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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واألربعونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  * املؤقت من جدول األعمال١٢البند 

      األجسام القريبة من األرض
   ،معلومات عن البحوث يف جمال األجسام القريبة من األرض    

      وكيانات أخرى أجرهتا الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت
  رة من األمانةمذكّ  

    
    مقّدمة  -أوال 

اعتمدت اللجنةُ الفرعية العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                    -١
 العامـل  الفريـق  اتفـاقَ ، ٢٠١١ واألربعني، املعقودة يف عام الثامنةاألغراض السلمية، يف دورهتا   

 ٢٠١٢يف عـامي     املتعـددة الـسنوات      هخطـة عملـ    ملواصـلة    املعين باألجـسام القريبـة مـن األرض       
ووفقــاً خلطــة العمــل، ســوف تنظــر اللجنــة ). ١٦٥، الفقــرة A/AC.105/987الوثيقــة ( ٢٠١٣و

ــا    ــان دورهت ــة، إّب ــام  التاســعة الفرعي ــني، يف ع ــدول   ٢٠١٢واألربع ــن ال ــة م ــارير املقدَّم ، يف التق
ء واملنظمـــات الدوليـــة وســـائر اهليئـــات، اســـتجابةً للطلـــب الـــسنوي للحـــصول علـــى  األعـــضا

ــن األرض       ــة مــ ــصلة باألجــــسام القريبــ ــشطتها ذات الــ ــها عــــن أنــ ــات منــ الوثيقــــة ( معلومــ
A/AC.105/987 ، ،٩الفقرة املرفق الثالث.(  

───────────────── 
  * A/AC.105/C.1/L.310.  
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دة لربيطانيـا   واململكـة املتحـ   اليابـان    مـن    كلٍّوحتتوي هذه الوثيقة على املعلومات املتلقّاة من          -٢
 مؤسـسة العـامل اآلمـن   والعظمى وإيرلندا الشمالية ومن جلنة أحبـاث الفـضاء واالحتـاد الفلكـي الـدويل              

 .واجمللس االستشاري جليل الفضاء
   

    الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 
 اليابان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١[

    ريبة من األرضاألجسام القمشروع     
راسة احل(بدأت األنشطة اليابانية يف جمال دراسة األجسام القريبة من األرض بإنشاء رابطة سبيسغارد          

وشـيَّدت الرابطـة مقرابـاً واسـع اجملـال بفتحـة قطرهـا متـر واحــد         . ١٩٩٦اليابانيـة يف عـام   ) ئيةالفـضا 
ُتخدم أساسـا إلجـراء أرصـاد     واسـ ۲۰۰۲لكشف األجسام القريبة من األرض، بـدأ تـشغيله يف عـام       

مـن   ، وهـو اآلن قـادر علـى كـشف أجـسام قريبـة             ٢٠٠٦ وحسَّنت الرابطة املقـراب يف عـام       .املتابعة
، وهــذه القــدرة مــشاهبة لقــدرة الكــشف املتاحــة بواســطة  ٢٠.٥األرض يتــدّنى معامــل وضــاءهتا إىل 

 يف الواليـات املتحـدة    ) ضاءمراقبة الف (مرصد كاتالينا للمسح التصويري للسماء وبرنامج سبيسواتش        
  .وترد يف اجلدول أدناه قائمة بأرصاد متابعة األجسام القريبة من األرض. األمريكية

