبة علـوم      و. عدة آالف من عمليات الرصد بعد اكتمـال تنفيـذ هـذا املـشروع             بنتائج  
عـىن بـدمج القـدرة علـى كـشف األجـسام القريبـة             ُتبتمويل جهود   أيضاً  ا  ناسلالكواكب التابعة   

مــن األرض ضــمن قطــاع معاجلــة البيانــات يف بعثــة الــساتل إكــسبلورر لالستكــشاف والرصــد  
 ُشـعبة الفيزيـاء الفلكيـة       الذي ترعاه ،  WISEسحي الواسع حقل الرؤية باألشعة حتت احلمراء        امل

للـسماء  إعـداد خريطـة تفـصيلية       هـي   لمركبـة الفـضائية     لاملهمـة الرئيـسية     كانت  و. ناسالالتابعة  
 جيـري ،  بأربعة نطاقات لألشعة حتت احلمراء، ولكـْن يف أثنـاء مجـع تلـك البيانـات               خارج اجملّرة   

كـثري مـن األجـسام القريبـة مـن األرض وغريهـا مـن               لص بـصمة األشـعة حتـت احلمـراء          استخال
، مبا يف ذلك تلك الـيت       الكويكبات واملذّنبات ومعاجلتها وإرساهلا إىل مركز الكواكب الصغرية       

وسوف ُتحفظ أيضاً بيانات الصور العارضة من أجـل         . تعكس قدراً كبرياً من الضوء املرئي      ال
 تقديرات أكثر دقّة حلجم األجسام املعروفة بغية تـوفري مـورد مرجعـي آخـر          استخدامها إلجراء 

ــات  ــرصــد اللبيان ــسمح . للكــشفسابقة ال ــات رصــد   وت ــات باســتخالص بيان ــذه البيان ــن ه  م
ساب مواقعـه   حب ،لدى اكتشاف جسم ما   على حنو يسمح،    وجودة، وذلك   املصور  الحمفوظات  

وكالــة الفــضاء  بــأنَّ وقــد أُبِلــغ فريــق العمــل. الــسابقة ومــضاهاهتا مبجموعــات الــصور احملفوظــة
 وهــو مــشروع NEOSSatالكنديــة تــدعم مــشروع ســاتل مراقبــة األجــسام القريبــة مــن األرض 

 هـو فهـم     امليكـروي والغرض من هذا الـساتل      . ٢٠١١ إطالقه يف عام     من املقرر كامل التمويل   
وتكوينـــها وأصـــلها التوزيـــع املـــداري لألجـــسام القريبـــة مـــن األرض وخصائـــصها الفيزيائيـــة  

زء الوحيـد مـن      اجل يملنطقة القريبة من الشمس، وه    اوجيري تصميمه من أجل مسح      . وتارخيها
أيـضا  وسـيكون   .  داخـل مـدار األرض     بالكامـل تـدور   لكويكبات اليت    فيه ا  توجدالذي  السماء  

وقــد شــّجع فريــق العمــل الوكــاالت علــى  . Atenأداة ناجعــة الكتــشاف الكويكبــات مــن فئــة 
مثل هذه األهداف الرئيـسية والثانويـة التكميليـة يف بعثـات         ملعاجلة   اغتنام فرص أخرى     النظر يف 

  .مرتقبة يف املستقبل
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ورحَّب فريق العمل بنبأ التقدم احملرز بشأن عملية مسح األجـسام القريبـة مـن األرض                  -١٠
 مـن   جسما مـن األجـسام املعروفـة القريبـة    ٧٥٠ لرصد قرابة Warm Spitzerباستخدام مقراب 

، وكــان مــن املتوقــع   ) ميكــرون٤,٥ و٣,٥(الــدافئتني  Spitzerاألرض الواقعــة ضــمن قنــايت   
  . وبياضهاأحجامهابالنسبة إىل معظم األهداف أن يتسىن استنتاج 

ائيــة جملموعــة وأدرك فريــق العمــل أمهيــة جهــود الرصــد الراميــة إىل حتديــد اخلــصائص الفيزي     -١١
 مقاريــب أرضــية، مبــا فيهــا علــى وجــه اخلــصوص مقاريــب  القريبــة مــن األرض باســتخداماألجــسام 

) ملعرفة األحجام والبياض والتكوين واخلـصائص الـسطحية واخلـواص احلراريـة           (األشعة حتت احلمراء    
، وشـجَّع الوكـاالت     )ملعرفة اخلصائص السطحية واألشكال واألحجام وخصائص الدوران      (والرادار  

  .عزيز هذا النشاط يف الربامج ذات الصلةعلى أن تنظر يف إتاحة املوارد الالزمة لت
    

    حتديد املدارات وفهرستها  - باء  
تكَشف اليت  من املهم حتديد هوية فريدة لكل جسم من األجسام           أنَّ    العمل ارتأى فريقُ   -١٢

.  مـداراهتا مـن أجـل تقـدير مـدى خطـر ارتطامهـا بـاألرض                تنقـيح  وكـذلك    ،انطالقاً مـن األرض   
سونيان ثـ ويقـوم مرصـد مسي    .  العمليـة  هـذه  يف    أساسـي  بـدور رية  ب الـصغ  كـ  مركـز الكوا   يضطلعو

مـذكرة  اسـتناداً إىل  للفيزياء الفلكية، بالتنـسيق مـع االحتـاد الفلكـي الـدويل، بتـشغيل هـذا املركـز                 
مرفـق   دور  ١٩٧٨املذكرة، يؤّدي املركز منـذ عـام        بتلك  وعمال  . ةدوليطبيعة  اتفاق متنح املركز    

الـيت حيـصل عليهـا مـن مجيـع أحنـاء        ) قياسات املواقع (ياسات الفلكية   القمجيع  دويل لتبادل بيانات    
وُيعـىن املركـز بتجهيـز البيانـات وتنظيمهـا وحتديـد            . العامل بشأن الكويكبات واملذّنبات والسواتل    

  هلـا ونـشر املعلومـات عنـها        ة وختـصيص تـسميات مؤقتـ      مداراهتااألجسام اجلديدة وحساب    هوية  
 ليت تسترعي اهتماما خاصـا، يلـتمس املركـز إجـراء عمليـات رصـد             وفيما خيص األجسام ا   . يوميا

وهو مسؤول عن نشر املعلومـات      .  املتابعة، ويطلب إجراء حبوث يف البيانات احملفوظة       على سبيل 
ــة    ــات الرصــد القياســية الفلكي ــس  وعــن عملي ــا ُي ــدارات مــن خــالل م ــة  بى ّمامل الرســائل التعميمي

عمومـاً مـّرة يف اليـوم علـى         ، و تصدر حسب الضرورة  يت  ال(اإللكترونية بشأن الكواكب الصغرية     
وإضـافة إىل توزيـع فهـارس كاملـة للقياسـات الفلكيـة واملـدارات        . والفهارس ذات الـصلة   ) األقل

 علـى سـبيل   رصـد   البشأن كل األجسام الـصغرية يف املنظومـة الشمـسية، يـسّهل املركـز عمليـات                 
ات  حيتمــل اكتــشافها، وذلــك بــإدراج التقوميــاملتابعــة لألجــسام القريبــة مــن األرض اجلديــدة الــيت

ــد تظهــر علــى      ــيقني، الــيت ق ــة وخــرائط حــاالت عــدم ال ــسالفلكي ــسماويتوىاملُ ، يف صــفحة  ال
وينـصّب اهتمـام املركـز بالتحديـد علـى       . القريبـة مـن األرض    األجـسام   بتأكيـد   اإلنترنت اخلاصـة    

. عنـها لقصري ونشر املعلومـات     األجسام القريبة من األرض وحتديد مدارها القوسي ا       هوية   حتديد
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ويف معظم احلـاالت، تـوزَّع نتـائج عمليـات رصـد هـذه األجـسام دون مقابـل علـى اجلمهـور يف            
ويـوفِّر املركـز أيـضاً جمموعـة متنوعـة مـن األدوات لـدعم املبـادرة                 .  ساعة مـن تلقيهـا     ٢٤غضون  

وقـوائم مبـا هـو معـروف        املعنية باألجسام القريبة من األرض، مبا يف ذلك خرائط تغطية الـسماء،             
وحيـتفظ  .  يتطلب منها متابعـة قياسـية فلكيـة        عّمامن هذه األجسام، وقوائم مبكتشفيها، وصفحة       

املركز أيضا مبجموعة من الربامج احلاسوبية حلساب احتماالت أن يكون أحـد األجـسام القريبـة                
وميكن . حجمهوإىل   السماويىاملُستومن األرض جسماً جديداً، وذلك استناداً إىل موقعني يف      

االطـــالع علـــى وصـــالت بتلـــك املـــوارد علـــى اإلنترنـــت يف املوقـــع الـــشبكي اخلـــاص بـــاملركز   
(www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html).لـــدى االحتـــاد الفلكـــي  أنَّ  وذكـــر فريـــق العمـــل أيـــضا

سرد ، تـ الـشبكي  يف موقعـه  (www.iau.org/public/neo)، صفحة ٢٠١٠مارس  /الدويل، منذ آذار  
فـضال  ،  املاضـي واملـستقبل   ت اقتراب الكويكبات القريبة من األرض اقترابا شـديدا منـها يف             حاال

  .ومصنفات مدّونه يف هذا املضماراجتماعات عّما يتصل باملوضوع من 
 الــذي يقــوم بــه مركــز الكواكــب الــصغرية لــه أمهيــة الــدوَر بــأنَّ م فريــق العمــلوقــد ســلَّ  - ١٣

اهتــا والتنــسيق بينــها، ورّحــب بالتأكيــد الــصادر عــن ناســا  حامســة يف نــشر عمليــات الرصــد وبيان
بشأن زيادة رعايتها للمركز من أجل االرتقاء مبستوى قدرته علـى معاجلـة وجتهيـز مجيـع بيانـات           
ــشر املعلومــات املــستنتجة عــن       ــع أحنــاء العــامل، ون ــاة مــن املراصــد املوجــودة يف مجي الرصــد املتلقّ

مـن أجـل إتاحـة اجملـال للمركـز السـتيعاب الزيـادة اهلامـة                املدارات دون مقابـل عـرب اإلنترنـت، و        
مــن جهــود " اجليــل التــايل"املرتقبــة يف بيانــات رصــد األجــسام القريبــة مــن األرض، مــن خــالل   

ــقُ . البحــث ــشاء    وأشــار فري ــاة مــن إن ــة املتوّخ ــدرة  العمــل إىل املنفع ــة"ق ــا ، للمركــز" مرآوي رّبم
أن تتـشاركا يف الربوتوكـوالت اخلاصـة        العقـدتني   وُيمكـن هلـاتني      . يف أوروبـا أو آسـيا      ُتستضاف

، وأن تكــون هلمــا إدارة مــشتركة للبيانــات وسياســة عامــة مــشتركة  معاجلتــهابتحليــل البيانــات و
، ولكنـهما تؤّديـان دوراً عملياتيـاً يكمِّـل كـل منـهما اآلخـر، ورّبمـا                  الوصول إىل البيانـات   بشأن  

الوقـت   مـع االحتفـاظ يف       تلفة من بيانات الرصـد    ؤّديان العمليات نفسها بشأن جمموعة فرعية خم      ت
ويستطيع املوقعان أيضا أن يقومـا بتـصحيح وتـدقيق      . بصورة مستقلة نفسه بقاعدة بيانات كاملة     

وكالة الفضاء األوروبيـة شـرعت يف مناقـشات          أنَّ   وأدرك فريق العمل  . احلامسة األمهية خمرجاهتما  
 مـن خـالل إنـشاء قـدرة احتياطيـة يف أوروبـا،              بشأن كيفية دعم مركز الكواكـب الـصغرية، رّمبـا         
وشجَّع فريق العمل استمرار هذه املناقـشات       . ضمن برناجمه اخلاص باألجسام القريبة من األرض      

يشجع فريق العمـل بوجـه خـاص وكالـة الفـضاء األوروبيـة              و. والتوصل إىل اتفاق خاص بالدعم    
  .تبادلوناسا على مناقشة هذه املسألة ووضع خطة متفق عليها بال
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ويقّدم مركز الكواكب الـصغرية يوميـاً بيانـات قياسـية فلكيـة عـن األجـسام القريبـة مـن                       -١٤
ــة مــن األرض  مكتــب األرض إىل  ــامج رصــد األجــسام القريب ــاث،  ناســا لخمتــرب  يف برن ــدفع النفّ ل

 موقـع  املـدارات، يوجـد يف بيـزا بإيطاليـا ولــه             حلـساب وكذلك إىل مركز موازٍ، ولكـن مـستقل،         
 Sentryوُتجـــرى آليـــاً، مـــن خـــالل نظـــام     . يف إســـبانيا) فايادوليـــد(يف بلـــد الوليـــد   مـــرآوي

(http://neo.jpl.nasa.gov/risk)  للمخــاطر الــيت عمليــات حتليـل  ، لــدفع النفّـاث ناسـا ل  التـابع ملختــرب
ُيجــرى هــذا التحليــل لألجــسام  ، وعــادة مــا تــشكِّلها األجــسام الــيت ُيحتمــل أن تــرتطم بــاألرض 

ثاً والــيت ال تتــوافر بــشأهنا بعــد بيانــات تفــصل بينــها فتــرات طويلــة مبــا فيــه الكفايــة املكتــشفة حــدي
نظــام املــذكور وذلــك وفــق  الوُتــدرج تلــك األجــسام حبــسب األولويــة يف  . للتأكــد مــن مــدارها 
وُيحـدِّث هـذا النظـام      . من مدار األرض وحبسب النوعية احلالية ملـداراهتا        ةشدباحتماالت اقتراهبا   

 جـسماً تقريبـا يف اليـوم، مث ُتوضـع جـداول باألجـسام الـيت تقتـرب مـن          ٦٥ت مـدارات  آلياً بيانـا  
 يــاوجيــري يوم. (http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/neo_ca)وتنــشر علــى اإلنترنــت  بــشدة األرض 
 حـلّ مـن   ١٠ ٠٠٠  مـن حتلـيالت عـدم الـيقني    خمـاطر تقريبـاً، وينـتج كـل حتليـل      حالـة    ١٥حتليل  

 أيـضاً علـى حنـو    اتذ تلك العمليـ وُتنفَّ. ٢١١٠ليت تغطي الفترة املمتدة حىت عام احللول املتعدِّدة ا  
 ق يـدوياً  بيزا بإيطاليا، مث ُتـدقَّ     يف   ألجسام القريبة من األرض   ا اتدينامي موقع   نظامباستخدام  مواز  

يف خمتـرب الـدفع النفّـاث ويف      حاالت االحتمـاالت غـري الـصغرية الـيت ُيعتـد هبـا لالرتطـام بـاألرض                  
قبل نشر بيانـات حتليـل املخـاطر علـى            املدارات يف بيزا، حاالت االرتطام باألرض      سابركز ح م

فيما يتعلّق باألجسام اليت ُتكتشف حديثاً والـيت تـسترعي اهتمامـاً غـري عـادي، كـثرياً              و. اإلنترنت
إىل مــا ينبِّــه مركــز الكواكــب الــصغرية وخمتــرب الــدفع النفّــاث ومركــز بيــزا الّراصــدين إىل احلاجــة  

  .بيانات إضافية الحقة أو سابقة الكتشاف تلك األجسام
ألجــسام القريبــة مــن موقــع ديناميــات ا ونظــام Sentryنظــام  أنَّ والحــظ فريــق العمــل  -١٥

خـاطر  ملنظامان مستقالن متاماً يتبعان هنوجاً نظرية خمتلفة من أجل تـوفري تقـديرات              مها  األرض  
كـل منـهما يف حـل    احملسوبة مـن   املدار الطويلة األجل    ومن مثّ، إذا تالقت انتشارات      . االرتطام
كمـا هـو    و. مـا يف النتيجـة املتنّبـأ هبـا        إىل حـد     ميكـن أن يثـق       العلمـي األعـم   اجملتمـع    فـإنَّ    واحد،

وجـود قـدرة مـستقلة     أنَّ تـشغيل مركـز الكواكـب الـصغرية، رأى فريـق العمـل            احلال بالنـسبة ل   
مسة ألغراض التثّبت والتحقّق على حنو مستقل مـن         أمهية حا  يتسم ب  Sentry مكمِّلة لنظام    لكنو

  . املتنبأ هباالشديدحاالت االقتراب 
 الحـظ كيـف كـان تنفيـذ العمليـة      ه شّجع فريـق العمـل علـى وجـه اخلـصوص أنـ           وّمما  -١٦

ــة أعــاله فعــاالً فيمــا حــدث مــؤخراً مــن اكتــشاف اجلــسم      ــة املبّين  مث NEO 2008 TC3اإلجرائي
)  أمتـار  ٣الـذي يبلـغ قطـره حـوايل         (ذلك اجلسم الـصغري جـداً       كان  و. ارتطامه الحقاً باألرض  
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 سـاعة فقـط   ٢٠قد اكتشفه فريق رصد السماء يف مرصد كاتالينا التابع للواليات املتحدة قبـل         
ــه غــالف األرض اجلــوي يف     ــن دخول ــشرين األول٧م ــوبر / ت ــاين  . ٢٠٠٨أكت ــضون مث ويف غ

د مركز الكواكب الـصغرية هويـة ذلـك         ساعات من مجع بيانات الرصد اخلاصة باكتشافه، حدّ       
الرئيـسي  ناسـا   مقـر   اجلسم باعتباره جـسماً حمتَمـل االرتطـام بـاألرض، وأنـذر بـذلك كـالً مـن                   

متابعـة  مـن مجيـع الّراصـدين املتـاحني         فيـه    املركـز ويف الوقت الذي طلـب      . وخمترب الدفع النفّاث  
 النتائج مع نظـام موقـع       قارنقةً و  وقام املخترب املذكور بإعداد تنّبؤات أكثر د       رصد ذلك اجلسم  

إجـراءات العمـل الالزمـة      يف  الرئيـسي   ناسـا    مقـّر    عألجسام القريبة من األرض، شـر     ديناميات ا 
 قامـت   ،االثـنيت عـشرة سـاعة الالحقـة       وعلـى مـدى     . إلنذار اجملتمع العـاملي باالرتطـام الوشـيك       

عـامل بتزويـد املركـز حبـوايل        شبكة مراصد األجسام القريبة من األرض املنتشرة يف مجيـع أحنـاء ال            
لى التنّبـؤات الدقيقـة املقّدمـة مـن        ع بناًءو.  راصداً خمتلفاً  ٢٧ نشرة من بيانات الرصد من       ٥٨٩

ــب  ــن األرض    مكت ــة م ــامج رصــد األجــسام القريب ــدفع ال  يف برن ــرب ال ــا   خمت ــّدمت ناس ــاث، ق نفّ
دخول ذلك اجلـسم    ب مبا يفيد  ونشرها عرب القنوات الدبلوماسية      للجمهورمعلومات إلصدارها   

 تـشرين  ٧ بالتوقيت الكـوين املنـسَّق يف   ٤٦/٠٢فوق مشايل السودان يف الساعة  الغالف اجلوي   
ــوبر /األول ــوع       . ٢٠٠٨أكت ــن وق ــل ســت ســاعات م ــصادرة قب ــات، ال ــت تلــك املعلوم وكان

ن الــدخول الــذي رصــدته ســواتل األرصــاد عــثــوان فقــط مــن الدقــة حبيــث اختلفــت باحلــدث، 
  .هزة االستشعار دون السمعيةاجلوية وكشفته أج

هناك عـدة أنـشطة جاريـة ضـمن الربنـامج التكنولـوجي لوكالـة                بأنَّ   فريق العمل أُبِلغ  و  -١٧
وأحـد تلـك األنـشطة هـو        . الفضاء األوروبية ذات صلة مبوضوع األجـسام القريبـة مـن األرض           

 املنظومــة قاعــدة البيانــات الكوكبيــة، الــيت تــشمل الكواكــب واألقمــار واألجــسام الــصغرية يف  
كأســاس لنظــام قاعــدة البيانــات، الــذي ســوف  هــذه قاعــدة البيانــات سُتــستخدم و. الشمــسية

 نـشاط   مثةو. وكالة الفضاء األوروبية   التابع ل  يكون جزءاً من برنامج التوعية باألحوال الفضائية      
، الـذي توضـع باالسـتعانة بـه منـاذج جلاذبيـة             GRAVMODآخر، هو برنـامج النمذجـة املـسمَّى         

  .بياناتالكويكبات وختزن يف قاعدة ال
ُشـعبة  وباسـتمرار  وإذ يسلّم فريق العمل بالدور احلاسم األمهيـة الـذي يقـوم بـه املركـز               -١٨

الحــظ مــع فقــد متويــل عمليــات املركــز وجهــود تطــويره،   يف علــوم الكواكــب التابعــة لناســا  
ية التـابع لوكالـة الفـضاء    التوعية بـاألحوال الفـضائ  التقدم الذي يواصل إحرازه برنامج     االرتياح  

قاعــدة  و،األجــسام القريبــة مــن األرضموقــع ديناميــات  ترســيخ متويــل خــدمات يفاألوروبيــة 
مركـز األملـاين    لحـوث الكويكبـات التابعتـان ل      بوالعقـد األوروبيـة ل    بيانات اخلـصائص الفيزيائيـة      