  
  أرصاد األجسام القريبة من األرض اليت قامت هبا رابطة سبيسغارد اليابانية     

    )۲۰۱۱سبتمرب /حىت أيلول(
  املذّنبات  الكويكبات القريبة من األرض

  السنة
ام األجسعدد 
  ةاملرصود

عدد قياسات 
  املواقع

جمموع قياسات 
  املواقع

األجسام عدد 
  ةاملرصود

جمموع قياسات 
  املواقع

١١٣  ٢٠  ٤ ٢٤٠  ٢٠٥  ٢٣  ٢٠٠٠  
٢٧٥  ١٦  ٥ ٩٠٧  ٥٦٠  ٢٩  ٢٠٠١  
٣٣٩  ١٣  ٢ ٠١٨  ٢٤٣  ٢٤  ٢٠٠٢  
١٦٥  ١٨  ٤ ٩٣٨  ٥٦٧  ٥٤  ٢٠٠٣  
٢٠  ٤  ٢ ٩٠٨  ٢٣٣  ٢٣  ٢٠٠٤  
  صفر  صفر  ٢ ٤٣١  ٤٢  ٨  ٢٠٠٥
٦٦  ٥  ٣ ٢٢٤  ٢٩٧  ٢٥  ٢٠٠٦  
١٠٨  ١٥  ٧ ٢١٩  ٤٠٨  ٣٤  ٢٠٠٧  
١١٠  ١٤  ٤ ٥٣٤  ١٦٢  ٣١  ٢٠٠٨  
٣٧  ٧  ٥ ٧٩٦  ١٣٨  ٢٦  ٢٠٠٩  
٥٠  ١٠  ٣ ٥٤٥  ٩٢٤  ١٣٥  ٢٠١٠  
١٨٦  ٢١  ٢ ٦٠٢  ١ ٢٨٠  ١٩٦  ٢٠١١  
  ١ ٤٦٩  ١٤٣  ٤٩ ٣٦٢  ٥ ٠٥٩  ٦٠٨  اجملموع
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ت، ألغـراض  فقـد أنتجـ   . ونفَّذت الرابطة خالل السنوات العشر املاضية أنـشطة تعليميـة خمتلفـة           
ــة عــن الكــشف عــن       ــة والياباني ــة باإلســبانية واإلنكليزي ــة اجلمهــور، جمموعــة مــواد تعليمي توعي

ويف . األجسام القريبة من األرض، ونشرت كتابني وعددا من املقاالت يف اجملـالت والـصحف             
  بعودة الكبـسولة هايابوسـا  ُعقدت حماضرة الذكرى األوىل احتفاالً     ،٢٠١١يونيه  / حزيران ١٢
نت احملاضرة عرضا إيضاحيا ألرصـاد املنحنيـات الـضوئية والقيـاس الـضوئي              وتضّم.  األرض إىل

، وقـد بّينـت النتـائج اخلـصائص         107P/Wilson-Harringtonاملتعدد النطاقات فيما خيـص املـذّنب        
. الفيزيائيــة لألجــسام املرشَّــحة ألن تكــون هــدفا ألنــشطة استكــشاف الكويكبــات يف املــستقبل

يف أربعــة " ٢٠١١سبيــسغارد "نظّمــت الرابطــة حماضــرات حــول موضــوع    ،٢٠١١ويف عــام 
ــشرت العــدد      ــة يف اليابــان، ون ــاكن خمتلف ــع أم ــشرهتا املعنونــة   الراب  "حبــوث سبيــسغارد "مــن ن

Spaceguard Research. 
     

   بعثة هايابوسا    
إىل من األنـشطة املهمـة األخـرى يف جمـال دراسـة األجـسام القريبـة مـن األرض بعثـة هايابوسـا                        

والغـرض مـن البعثـة هـو احلـصول علـى معلومـات عـن                . القريب من األرض  " إيتوكاوا"اجلسم  
. األســـرار الـــيت تكتنـــف نـــشأة املنظومـــة الشمـــسية وعـــن األدلـــة املمكنـــة علـــى وجـــود حيـــاة

ــق ذلــك      ــيح جلــب عّينــات مــن الكويكبــات ضــرورية لتحقي ــيت تت ــا ال ووصــلت . والتكنولوجي
 ومجعــت العديــد مــن الــصور وبيانــات علميــة أخــرى؛   ٢٠٠٥هايابوســا إىل إيتوكــاوا يف عــام 