لفـضاء األوروبيـة    وكالـة ا  التابعـة ل  سبيـسغارد املركزيـة     وعقدة   ،يف برلني  لشؤون الفضاء اجلوي  
  .األجسام القريبة من األرضعمليات رصد ل "أولوياتقائمة "وفر اليت تو
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    حتديد العواقب  - جيم  
من املهم أن تعىن احلكومات، لدى النظر يف صوغ سياسة عامـة             بأنَّ   سلّم فريق العمل    -١٩

تقـدير مـدى   لتـصّدي للمخـاطر احملَتملـة مـن األجـسام القريبـة مـن األرض، ب         لىل العلم   مستندة إ 
لتـصّدي  ل احملـّددة    هذه املخاطر بالعتبـات    هذه االرتطامات ومقارنة     تثريهااملخاطر اجملتمعية اليت    

حبيـث يتـسّنى وضـع اسـتجابة        ) مثل املخـاطر املناخيـة واجليولوجيـة      (خرى  األطبيعية  اللمخاطر  ل
لعمل يف ذلـك    ومن مث، فقد ارتأى فريق العمل أنه يلزم االضطالع مبزيد من ا           . مناسبة ومتسقة 

وقـد نوقـشت   .  اليت يقل قطرهـا عـن كيلـومتر واحـد    االرتطاميةاجملال، وخباصة بشأن األجسام    
، ٢٠٠٨يونيـه   /وسـكو يف حزيـران    مبهذه املسألة بالتفصيل خالل مؤمتر تونغوسكا، الذي ُعقد         

 تونغوسـكا   االنفجار اهلـوائي يف    أنَّ   وقد قُدِّر بصفة عامة   . مواستضافته األكادميية الروسية للعلو   
. اً ميغاطنـ ١٥ و١٠ الناجم عن كويكب صـغري كانـت لـه طاقـة تراوحـت بـني         ١٩٠٨يف عام   
عمليـات   أنَّ والحـظ فريـق العمـل   .  تقريباً مترا٦٠ًيناظر جسم ارتطامي صخري قطره    وذلك  

الواليــات بخمتــربات ســانديا الوطنيــة،   الــيت أُِعــّدت يف  اجلديــدة باحلواســيب الفائقــة   احملاكــاة 
إىل قـدر ضـخم مـن الـزخم     افتـراض  طاقة أقل من االنفجار بسبب أسفرت عن نشوء  ،  املتحدة
وإذا . للجــسم االرتطــامي الــصخري، بــدالً مــن منذجــة االنفجــار يف حالــة الــسكون       أســفل 

طبقـاً   ميغـاطن    ٥ و ٣مـا يتـراوح بـني       أي ختفيض الطاقـة إىل      ( املراجعة صحيحة    هذهكانت   ما
التواتر املتوقع ملثـل هـذه االرتطامـات         فإنَّ   ،) فقط  متراً ٤٠لغ  هلا رمبا يب  مناظر  قطر  للتقديرات و 

 إىل مرة واحدة كل بضع مئات من الـسنني،         ألفّي سنة حوايل  كل  يتغّير من مرة واحدة     سوف  
 ويتطلـع  .مع مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن آثـار خبـصوص إحـصاءات أحـداث االرتطـام اخلطـرية                

مؤمتر الدفاع الكوكيب الـذي     ئج العلمية والتقنية يف     فريق العمل إىل إمكانية تقدمي مزيد من النتا       
  .٢٠١١مايو /رومانيا يف أياربتضطلع به األكادميية الدولية للمالحة الفضائية واملقّرر عقده 

    
    حتديد اخلصائص يف املوقع  - دال  

، اليت كانت قد التقت يف أواخر عـام  (MUSES-C)الحظ فريق العمل أمهية بعثة هايابوسا     -٢٠
عرفــة امل وفّــرت، و(Itokawa 25143)  إيتوكــاوا٢٥١٤٣ بالكويكــب القريــب مــن األرض  ٢٠٠٥

البعثـة  ووفّـرت   . بشأن خصائص هذا الكويكب، مثـل طوبوغرافيتـه وتركيبتـه         اليت اكُتسبت   ة  علميال
بيئـة  يف من االلتقاء ومـن العمليـات الـيت ُنفِّـذت عـن قُـرب           عملياتية مهمة اسُتخِلصت    أيضاً دروساً   

مــستقبل البحــوث الــيت جتــري يف املوقــع  علــى آثــار الــدروس وهلــذه . بيــة منخفــضة جــداًجاذذات 
وتندرج بعثة هايابوسا ضمن سلسلة طويلة من البعثـات الناجحـة، مثـل            . ةوأنشطة التخفيف املمكن  

 "١ديـب سـبيس   " و(Near Earth Asteroid Rendezvous) " مـن األرض بكويكـب قريـب  االلتقـاء  "
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(Deep Space 1)(تاردستس" و" (Stardust)ديب إمباكت" و" (Deep Impact)   ًاليت أتاحـت فهمـا ،
 حتديـد تعـذّر  مـن امل و.  بتنـّوع مـدهش    املتـسمة عميقاً فريـداً خلـصائص األجـسام القريبـة مـن األرض             

كبـسولة  ال أنَّ لريـق العمـ  والحظ فمن عمليات الرصد عن ُبعد، بالتفصيل خصائص هذه األجسام  
 ١٣يف  إىل األرض   قـد عـادت     ركبـة الفـضائية هايابوسـا       واخلاصة بامل ويكب  الك على عينات    احملتوية
 معرفـة نتـائج   فريق بترقّب إىليتطلّع الو . جيري حتليلهاجلبتهااليت املواد   وأنَّ   ،٢٠١٠يونيه  /حزيران

إىل اإلطـــــالق املرتقـــــب لبعثـــــة املركبـــــة الفـــــضائية األملانيـــــة أســـــتريويدفايندر هـــــذا التحليـــــل و
(AsteroidFinder)غريها من البعثات املقبلة إىل األجسام القريبة من األرضإىل  و.  

 جملـس الفـضاء يف أكادمييـة العلـوم          فـاق وقد شّجعت فريق العمل األنباء الواردة عـن ات          -٢١
 علـى اختـاذ تـدابري منـسقة         ٢٠١٠يونيـه   /يف حزيـران  الروسية ووكالة الفضاء االحتادية الروسـية       

دراســة وُشــرِع يف . املــذّنبات بــاألرض/رتطــام الكويكبــاتوشــاملة للتــصّدي ملــشكلة أخطــار ا
 ٢٠١٩ي منخفـضة التكلفـة إىل الكويكـب أبـوفيس يف عـام           فـضائية   جدوى بشأن إطالق بعثة     

يف مــدار حمــيط جمــاوب وضــع ســاتل مرِســل يف اهلــدف الرئيــسي مــن البعثــة يتمثــل و. ٢٠٢٠و
 الـيت أفـادت   لعمـل باألنبـاء     رّحـب فريـق ا    و. بالكويكب، بغية حتسني دقة حتديـد مـدار أبـوفيس         

منخفـضة التكلفـة    بعثـة   مفاهيميـة ل  ُشعبة علوم الكواكب التابعة لناسا مّولـت أيـضاً دراسـة            بأنَّ  
ــساتل   ــة    صــغرية ال ــرة ظهــوره التالي ــاء فت ــوفيس أثن ــع إىل أب ــد اخلــصائص يف املوق يف عــام  لتحدي

وات املـصغَّرة   وسوف ُتجّهز جمموعة مـن آالت التـصوير وغريهـا مـن األد             .٢٠١٣ أو   ٢٠١٢
 خلصائص هذا الكويكب احملتمل اخلطورة وتوفري قدر كاف مـن البيانـات             كاملإلجراء حتديد   

القياسية العالية الدقّة من أجل تعيني مدار الكويكب متاماً أثناء فتـرات اقترابـه الـشديد الالحقـة          
ناعية فرغـت وكالــة الفـضاء األوروبيــة مــن ثـالث دراســات صــ   وقــد . علـى مــدى القـرن التــايل  

ســم ا، حتمــل بعثـة الســتعادة عّينـات مــن جـسم قريــب مـن األرض    التـوازي عــن  علــى أُجريـت  
  .مّولت ناسا أيضاً مشاركة فريق علمي من الواليات املتحدة يف تلك الدراسةو. ماركو بولو

    
    التخفيف من املخاطر  - هاء  

م بـاألرض الـيت   التخفيف من املخاطر يف هـذا الـسياق هـو عمليـة إزالـة خمـاطر االرتطـا                 -٢٢
ــة مــن األرض املــسّماة     تثريهــا ــة مــن األجــسام القريب ــة الفرعي ــة اخلطــر " الفئ ، "األجــسام احملتمل

شــكل مـن أشــكال التــدّخل   وذلــك إمـا بواســطة  -إىل أدىن حــد التقليـل مــن هــذه املخـاطر    أو
مـن   إىل أدىن حـد مـن أثـره علـى الـسكان             بالتقليـل  وإّمـا    املـثري للمخـاطر   التفاعل مع اجلـسم      أو

  . مشاهبةاستجابةخالل اإلجالء أو 
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ــي إىل حــني          -٢٣ ــت املتبق ــام والوق ــال االرتط ــه، إضــافة إىل احتم ــق العمــل أن والحــظ فري
األخـرى الـيت مـن شـأهنا أن تـؤثّر يف اسـتراتيجية االسـتجابة هـي حمـل                   البارامترات فإنَّ   حدوثه،

تلـك املنطقـة     سـتلحق ب   اخلـسائر الـيت   سطح األرض ومـدى     ملسار الكويكب مع    التقاطع املتوقع   
أن تقدَّر خمتلف اخليارات اخلاصة حبرف املـسار واآلثـار املترتبـة          أيضاً  جيب  و. ارتطامإذا حدث   

ــسار     ــشأن حــرف امل ــة ب ــتقينأي االســتعداد (علــى اســتراتيجية معين ــول سياســياً  ال  ومــدى القب
وسـلّم  . لبـدائل وذلـك مقارنـة با    ) وتكلفة االستعداد التطـويري والتنفيـذ، وإزاحـة حمـل التقـاطع           

 وأنَّ   سـوى الـدول غـري املرتـادة للفـضاء          معـّين من املمكن أن ال يهـّدد ارتطـام          بأنَّ   فريق العمل 
أنــه رمبــا يفــضَّل أن الفريــق ورأى . مــن الــضروري التــصدي هلــذا اخلطــر علــى الــصعيد الــدويل 

ر، بـدالً مـن   سااملـ بعثـة معّينـة حلـرف    لعـداد  اإلتؤدي جهة فاعلـة واحـدة قـادرة دوراً قياديـاً يف        
، وذلـك نظـراً لتعقُّـد املهّمـة وجانـب املالءمـة الـسياسية         خمتلفـة تـضطلع بـأدوار     جمموعة هيئـات    

ولــذلك يتــوخى فريــق العمــل إعــداد طائفــة متنّوعــة مــن   . ساسةاحلــتقنيــة العلومــات املحلمايــة 
طـام  استجابات متفق عليها بشأن طائفة متنوعـة مـن سـيناريوهات االرت       املنطوية على   اخليارات  

وقد أشار فريق العمل علـى وجـه التحديـد          . مع وجود جهات فاعلة معينة تؤدي أدواراً حمدَّدة       
ــن         ــة مـ ــة متنوعـ ــيني طائفـ ــه تعـ ــن فيـ ــين دويل ميكـ ــى تقـ ــة إىل ملتقـ ــصدد إىل احلاجـ ــذا الـ يف هـ

 مـن خيـارات التخفيـف       ومصفوفة مناظرة جسام ارتطامية   املنطوية على أ  تملة  احملسيناريوهات  ال
 مرتبطـة  جـداول زمنيـة موثوقـة للبعثـات    بوضع يسمح املصاغة مبستوى من التطور     من املخاطر   

وإضـافة إىل  .  اسـتجابة خلطـر معـّين   الختـاذ القـرارات مـن جانـب اجملتمـع الـدويل      جبداول زمنيـة   
ال يكفــي كأســاس الختـاذ قــرارات بــشأن   مــستوى معرفتنــا احلـايل  أنَّ رأى فريــق العمـل  ذلـك، 

 ديـب  بعثـة  أنَّ على الرغم من استراتيجيات التخفيف، مع التسليم بأنه      الفعالية املقارنة ملختلف    
بـسبب حجـم    قيـاس احلـرف     يس باإلمكان    فل ،بعض عناصر احلرف احلركي   بّينت  قد  إمباكت  

. الغـازات مـن املـذنب   واآلثار النامجـة عـن انطـالق       ) قطره ستة كيلومترات  (املذّنب املستهدف   
  حركـي  حلـدوث حـرف   حقيقـي   إثبـات   هناك حاجة إىل    ، رأى فريق العمل أنه ال تزال        ومن مث 

علـى أعلـى درجـة مـن        حصيف و تصميم بعثات جتريبية خاصة بالتخفيف وتنفيذها هدف        وأنَّ  
 والحظ فريـق العمـل   . مبشاركة دوليةذه املهامه األولوية يف املستقبل القريب، وأنه جيب تنفيذ 

ــامج  أنَّ كــذلك ــة  برن ــسابع املفوضــية األوروبي ــضّمن موضــوع  (EC FP7) اإلطــاري ال ــع " ت من
 يـوم   دعـوة  وُوجِّهـت فيـه      (SPA.2011.2.3 - 01)" كوكبنـا  ب ألجسام القريبة مـن األرض     ا رتطاما

االحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة        إىل شـركاء مثـل      تقدمي مقترحات   ل ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠
  .املخاطر لتقنيات ختفيف  األوىلةدراسة التمهيديالللمشاركة يف 

ــ  -٢٤ ــضاء مــن عمــل        ورّح ــل الف ــشاري جلي ــه اجمللــس االست ــضطلع ب ــا ي ــق العمــل مب ب فري
 قيامــه بــدور إطــاري لزيــادة وعــي اجلمهــور لــدىوبتــسليمه بأمهيــة الــسنة الدوليــة لعلــم الفلــك 
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وضــمن مبادراتــه هنــاك . باملــسائل املتعلقــة باألجــسام القريبــة مــن األرض، وخــصوصاً الــشباب
، ٢٠٠٨ سـنوياً منـذ عـام        جتـري الـيت    "٢٠١٠حـرِّك كويكبـاً     " مسابقة الدراسة التقنية املسمَّاة   

نح ، ومُـ  املقدمـة دراسـات الم خـرباء باسـتعراض    د قـا  وقـ . تركّز على نظم اإلنذار بالكويكبات    و
 ويف املــؤمتر الــذي يعقــده اجمللــسء الفــائز رحلــة لتقــدمي دراســته يف املــؤمتر الــسنوي جليــل الفــضا

ــادة  . ٢٠١٠ئية يف عــام الــدويل احلــادي والــستني للمالحــة الفــضا   ــزم اجمللــس مواصــلة زي ويعت
التوعيــة وإشــراك الــشباب يف ميــدان األجــسام القريبــة مــن األرض، إضــافة إىل إعــالم الــشباب   

  .مثل العمل الذي يضطلع به فريق العملطروحة حاليا، املسائل امل بشأن
    

    السياسة العامة  - واو  
 تـشكِّله األجـسام القريبـة مـن األرض هـو            خطـر االرتطـام الـذي      بأنَّ   سلّم فريق العمل    -٢٥

ُيمكـن أن  ، وإن كـان احتمـال حدوثـه ضـعيفاً،      من هذا القبيـل  ارتطام أيَّ خطر حقيقي، وبأنَّ  
أي (آثـار مثـل ذلـك االرتطـام سـوف تكـون عـشوائية            بأنَّ   أيضاًالفريق  وسلَّم  . خيلِّف كوارث 

إىل درجــة نطاقهــا ُيحتمــل أن يكــون مــن الــضخامة  وأنَّ ) يف بلــد االرتطــامقــد ال تنحــصرأهنــا 
خطر هذه األجسام قضية عامليـة ال ميكـن التـصّدي هلـا بفعاليـة إالّ مـن                   بأنَّ   معها التسليم ينبغي  

ــدوليني   ــإنَّ ومــن مث. خــالل التعــاون والتنــسيق ال ــة  يفاً هامــاًألمــم املتحــدة دور ل ف رســم  عملي
  .السياسة العامة الالزمة

هو أنه سوف يواجه خالل السنوات اخلمـس  وأمام اجملتمع الدويل، ماثل  ر  وهناك حتّد آخ    -٢٦
 أكثـر مـن     لـن يكـون   أنـه   متامـاً   األرجـح    أنَّ   ولـو (متصوَّر  خطر ارتطام   على األرجح   عشرة القادمة   

قـرارات  املـضي قـدماً حنـو اختـاذ     جيعـل مـن الـضروري    الذي مر  األ،  )لكرة األرضية خطئ ا ُياقتراب  
 حلماية احلياة على األرض مـن ارتطـام حمتمـل جبـسم             تان جيب اختاذ إجراءا   حامسة بشأن ما إذا ك    

ويرجـع ذلـك إىل      .اإلجراءات قبل فهم حقيقة اخلطـر فهمـاً كـامالً         هذه   ةقريب من األرض وماهي   
 علــى التــدخل يف نــسانتــسارع اكتــشاف جمموعــة األجــسام القريبــة مــن األرض وتطــّور قــدرة اإل

 يزيـد مـن احتمـال اضـطرار البلـدان الـيت             وممـا . باقي ملـسار اجلـسم    ارتطام متوقّع بعملية حرف اسـت     
 هـا اختاذقد حتتم   الضرورة   أنَّ   ترتاد الفضاء إىل أن تتخذ قراراً بشأن اختاذ إجراءات أو عدم اختاذها           

ولذلك قد تظهـر حاجـة      . معلومات أكيدة عن حدوث ارتطام أو عدم حدوثه       أن تتوافر    قبل   اًقرار
 إنـذار مبكـر باحتمـال       كـان هنـاك   وإذا  . يفوق بكثري حدوث االرتطامـات    اتر  بتوإىل اختاذ قرارات    

 فإنَّ  حرف املسار الالزمة ملنع ذلك االرتطام متاحة،      على  قدرة  ال أنَّ   معروفاًحدوث ارتطام وكان    
 أو عــدم اتاختــاذ إجــراء عــن النتــائج املترتبــة علــى  سؤوليةنــصل مــن املــ البــشرية ال تــستطيع أن تت

 كانـت  وملّـا كان الكوكب بأسـره معّرضـاً ألن يـرتطم بـه جـسم قريـب مـن األرض،                وملّا. ااختاذه
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عمليــة حــرف املــسار تــؤدي يف حــّد ذاهتــا إىل زيــادة حمتملــة وإن كانــت مؤقتــة يف خطــر تعــريض   
ميكـن أن تطالـب األمـم املتحـدة بـأن      فإنه معرَّضة له،  يف األصل    جمموعات سكانية للخطر مل تكن    

أن ـل إىل قـرارات بـش     ـوالتوصُّـ مدى التضحية بأشياء لصاحل أشـياء       لالزم لتقييم   تيسِّر اجلهد العاملي ا   
  .راءات الواجب اختاذها مجاعياًـاإلج
وقــد ســلَّمت اللجنــة املعنيــة باألجــسام القريبــة مــن األرض التابعــة لرابطــة مستكــشفي    -٢٧

 مــن األرض، عمليــة اختــاذ القــرارات بــشأن األجــسام القريبــةاملــضي قــدماً يف بــضرورة  الفــضاء
، سلسلة من حلقات العمل الدولية وأحالت تقريرهـا الـذي           ٢٠٠٨سبتمرب  /عقدت، يف أيلول  ف

). ، املرفـق  A/AC.105/C.1/L.298انظـر الوثيقـة     ( كان مرتقباً على نطاق واسع إىل فريق العمـل        
بـة  ورحَّب فريق العمل هبذه املسامهة املهمة يف إطار حمتمل لـسياسة عامـة بـشأن األجـسام القري                 

مــن األرض، وســلّم بقيمتــها يف تــوفري املعلومــات خلطــة العمــل اخلاصــة بــالفريق العامــل املعــين   
التــصّدي خلطــر  بــشأن باألجــسام القريبــة مــن األرض لــدى استعراضــه للــسياسات احملتملــة       

  .األجسام القريبة من األرض ونظره يف صوغ إجراءات دولية للتصّدي لذلك اخلطر
 جنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف   ثناء الدورة السادسة واألربعني للّ    اجتمع فريق العمل أ   و  -٢٨

هبــدف وضــع مــشروع  الفــضاءفي ـتكــشـرابطــة مستعراض تقريــر ـــــ الس٢٠٠٩فربايــر /شــباط
أكمل الفريـق االسـتعراض     و. إجراءات دولية بشأن التصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض        

 /الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف حزيـران            دورة جلنة استخدام     خاللاألول للوثيقة   
، وأدرج املشروع األول لإلجـراءات الدوليـة يف مرفـق تقريـره املؤقـت املقـّدم إىل                  ٢٠٠٩يونيه  

، اسـتعرض   ٢٠١٠فربايـر   /ويف شـباط  . (A/AC.105/C.1/L.301)للجنة الفرعية العلمية والتقنية     ا
. قاد الدورة الـسابعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة    فريق العمل مشروع اإلجراءات الدولية أثناء انع 

اجلوانـب القانونيـة يف     "عـن التقريـر املعنـون       واستمع الفريق يف تلك الدورة إىل كلمات أُلِقيـت          
، الـذي  " خلطـر األجـسام القريبـة مـن األرض ومـا يتعلـق بـذلك مـن مـسائل مؤسـسية          تـصّدي ال