 .وحاولت أيضا أن هتبط جلمع مواد سطحية

نـات الكويكبيـة     عادت كبسولة املركبة الفضائية هايابوسا للعيّ      ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٣ويف  
قــام فريــق التحليــل التــابع لفريــق     و. حمتويــةً املــواد الــسطحية اخلاصــة بإيتوكــاوا    إىل األرض، 

راسـة  احلونتائج البعثة هامة ال للعلوم وحدها بل أيضاً ألنـشطة  . تحليل املوادسا العلمي ب  هايابو
 إيتوكـاوا هـو كويكـب مـن النـوع الـذي قـد يقتـرب كـثريا مـن األرض، وهـذه                        ، ألنَّ ئيةالفضا

ــوع        ــن هــذا الن ــة كويكــب م ــيت قامــت بدراس ــي األوىل ال ــة ه ــة اليابانيــة   . البعث ــر الوكال وتنظ
، للعـودة بعّينـات     ٢-ى هايابوسـا  سمَّاجلوي اآلن يف إرسال بعثة أخرى، تُـ       الستكشاف الفضاء   

من األجسام القريبة من األرض، ستوفّر، إذا جنحـت، معلومـات عـن نـوع آخـر مـن األجـسام                     
ــن األرض  ــة م ــإنَّ  .القريب ــة  وحــسب املخطــط، ف ــار  ٢-اســوبهايا بعث ــدأت يف أي ــيت ب ــايو /، ال م

ع أن تـصل إىل الكويكـب املـستهدف     املتوقّـ  ومـن ٢٠١٥ أو ٢٠١٤، ستنطلق يف عـام    ٢٠١١
  .٢٠١٨يف عام 
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   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢[
  

 الوكالــة الفــضائية للمملكــة املتحــدة القيــام بــدور نــشط يف معاجلــة مــشكلة األجــسام    تواصــل
وذلـك بالتـشجيع علـى التنـسيق علـى الـصعيد الـوطين واألورويب والـدويل          القريبة مـن األرض،     

له األجــسام القريبــة مــن األرض مــن أجــل الوصــول إىل اتفــاق بــشأن فهــم اخلطــر الــذي تــشكِّ  
وقـد جتلّـى هـذا الـدور الريـادي مـن خـالل مجلـة                . ووضع تـدابري فّعالـة للتـصّدي لـذلك اخلطـر          

ملاضي لفريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض     أمور، منها رئاسة اململكة املتحدة يف ا  
والفريق العامل املعين باألجسام القريبة مـن األرض التـابعني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي                  

  .يف األغراض السلمية

مـا هلـا    ولدى اململكة املتحدة قدرات حبثية قوية يف جمال األجسام القريبة مـن األرض، عـالوة علـى                  
الوكالــة الفــضائية تــستعني  علــم الفلــك وعلــم الكواكــب ورصــد الفــضاء، ت جمــاال يفمــن قــدرات

وخـالل الـسنة املاضـية،      .  بانتظام للحصول على دعـم ومـشورة تقنـيني نـزيهني            هبا للمملكة املتحدة 
  .اضطلعت منظمات اململكة املتحدة بطائفة واسعة من األنشطة، يرد فيما يلي تلخيص لعدد منها

    
    س عن بعد جملموع األجسام القريبة من األرضالرصد والقيا    

يواصل علمـاء الفلـك يف جامعـة كوينــز يف بلفاسـت احلـصول علـى قياسـات فلكيـة لألجـسام                       
القريبــة مــن األرض الــيت تبــيَّن وجــود احتمــال ضــئيل الرتطامهــا بــاألرض خــالل الــسنني املائــة  

 .املقبلة، وذلك هبدف تعديل مساراهتا

حة إجراء أحباث تتعلق باملنحنيات الضوئية للكويكبات البطيئـة الـدوران           وتواصل اجلامعة املفتو  
، باســتخدام بيانــات مــستمّدة مــن  )يوجــد معظمهــا ضــمن احلــزام الرئيــسي للكويكبــات الــيت (