وُبحثـت فيـه مـسائل قانونيـة ومؤسـسية      ، )الواليـات املتحـدة  (لينكـولن  -أعّدته جامعة نرباسـكا   
 .رئيــسية تــرتبط باألخطــار الــيت ُيحتمــل أن تــسّببها يف املــستقبل األجــسام القريبــة مــن األرض   

حول إنـشاء شـبكة معلومـات وحتليـل وإنـذار خاصـة             وأُبِلغ أيضا فريق العمل بعقد حلقة عمل        
، نظمتـها رابطـة     ٢٠١٠ ينـاير / مبكـسيكو سـييت يف كـانون الثـاين         باألجسام القريبـة مـن األرض     

ومؤســـسة العـــامل اآلمـــن بـــدعم مـــن املركـــز اإلقليمـــي لتـــدريس علـــوم    الفـــضاءمستكـــشفي 
  .ي وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريب

 مـن املرفـق الثالـث    ٧ و٥الفقرتـان  (يف تقريره إىل اللجنة الفرعيـة  واتفق الفريق العامل    -٢٩
اخلالصــات الوافيــة حللقــة أن يــدرس ه ميكــن لفريــق العمــل علــى أنــ، )A/AC.105/958لوثيقــة با
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لينكـولن يف الفتـرة مـا    -والتقرير الذي أعدته جامعة نرباسـكا العمل املعقودة يف مكسيكو سييت  
العمـل املُـضطلع بـه يف فتـرة مـا            وأنَّ   ،٢٠١١ و ٢٠١٠اللتني سُتعقدان يف عـامي      بني الدورتني   

لقات عمل يـشارك فيهـا خـرباء يف مواضـيع خمتلفـة         يشمل تنظيم ح   بني الدورتني هذه ميكن أن    
يف وقـــد اجتمـــع فريـــق العمـــل  . ذات صـــلة مبـــشروع التوصـــيات الـــذي أعـــّده فريـــق العمـــل  

ة الصـات الوافيـ  ، ونظـر يف اخل ةلجنالثالثة واخلمسني لدورة  أثناء انعقاد ال   ٢٠١٠ هيوني/حزيران
ووكالـة الفـضاء    العـامل اآلمـن     ومؤسـسة    الفـضاء رابطـة مستكـشفي     وتولّت  . املشار إليها أعاله  

ــة  ــةاألوروبي ــوان  رعاي ــة مــن  إىل لبعثــات اختطــيط جمموعــات " حلقــة عمــل بعن األجــسام القريب
أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٩ إىل ٢٧مـــن ، أملانيـــا، دارمـــشتاتدت يف ِقـــُع "اعملياهتـــ واألرض
ــات يف إطــار محــالت حــرف مــسار      ل، وذلــك ٢٠١٠ ــات والعملي ــاول مــسألة ختطــيط البعث تن

تـــرد و. لقـــة العمـــلحلُزوِّد فريـــق العمـــل باخلالصـــة الوافيـــة و. القريبـــة مـــن األرضجـــسام ألا
 عن األعمال املُـضطلع هبـا يف فتـرة مـا بـني الـدورتني امللّخـصة أعـاله يف هـذا                       النامجةعلومات  امل

طــر خل الــدويلبــشأن التــصّدي علــى الــصعيد توصــيات المــشروع مبــا يف ذلــك  ،املؤقــتالتقريــر 
  .ضام القريبة من األرجسارتطام األ
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    رفقامل
مشروع توصيات بشأن التصّدي على الصعيد الدويل خلطر ارتطام     

      األجسام القريبة من األرض
    مةدِّمق  - ألف  

أحاطت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية علمـاً مـع االرتيـاح، يف                  -١
ي اضــطلع بــه الفريــق العامــل املعــين  ، بالعمــل الــذ٢٠٠٨دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، يف عــام  

باألجــسام القريبــة مــن األرض التــابع للجنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وفريــق العمــل املعــين     
توقّـع  ، الـيت يُ   ٢٠١١-٢٠٠٩باألجسام القريبة من األرض، وأقّرت خطة العمل املعدَّلة للفتـرة           
راءات املتـصلة بالتـصّدي علـى       مبقتضاها، يف مجلة أمـور، مواصـلة اسـتعراض الـسياسات واإلجـ            

إجــراءات صــوغ الــصعيد الــدويل للخطــر الــذي متثلــه األجــسام القريبــة مــن األرض والنظــر يف  
  )أ(.دولية للتصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض

وفقــا أعماهلمــا فريــق العمــل والفريــق العامــل ب ، اضــطلع ٢٠١٠ و٢٠٠٩ويف عــامي   -٢
تقريـر الفريــق الـدويل املعــين   نـاقش  اجتماعاتــه، ريــق العمـل  وأثنـاء عقـد ف  . خلطـة العمـل املعدلــة  

أخطــار  "الفــضاء املعنــون   بــالتخفيف مــن أخطــار الكويكبــات، التــابع لرابطــة مستكــشفي      
املعلومـات  نظـر يف  و، التقريـر  واسـتعرض ذلـك   )ب(،"نداء من أجل استجابة عامليـة : الكويكبات

ام القريبة من األرض والوثائق املقدمـة إىل        األجساملتصلة ب ، واألنشطة   ء الفريق أعضاقدمة من   امل
ــّين بإجيــاز يف  فريــق العمــل علــى النحــو امل  ــر ٢٩ و٢٨الفقــرتني ب ــاء . مــن هــذا التقري  علــى وبن

 فريـق  الالربيـد اإللكتـروين، أعـدّ    اليت دارت يف كل من اجتماعات فريق العمل وعرب           املناقشات
 خلطـر ارتطــام  الــدويلّدي علــى الـصعيد  بـشأن التـص  شروع التوصــيات  ملـ التاليــة ةاحملّدثـ  الـصيغة 

 خالل الدورة الثامنـة     هلنظر في ، من أجل أن يواصل الفريق العامل ا       األرضاألجسام القريبة من    
  .جنة الفرعية العلمية والتقنيةواألربعني للّ

    
    ةخلفي  - ١  

ــق العمــل املعــين        -٣ ــسلمية فري ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال أنــشأت جلن
 اسـتجابة لتوصـية صـادرة عـن        ٢٠٠١يف عـام    ) ١٤فريق العمل   (ام القريبة من األرض     باألجس

───────────────── 
 .١٥٣، الفقرة )A/63/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم   )أ(  

 http://www.space-explorers.org/committees/NEO/docs/ATACGR.pdf  )ب( 
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 مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض    
استعراض مضمون اجلهود اجلاريـة     : ، وأسندت إليه الوالية التالية    )ليونيسبيس الثالث ا(ة  السلمي

يوجـد يف    حتديد مـا  وام القريبة من األرض وبنية هذه اجلهود وتنظيمها؛         يف ميدان رصد األجس   
بلــدان أو أن تـسهم  أو ميكــن /العمـل اجلـاري مــن ثغـرات يتطلّــب سـّدها مزيـداً مــن التنـسيق و      

اقتـراح خطـوات لتحـسني التنـسيق الـدويل بالتعـاون مـع اهليئـات         و؛ يف سـّدها منظمات أخـرى   
اجلـسم القريـب مـن األرض الـذي ميثّـل            فإنَّ   ،ل اللجنة وألغراض هذه الوثيقة وعم   . املتخصصة

 يف  مبـسافة  مـن األرض علـى فتـرات دوريـة       يقترب مـداره  خطراً حمتمالً هو كويكب أو مذّنب       
مليـون   ٧,٥أو بنحـو  ، )املـسافة بـني األرض والقمـر      مثـل    ١٩,٥( وحدة فلكيـة     ٠,٠٥حدود  
  .من مدار األرض كيلومتر

مثـة أدلـة     أنَّ   اجملتمـع الـدويل عمومـاً     لـدى    مـن املفهـوم      أصـبح مـل   منذ إنشاء فريـق الع    و  -٤
رتطامــات الاجليولــوجي والبيولــوجي قــد تعرضــت علــى مــّر تارخيهــا الكــرة األرضــية  أنَّ تثبــت

 األجسام القريبة من األرض ال تـزال ُتعـرِّض   وأنَّ ،الفضاءمن أجسام من      وتكراراً اًمرارمدمِّرة  
م بالطبيعـة العامليـة خلطـر    ليِسوهنـاك أيـضاً تـ    .طـام رتخلطـر اال وكوكـب األرض بأسـره   البشرية  

ثـــار آلوميكـــن . ارتطـــام األجـــسام القريبـــة مـــن األرض واحلاجـــة إىل اســـتجابة دوليـــة منـــّسقة 
أكثــر شــدة بكــثري مــن أن تكــون ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض النامجــة عــن حــداث األ
داث املناخيـة القـصوى، وإن كـان        ن ظـواهر مثـل اهلـزات األرضـية أو األحـ           خطار النامجة عـ   األ

، األخطـار الطبيعيـة  ومـن بـني   . تـواتر حـدوثها أقـل مـن األخطـار اجليولوجيـة واملناخيـة املألوفـة        
 إمكانيـة منعهـا     يوهـ مة فريدة من نوعها     ِسبِأحداث ارتطام األجسام القريبة من األرض       تتسم  

اقـع بوضـع اسـتجابة منـّسقة        من خالل اختاذ إجـراءات يف حينـها، واجملتمـع الـدويل ملـزم يف الو               
اقتــران ضــخامة حجــم بــالنظر إىل للتــصّدي للخطــر الــذي متثّلــه األجــسام القريبــة مــن األرض، 

  .األحداث والفرصة املتاحة للتدخلب وإمكانية التنبؤ املمكنةالكارثة 
 باألجـسام   املعينالفريق العامل    أنشأت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية       ٢٠٠٧ويف عام     -٥
ريبة من األرض، توقّعاً بأن يقترح الفريق العامـل إجـراءات دوليـة للتـصّدي خلطـر األجـسام                   الق

 عقـــدت رابطـــة ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ويف عـــامي . لجنـــةالالقريبـــة مـــن األرض لكـــي تنظـــر فيهـــا 
 املعــين بــالتخفيف مــن أخطــار الكويكبــات، املؤلــف مــن  همستكــشفي الفــضاء اجتماعــاً لفريقــ 

صصات غري حكـوميني يف العلـوم والدبلوماسـية والقـانون وإدارة            خرباء معروفني متعدِّدي التخ   
 قــدمت الرابطــة توصــياهتا يف تقريــر معنــون ٢٠٠٨ويف عــام . الكــوارث مــن مجيــع أحنــاء العــامل

، إىل فريق العمـل ولكـي ينظـر فيـه الفريـق             "نداء من أجل استجابة عاملية    : أخطار الكويكبات "
اط الدوليـة للـهيئات املـشاركة يف األنـشطة املتـصلة             وباإلضافة إىل ذلك، عقدت األوس     .العامل
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رات يف الـسنوات األخـرية، مبـا        العمـل واملـؤمت   حلقـات   العديد مـن    باألجسام القريبة من األرض     
غرناطـة،   ب دقِـ الـذي عُ  ،  للمالحـة الفـضائية    ألكادميية الدولية األول ل مؤمتر الدفاع الكوكيب    ها  في
ارتطـام  طـر    بـشأن التـصّدي خل     ددا مـن التوصـيات    ع وقّدمت   ،٢٠٠٩أبريل  /نيسانسبانيا، يف   إ

  .ضاألجسام القريبة من األر

ــر   -٦ ــصّدي خلطـ ــدابري   ويتطلّـــب التـ ــن األرض تـ ــة مـ ــسام القريبـ ــام األجـ  تكتـــشف ارتطـ
 وتتعقّـب ، خلصائص املدارية والفيزيائية لألجسام القريبة من األرض اليت حيتمل أن متثّـل خطـراً      ا

لتعديل مـسار األجـسام القريبـة مـن     ة وحتّددها، مبا فيها تدابري      ياخلصائص املدارية والفيزيائ  هذه  
تبعـات الـيت     للحـدِّ مـن ال     تـدابري قوع ارتطام و  للحيلولة دون و    اليت حيتمل أن متثّل خطراً     األرض

ختفيــف وطــأة اإلجــالء أو غــري ذلــك مــن أشــكال مثــل علــى ســطح األرض، ختلفهــا األجــسام 
  .الطوارئت االستجابة يف حاالالكوارث و

    
    األساس املنطقي  - ٢  

ية احلاليـة، يتزايـد حجـم جمموعـة األجـسام القريبـة مـن األرض مـع                  علموفقاً للمعرفة ال    -٧
بقـدر كـبري املقاريـب      من املُرتقب خالل العقد القادم أن تسّهل        و. تناقص حجم تلك األجسام   

 بالتــايلتتــيح واكتــشاف األجــسام القريبــة مــن األرض األصــغر حجمــاً األكثــر عــدداً، ة املتقدِّمــ
. عدد أكرب كثرياً من األجسام القريبة من األرض اليت حيتمل أن تـشكِّل خطـراً              إمكانية كشف   

قريبـة مـن األرض آثـار مفجعـة     الجـسام  األ مـع  اتدامطصـ النظر إىل أنـه ميكـن أن يكـون ل         بالو
ألي قراراً بشأن االسـتجابة الـضرورية   أن يتخذ اجملتمع الدويل يتعني على سوف األرض،  على  
  . ُيكشفارتطامخطر 

 فـإنَّ  ،هبـا التنبـؤ  ها وتعقبـ و األجسام القريبة مـن األرض   قدرات البحث عن    مع حتّسن   و  -٨
  الــصغرية الــيت األجــسام باالرتطامــات زيــد مــن باملالتنبــؤ مــن فقــط يتمكنــوا علمــاء الفلــك لــن 

العديـــد مـــن إمنـــا سيكتـــشفون أيـــضا ، و األرضسطحتـــصطدم بـــختتـــرق الغـــالف اجلـــوي ل ال
 والـيت تـشكّل      متـراً  ١٤٠ و ٤٠ اليت يتراوح حجمها بني      القريبة من األرض  األكرب  لكويكبات  ا

يف هـذه األجـسام     اسـتبانة   مفتـاح   ويكمـن   . ارتطامهـا بـاألرض   فيما يتعلق ب    للقلق امثري  ماالاحت
ارتطامهـا املـدّمر بـاألرض يف الكـشف         إمكانيـة   ملنـع   ختاذ اإلجراءات الالزمـة     الالوقت املناسب   

  . للبحث عنها وتعقبهادويل قويعنها باتباع برنامج  املبكر
ملا كانت هناك حاجة إىل كثري من الوقت لتنفيذ محلـة حلـرف مـسار أحـد األجـسام                   و  -٩

القريبة من األرض، وقد يكون الوقت املتاح حمدوداً يف بعـض احلـاالت قبـل االرتطـام املتوقّـع،                   
وقد تكون هنـاك يف الواقـع حـاالت    . الالزمء  بشأن اإلجراقرار سريعاختاذ قد حيتاج األمر إىل    
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. االرتطـام سـيحدث فعـالً      أنَّ   يتعّين فيها على اجملتمـع الـدويل أن يتخـذ إجـراء قبـل تأكـده مـن                 
 اخليـارات املتاحـة     قلّـت وكلَّما تأخر اجملتمع الدويل يف اختاذ قـراره بالقيـام بـإجراءات للتـصّدي               

ومـن املـسلَّم بـه    . آثار غري مرغوبة هناية املطاف ُيلجأ إليه يفوزاد خطر أن تكون للخيار الذي      
اجملتمـع الـدويل فرصـة اختـاذ        فقـد تفـوت     تفـق عليهـا الختـاذ القـرارات         معمليـة   أنه مـا مل توجـد       

 إالّتــرك لــه بــذلك ُيوال إجــراء للتــصّدي خلطــر جــسم قريــب مــن األرض يف الوقــت املناســب، 
ولــذلك يعــد اعتمــاد برنــامج  . شــيكاإلجــالء وإدارة الكــوارث كاســتجابة وحيــدة الرتطــام و 

دويل من األنشطة املنسَّقة وجمموعة من التدابري التحضريية الختاذ إجراءات علـى وجـه الـسرعة                
ولكي يكون ذلك الربنامج فّعاالً جيـب       . خطوة حصيفة وضرورية توقّعاً حلدوث ارتطام حمتمل      

  ذها بــسرعة دون  ميكــن تنفيــتمحــالرســي خططــا الختــاذ إجــراءات ووضــع معــايري وشــن  أن ي
  .إىل مناقشة مطوَّلةحاجة  ما
يتبـّين  ينبغـي أن متكِّـن اجملتمـع العـاملي مـن أن      موضع التنفيذ   وحاملا توضع تلك التدابري       -١٠

قــد قامــت و. إدارهتــا وأ الكــوارث ملنــعتنفيــذ تــدابري فعالــة  إىل سارع حمــدَّداً ويــارتطــام  خطــر
الفريــق مبــا فيهــا مــؤمتر  ،ام القريبــة مــن األرضاهليئــات املــشاركة يف األنــشطة املتــصلة باألجــس 
لـسلة مـن    وضـع س   ومـؤمتر الـدفاع الكـوكيب، ب       الدويل املعين بالتخفيف من أخطار الكويكبـات      

بوضع برنامج الختاذ القرارات بشأن التصدي علـى الـصعيد العـاملي            املتعلقة   التوصيات الوجيزة 
لـسلة مـن التوصـيات الرفيعـة املـستوى          لجنـة بفائـدة تلـك الس      الوتسلِّم   .تهديدات الكويكبات ل

لـذا  .  األوساط العاملية املعنيـة بالفـضاء والتـصّدي للكـوارث          لدىاليت تلقى قبوالً واسع النطاق      
موعــة مــن التــدابري  مثــل هــذه اجملاســتنبط الفريــق العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض   

تلـــك  األرض، اســـتناداً إىل الدوليـــة للتـــصّدي للخطـــر الـــذي تـــشكّله األجـــسام القريبـــة مـــن  
  .ووفقاً ملعاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي التوصيات الوجيزة

    
    التطبيق  - ٣  

ينبغي للدول األعضاء واملنظمات الدولية أن تتخذ تدابري، من خالل آليـات وطنيـة أو                 -١١
وينبغـي هلـذا   . ىل أقصى حّد ممكـن  لدعم تنفيذ هذه التوصيات إ ،صلةالليات ذات   اآلغريها من   

العالقـات واملؤسـسات واألنـشطة القائمـة، أن يـشمل مـستوى مناسـباً مـن                 اسـتناداً إىل    الدعم،  
  .املوارد للتصّدي للخطر الذي تشكله األجسام القريبة من األرض

احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات وتنطبــق هــذه التوصــيات علــى احلكومــات واملنظمــات    -١٢
سؤولة املـ ذات الـصلة   األمـم املتحـدة     كيانـات  و املنظمات غري احلكومية واملؤسسات   اإلقليمية و 

  .الكوارثالتخفيف من خطر عن تنسيق األنشطة الفضائية وسالمة املواطنني ومهام 
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تنفيذ التوصيات منفردة أو عناصـر منـها خيـضع ألحكـام معاهـدات               أنَّ   ومن املسلَّم به    -١٣
  .األمم املتحدة ومبادئها

    
      مهام التخفيف من أخطار األجسام القريبة من األرضمشروع توصيات بشأن   - ءبا  

    املعلومات والتحليل واإلنذار  - ١  
ملعلومــات لوظــائف شــبكة امماثلــة يــضطلع بوظــائف كيــان يف قــدرات أن ُتنــشأ ينبغــي   -١٤
 التـابع  الفريـق املعـين بـالتخفيف مـن أخطـار الكويكبـات           املقترحـة يف تقريـر      واإلنـذار   تحليل  الو
نيابـة  ُتـدعم بال أو أن حتظـى هـذه القـدرات بـدعم اجملتمـع الـدويل       ، والفـضاء  رابطة مستكـشفي ل
  :ا يليالقيام مبعلى  القدرة للكيان أن يكون ينبغيو. هعن

األرض الـيت حيتمـل أن تـشكّل        اكتشاف ورصد جمموعة األجسام القريبة مـن          )أ(  
 يف نصفّي الكـرة     القائمةمكانيات  اإلري ذلك من     باستخدام املرافق البصرية والرادارية وغ     خطراً

  ؛ويف الفضاءعلى السواء  األرضية الشمايل واجلنويب
مـن أجـل تلقـي      عترف به دوليـاً لتبـادل املعلومـات         ُموظيفة مركز   االضطالع ب   )ب(  

  ؛بتلقيها ومعاجلتهانتائج مجيع عمليات رصد األجسام القريبة من األرض واإلقرار 
ر بوَّابة عاملية تؤّدي مهمـة مركـز التنـسيق الـدويل للمعلومـات         بدو ضطالعاال  )ج(  

  الدقيقة واملوثوقة عن جمموعة األجسام القريبة من األرض؛
  ؛ حمتمالًألرض اليت تشكّل خطراًاألجسام القريبة من اتنسيق محالت رصد   )د(  
التوصية بسياسات عامة بشأن املعـايري والعتبـات اخلاصـة بـاإلبالغ عـن خطـر                   )ه(  

  ارتطام ناشئ؛
 وإبالغهــا إىل الكيانــات الــيت حتــدِّدها الــدول األعــضاء خــاطرتقيــيم نتــائج حتليــل امل  )و(  
  ؛ وفقا للسياسات الراسخة اإلشعار خبطر وقوع ارتطامتسلّم مسؤولة عن باعتبارها
يف حتليل عواقب االرتطـام ويف ختطـيط اسـتجابات التخفيـف            احلكومات  مساعدة    )ز(  
  .همن آثار
 أن يواصــل أوال األعمــال الــيت ينبغــي لــهكــي يــؤدي الكيــان املعــين هــذه الوظــائف، ول  -١٥

األجـسام القريبـة مـن األرض       عـن   كـشف   اليف  الـيت تـشارك حاليـا       املؤسـسات   ها  تنفيذأجادت  
 برنـاجمي اآلخـذة يف التطـور      الرصـد   شـبكة    شملوتـ . طر ارتطامهـا   والتنبؤ خب  تهاوفهرسوتعقبها  

Spaceguard وSentry للمالحـة اجلويـة     اإلدارة الوطنيـة  املنبثق عـن     خترب الدفع النفاث   مل تابعني ال 
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 اتقــع ديناميــوعــة مووجمممركــز الكواكــب الــصغرية و يف الواليــات املتحــدة) ناســا(والفــضاء 
املتعلقـة  العناصـر  د مـن  العـدد املتزايـ  وكـذلك   ،  بيـزا  التابعـة جلامعـة      ألجسام القريبة مـن األرض    ا

ــة مــن األ مبــسح  ــها يف  رضاألجــسام القريب ــاألحوال الفــضائية  ومتابعت ــة ب ــامج التوعي ــابع برن الت
  .وكالة الفضاء األوروبيةل

اسـتراتيجية لالتـصاالت    ) الشبكة (نذاراإلتحليل و العلومات و املشبكة   تضع    أن بوجي  -١٦
باملخـاطر  إلبـالغ  ا علـم  على أسـس  مبنية  ومعّرفة جيداً   اتصال  وبروتوكوالت  خطط   ستخدامبا

اجلمهـور  علـى  يـسهل   عبـارات   باسـتخدام   ع األنبـاء واملعلومـات      بغـي أن ُتـوزَّ    وين .وعلم النفس 
 إىل التـصّدي  هتـدف الوقت املناسب و، وأن تتسم بالدقة وُتوّزع يف       فهمها  السياسات مقرريو

يف قنـوات    الشبكة   تنظر وينبغي أن . اإلعالمأخطاء وسائط   و للمعلومات املضلّلة    فورا ومباشرة 
لتواصل مـع األوسـاط املعنيـة       لالكوارث  أخرى لإلنذار ب  شبكات  خدمها  اليت تست االتصال  وجهات  

 اإلنـسان   تـصدي عـن    كـّم املعـارف الكـبري املتـاح       من  لشبكة أن تستفيد    لمكن  ُيو. بإدارة الكوارث 
مــن حتليــل املخــاطر يف  أعــضائها خــرباءبــني تــضم أن بالتــايل ينبغــي ، وخــرىاألطبيعيــة الكــوارث لل

ــسلوكاملِلّمــني ب ــستفيدأيــضا أن ينبغــي و. إدارة الكــوارث يفية والنفــسية العناصــر ال ــشبكة ت مــن  ال
  .االستجابة للكوارث وإدارة املخاطراملستخلصة من منظمات أخرى معنية بالدروس 

ــة وتثقيــف لكــي تثقّــف    ينبغــي أن و  -١٧ خطــر بــشأن اجلمهــور تــضع الــشبكة خطــة توعي
املرتبطـة هبـذه    الرئيـسية   طـر   وامـل اخل  عن حتـدد    أوينبغـي هلـا أيـضاً        .األجسام القريبة من األرض   

الستعانة بكيانـات مـن    باألجساماذه هبلتوعية لق خطة تنّسأن  و هبااجلمهور  ُتعلم   اليت   ألجساما
وكـاالت الفـضاء ومنظمـات     و ةاألمريكيـ للبلدان   ءواحتاد اجليوفيزيا   االحتاد الفلكي الدويل  قبيل  

  . للهواةفلكيالرصد ال
 . تــؤدي الــشبكة وظيفتــها بكفــاءة لكــيلبحــوث لة ا مواصــوريضرمــن الــيكون وســ  -١٨

ريبـة مـن األرض وأن تـدعو    عـن األجـسام الق  الالزمـة  بحـوث  أن حتّدد اللشبكة  ل ينبغي   وبالتايل
االت االرتطـام أو آثارهـا أو       التنبؤ حبـ  يف املعـارف املتعلقـة بـ      لـسد الثغـرات       وذلـك  ،إىل إجرائها 

  . الشبكة مبهمتهاالالزمة لنهوضاجملاالت سائر 
 البعيـد  يف األجـل تقدمي مقترحـات بـشأن تطـوير الـشبكة       ينبغي إنشاء فريق توجيهي ل    و  -١٩

ج الـشبكة   دملـ وضـع مثـايل     أن يكون بعدئـذ يف       اهذكفريق  ومن شأن   . واملساعدة يف تطويرها  
فريــق معــين ولبعثــات واإلشــراف عليهــا ل التــصريحمعــين بفريــق قــّرر أن ينــهض هبــا املهــام امليف 

يف العديد من القضايا املتـصلة      أن ينظر   لفريق التوجيهي   ل ُيمكنو. العملياتبتخطيط البعثات و  
  :، مثلء الشبكةبإنشا
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وجه وإرسـاء   أفضل  دعم الشبكة على    ألعضاء  لدول ا كيف ُيمكن ل   :التمويل  )أ(  
  ؟لتمويلها استدامةأكثر أساس 

ة مركـز دائـم للعمليـات ومـوارد خارجيـ        سليم بـني     مـا هـو التـوازن الـ        :يكلاهل  )ب(  
  ؟بالشبكةافتراضياً متصلة 

وجـه مـن   أفـضل  النمـوذج الـذي ميكّـن الـشبكة علـى      هو ما   :ياملؤسسالنموذج    )ج(  
عن األجسام القريبة مـن األرض،      على الصعيد العاملي    تويل املسؤولية الفعلية عن إصدار املعلومات       

  ؟عند أدىن حدزية ركاملسلطة الحلاجة إىل املوارد املالية ويف الوقت نفسه على ااإلبقاء مع 
بوصـفها  الـشبكة رمسيـا     " نتعـيِّ " أن   ها ما هي املؤسسة اليت ميكن     : التعيني سلطة  )د(  

 ؟األجسام القريبة من األرضاخلاصة باملعلومات املسائل املتعلقة ببشأن اليت يعّول عليها اهليئة 

ــ  )ه(   إحلـــاق أضـــرار ه إىل لـــالتـــصّدي وقـــد يفـــضي االرتطـــام  : القانونيـــةسائلاملـ
قـد  ، و إىل العجز عن تاليف هذه األضرار واإلصابات      ، أو   إصابات مجاعية وقوع  ملمتلكات أو   اب

 الـيت قـد حتتاجهـا       اخلـربة القانونيـة   هـي   مـا   ف. السلطة واملـسؤولية  ذلك قضايا بشأن    يترتب على   
  ؟الشبكة لتؤدي وظيفتها كما ينبغي

ة علــى مــستوى مدعومــالــشبكة ينبغــي للــدول األعــضاء أن تــضمن أن تكــون مرافــق و  -٢٠
وعـالوة علـى ذلـك، وحـسب االقتـضاء، ينبغـي          . مناسب يسمح هلـا بالقيـام بوظائفهـا احلرجـة         

للــدول األعــضاء أن تنــشئ الكيانــات والعمليــات اإلجرائيــة الالزمــة لتيــسري اختــاذ اإلجــراءات    
  :يإلقليم على املستويني الوطين وا املتعلقة باالستجابة إلنذار حبدوث ارتطامالتالية

  ؛ الراسخةاإلشعارستويف سياسات  خبطر ارتطام يإشعار تلقي  )أ(  
  . ارتطامإلشعار خبطراختاذ اإلجراءات املناسبة استجابة   )ب(  

    
    الرصد واإلشراف  - ٢  

األجهـزة املختـصة يف األمـم املتحـدة علـى إنـشاء             صادق  ن توصـي بـأن تـ      أجنة  ينبغي للّ   -٢١
 من األرض واإلشراف علـى االسـتجابة        عن رصد خطر ارتطام األجسام القريبة      مسؤولكيان  
الـذي   ،لـذلك الكيـان    على وجه التحديد  ينبغي  و. ، وأن حتدد هذه األجهزة    ذا اخلطر  هل املناظرة

املقتــرح يف تقريــر لبعثــات واإلشــراف عليهــا بالتــصريح للفريــق املعــين لمماثلــة يــضطلع بوظــائف 
  : املهام التالية إجنازكفلأن ي، الفريق املعين بالتخفيف من أخطار الكويكبات
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 خبطـر   اإلشـعار مثـل   (النظر يف املعايري والعتبـات املوصـى هبـا الختـاذ إجـراءات                )أ(  
  ؛)ختفيف اآلثارأو /وقوع ارتطام، واستهالل محلة للرصد ول ُيعتد به

ــة     )ب(   ــر يف اجلــداول الزمني ــرارات واألحــداث   الالنظ ــاذ الق ــة خت باألجــسام املتعلق
  ؛لتخفيف من آثارهالمحلة بشأن تحليل للخضوع لنة القريبة من األرض املعيَّ

  ؛ختفيف اآلثارملة بشأن املسؤوليات التنفيذية حلالنظر يف العملية املوصى هبا   )ج(  
ــةبالتعــاون مــع الــدول األعــضاء، تعــيني طرائــق إلشــراك هيئــات      )د(   ــةمعّين   وطني

  البىن التحتية القائمة؛الوظائف والستفادة من  باالستجابة يف حاالت الطوارئ وامعنيةدولية و
املعـايري والعتبـات الـيت توجِّـه اجملتمـع          بـشأن   تفـصيلية   اتفاقـات    حتـديث وضع و   )ه(  

ويل ألمــن التحديــد االـدويل لــدى اختيــار وتنفيــذ اســتجابة مناســبة خلطـر ارتطــام حمــّدد، ابتــداء   
  ؛اختاذ إجراءات حىت املعايري اليت تتطلب الرتطام حمتمل

لمجتمـع الـدويل عـن طريـق منظمـات األمـم املتحـدة              لقـات   االتفاإبالغ تلـك      )و(  
  ذات الصلة؛

  .تفاقاتتنسيق اجلهات الفاعلة ذات الصلة املشاركة يف تنفيذ اال  )ز(  
  بـشأن  يف أقـرب وقـت ممكـن      لجنـة   الطـار   إ يف   ناقشاٌت م لََّهسَتُتومن األمهية مبكان أن       -٢٢
سـيما فيمـا     احلـايل لألمـم املتحـدة، ال   اهليكل سياقالختاذ القرارات يف  يفية وضع إطار دويل     ك

  .ةلس األمن واجلمعية العامجمل احملتملةيتعلق باألدوار 
    

     وعملياهتاالبعثاتختطيط محالت   - ٣  
تـضطلع بوظـائف مماثلـة      وكاالت  ال هيئة مشتركة بني     وكاالت الفضاء  نشئينبغي أن تُ    -٢٣

الفريـق   الـذي أعـّده      تقريـر القتـرح يف    امل اختطـيط محـالت البعثـات وعملياهتـ       لفريق  لتلك احملّددة   
ومــىت . وقــد يــساعد فريــق العمــل يف هــذه العمليــة. املعــين بــالتخفيف مــن أخطــار الكويكبــات

 عليه بالنيابة عن اجملتمع الـدويل، وأن يكـون   تصادقألمم املتحدة أن  فينبغي لهذا الفريقأُنشئ  
ينبغـي أن   و. ذات الـصلة   الكيانـات     وغريهـا مـن    البلدان اليت ترتـاد الفـضاء     ممثلني عن   ن  مؤلفا م 

  :ما يلي الفريق تشمل مسؤوليات
  ؛ بعثةل محلةيتعلق باملعايري والعتبات الالزمة الستهالسياسات عامة فيما التوصية ب  )أ(  
األجـسام القريبـة   ب املتعلقـة التوصية جبداول زمنيـة عامـة للقـرارات واألحـداث           )ب(  

  من األرض اليت حيتمل أن ترتطم باألرض؛
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األجسام القريبة مـن    ب املتعلقةتعيني جداول زمنية حمدَّدة للقرارات واألحداث         )ج(  
   معيَّنة؛اتاألرض اليت تتجاوز عتب

  ؛البعثاتمحالت عن التشغيلية املسؤولية شأن التوصية ب  )د(  
ومــستوى اجلــدوى ســتناداً إىل  اختفيــف آثــار االرتطــاممفــاهيم خمتلــف تقيــيم   )ه(  

  النضج التقين؛
  .ت البعثاتمعلومات حمدَّدة الزمة لدعم جهود ختطيط محالإعداد   )و(  

قـدرا  كاالت الفضاء العاملية    ومتتلك و .  القريب وينبغي إنشاء فريق التخطيط يف األجل       -٢٤
 ُيمكـن و؛  يف املـستقبل   مـن األرض     ةالقريبـ ارتطـام األجـسام     ن التكنولوجيا الالزمة ملنـع      كبريا م 

رف مـسار    املشتركة حلـ   اتالقدرمع  أن جت ،   يف هذا املضمار   ضعاستثمار متوا ، ب هلذه الوكاالت 
تنـسيق  العامليـة مـن     وكـاالت الفـضاء      هـذا الفريـق أن ميكّـن         ومن شأن . شكّل خطرا ي كويكب

عثـات  هـا ب  ، مبـا في   األجـسام القريبـة مـن األرض      املتعلقـة ب  براجمها للبحث العلمـي والتكنولـوجي       
ــق  ،فاالستكــشا ــة حتقي ــدفاع الكــوك اأهــداف  بغي ــضا أن خيطــط    .ي بل ــق أي ــن شــأن الفري  وم

بعثـات  وخطـط   ضع جـداول زمنيـة عامـة    يـ أن   و حلمالت حتديـد خـصائص األجـسام يف املوقـع         
  .اتلكويكبالنموذجية حلرف مسار امالت احللتكاليف تقديرات و

املــسائل التقنيــة مــن خــالل حتديــد وكــاالت الفــضاء  يفيــد فريــق التخطــيط وينبغــي أن  -٢٥
االكتـشافات البـشرية   بـني  فيمـا  التـآزر  أوجـه  من أجل االستفادة مـن       كوكيبالدفاع ال املتصلة ب 

  .األرضاألجسام القريبة من والعلوم واألنشطة البحثية يف جمال خماطر 
، وهــي لــدفاع الكــوكيبل الزمــةحبــوث أساســية  الفريــق املــذكور بــإجراء يوصــيقــد و  -٢٦

األرض والبحـوث   لقريبـة مـن     األجـسام   حبوث ميكن تناوهلا من خالل عمليـات رصـد أرضـية ل           
  .املختربية وبعثات الفضاء السحيق

 لكـي   ألجـسام القريبـة مـن األرض      ا للبحـوث املتعلقـة با     أهداففريق  ال يقترح   وينبغي أن   -٢٧
حـرف  األكثـر أمهيـة بالنـسبة السـتراتيجيات       معاجلـة اجملـاالت     وكاالت الفـضاء يف     تسترشد هبا   
  .املسار الفعالة

 يــساعد ســوفو. ا للتعــاون الــدويل يف جمــال البحــوث فرصــفريــق ن حيــّدد ال أينبغــيو  -٢٨
األجـسام القريبـة مـن      الالزمة حلـرف مـسار      التكنولوجيات والتقنيات   السعي املشترك إىل إجياد     

  . حلرف املسارفعالةرات قد ويعّجل تطوير فةاملكِلاجلهود على جتنب ازدواجية  األرض
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القريبــة مــن اخلطــرة ألجــسام  املبكــر لالكــشففريــق علــى أمهيــة  اليــشّدد وينبغــي أن   -٢٩
الباهظــة تكــاليف لوبالتــايل تــاليف ا، دقيقــة عـن تعقبــها مـن أجــل احلــصول علــى بيانــات  ض األر

قـدرات البحـث عـن      االرتقاء ب  تطلب هذه االستراتيجية  وت.  املستقبل يف حرف مسارها لبعثات  
  :ها على النحو التايلألجسام القريبة من األرض وتعقبا

هـو   األجـسام وتعقبـها   لكـشف   على النظم احلالية    حتسينات سريعة   ال  إدخإن    )أ(  
األجسام القريبة مـن    موعة  مسح شامل جمل  االرتطام إجراء   تقييم خطر    تطلبوي. استثمار حكيم 

القريبــة مــن الــصغرية ) واملــذنبات(مئــات اآلالف مــن الكويكبــات بغيــة الكــشف عــن األرض 
 ،تنفيـذ املبكـر هلـذا املـسح       يتسىن بفـضل ال   ف  سوو. لحق الضرر باألرض   تُ اليت ميكن أن   األرض

 اسـتبعاد  إىل    سـيؤدي  اممـ بدقـة    اتحتديد املدار عمليات الرصد و  بتكلفة متواضعة نسبيا، تكرار     
 ومــا يقتــرن هبــا مــن  األجــسام القريبــة مــن األرض الرتطــامالــسيناريوهات الزائفــة العديــد مــن 

  سار؛املحرف وتنفيذ ختطيط تكاليف 
األجـسام القريبـة مـن      فيما يتعلـق ب   األولوية  املتسمة ب بحوث  مل ال تشينبغي أن     )ب(  

الفـضاء مـن أجـل اإلسـراع يف         مـن   ألمهية الكـشف عـن هـذه األجـسام وتعقبـها             األرض حتليالً 
  .حتديد مداراهتا بدقةتلك املنطوية على خطر حمتمل وحتديد 
طائفــة تتــصدى ل الــيت عتمــد جمموعــة مــن البعثــات املرجعيــةيوفريــق ال يــضع وينبغــي أن  -٣٠

. حـرف مـسارها   ألجسام القريبة مـن األرض وإمكانـات        حاالت االرتطام احملتملة ل   متنوعة من   
ــات  ح مسســوف تــ و ــذه البعث ــة ه ــاملرجعي ــوفّر   التخطيط ب ــدقيق وت ــتقين ال ــديرات لأساســا ال تق

هلـا  تتـصدى   مـن املقـّرر أن      بعض القضايا التقنية اليت     وفيما يلي   . ت حرف املسار  محال تكاليف
  :يةرجعامل البعثات هذه

بعثـات  التكـاليف  تقـديرات  دقة وحرف املسار تقنيات لالنضج التقين   مستوى    )أ(  
حــرف متويـل محــالت  تقاســم كيفيـة  ملــسألة ســوف جيـري التــصدي  و .املرجعيـة حلــرف املـسار  

  ؛السياسة العامة مستوىعلى املسار 
ألجــسام القريبــة احــرف مــسار املترتبــة علــى تقنيــات والتبعــات املاديــة ثــار اآل  )ب(  

  ؛األرض من
أن ينبغــي ). ألرض اإخطــاءمــسافة مثــل (حــرف املــسار خيــارات اســتهداف   )ج(  
ــ ــق ل اليتوّص ــشأن احلــد   إفري ــق يف اآلراء ب ــسافة األدىن ىل تواف ــه إىل  اإلخطــاءمل ــة ويقدم  املقبول

  .لبعثات واإلشراف عليهال بالتصريحالفريق املقترح املعين 
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ــي أن  -٣١ ــقال حيــصل وينبغ ــبكة     فري ــن ش ــّددة م ــات حم ــى معلوم ــات و عل ــلالاملعلوم  تحلي
األجــسام القريبــة مــن األرض  للــتمكّن مــن ختطــيط بعثــات حــرف مــسار   ) الــشبكة(اإلنــذار و
  :يةجمموعة البعثات املرجع إعدادو

ــي أن  )أ(   ــع ت ينبغ ــشبكةتمت ــدرة ال ــة بق ــصاالت    مقبول ــراء االت ــى إج ــة عل  وموثوق
  ؛األجسام القريبة من األرضطر خباملتعلقة  املسائلالالزمة ملعاجلة 

اخلطـرية  األجـسام  أن يتناول الفريق املعين بتخطيط البعثـات والعمليـات      ينبغي    )ب(  
التنفيــذ بكــثري يــسبق يف وقــت  يــضع،البحــوث اخلــاص بالــشبكة وأن ربنــامج  وفقــا لاملفهرســة
  . حلرف املسارعالةفمحلة بشأن كل األطراف تفق عليها يخطة معقولة الالزم، 

علـى البعثـات،   وافقـة   املعنيـة بامل توصـيات تقنيـة إىل الـسلطات   يقـدم الفريـق     وينبغي أن     -٣٢
  :يف ذلكمبا ، لبعثات واإلشراف عليهال بالتصريحاملعين مثل الفريق املُتوخى تشكيله و

ت عناصــر محــالتنفيــذ خمتلــف قــادرة علــى الكيانــات سألة املتعلقــة مباهيــة الاملــ  )أ(  
  ؛هحرف املسار على أفضل وج

 حلـرف  اختاذ إجـراءات  عند قد تنشأ) كاملسؤوليات(أية مسائل قانونية    حتديد    )ب(  
  .، من أجل استعراض هذه املسائل بالتفصيلأجسام قريبة من األرضمسار 
بــشأن املــسؤولية واختــاذ واضــحة ا خطوطــالــسياسات رو مقــّرومــن الــضروري أن حيــّدد   -٣٣

  .بالنجاحل أن تتكلّحرف املسار ذا أريد حلمالت البعثات والعمليات إلفريق ختطيط القرارات 
  .بالتعاون مع فريق العملالبعثات والعمليات  اختصاصات فريق ختطيط صوغوينبغي   -٣٤

  