أجهزة التصوير السماوية التابعة لربنامج البحث عن الكواكـب بـأجهزة التـصوير ذات الزاويـة                
ــشر   ــة االنفــراج، كمــا تواصــل ن ــة مــن األرض   الفائق ــائج رصــد األجــسام القريب بالنمذجــة ( نت

  ).احلرارية والقياس الطيفي باألشعة دون احلمراء
    

    الرصد والقياس املوقعيان جملموع األجسام القريبة من األرض    
إىل جانب الدراسات النظرية اهلادفة إىل فهم تكـوُّن األجـسام الـصغرية يف املنظومـة الشمـسية،                  

ومــن هــذه الــربامج إقامــة . املفتوحــة أيــضا تنفيــذ عــدد مــن الــربامج التجريبيــةجيــري يف اجلامعــة 
 الكتلــة املــنخفض الــسرعة املرتفــعمنــصة ألجهــزة قيــاس االختــراق مــن أجــل حماكــاة االرتطــام  
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وسـوف تكـون أجهـزة قيـاس االختـراق      .  مركبة فضائية عنـد هبوطهـا  يفملقياس اختراق مثّبت   
ات موقعيـة لـسطح جـسم قريـب مـن األرض، وهـو أمـر                إجراء قياسـ  للـسماح بـ   وسيلة أساسية   

تـوفري املعلومـات البنيويـة واآلليـة الالزمـة للنجـاح يف             بغيـة   سم بطابع دقيـق للغايـة،       ح أن يتّ  يرّج
وبــصفة أعــّم، هتــتم اجلامعــة املفتوحــة بتــوفري   . التخفيــف مــن خمــاطر اجلــسم املقــصود وإبطاهلــا  

اجليولوجي لألجـسام القريبـة مـن       -ي والكيميائي األدوات الالزمة لالستكشاف املوقعي الفيزيائ    
وتواصـل اجلامعـة املفتوحـة أيـضا        . األرض ولغريها من األجسام الصغرية يف املنظومـة الشمـسية         

أحباثهــا املتعلقــة باألجــسام القريبــة مــن األرض يف ميــدان حتليــل عّينــات مــن النيــازك واألجــسام 
اجليولوجية ذات املكانة العامليـة، الـيت تـشكّل    -ةالالأرضية، باستخدام جمموعة خمترباهتا الكيميائي    

 .)UKCAN (الكونية-جزءاً من شبكة اململكة املتحدة للتحليالت الكيميائية
    
   تقييم املخاطر    

جيــري فريــق أحبــاث املالحــة الفــضائية يف جامعــة ســاوثهامبتون قــدراً كــبرياً مــن األحبــاث بــشأن   
ــة مــن األرض    ــأثريات ارتطــام األجــسام القريب ــاألرضت ــة يف  . ب ــامج األحبــاث اجلاري ويهــدف برن

ســاوثهامبتون بــشأن األجــسام القريبــة مــن األرض إىل تقيــيم اخلطــر العــاملي علــى األرض الــذي    
فارتطـام جـسم    . له األجسام الصغرية القريبة من األرض اليت يقلّ قطرها عن كيلومتر واحد           تشكّ

جي وأن تكــون لــه عواقــب خطــرية يكولــواإلقريــب مــن األرض ميكــن أن يــؤثّر يف نظــام األرض 
والتحّدي الرئيسي يف هذه البحوث هو بيان كل أثر ناتج عـن االرتطـام علـى حـدة                  . على البشر 

ولبلــوغ هــذه الغايــة، تــستطيع أداة احملاكــاة احلاســوبية اجلــاري   . ووضــع منــوذج مالئــم حملاكاتــه 
 هـذه األداة اخلطـر علـى        وتعـاجل .  منذجة ارتطامات األجسام الصغرية القريبة مـن األرض        إعدادها

فكـل مـن اآلثـار الناجتـة عـن      . املستويني احمللي والعاملي، متتبعة مسار عواقب االرتطام على البشر        
ولــذلك يتمثــل العنــصر الرئيــسي    . االرتطــام يــؤثّر يف البــشر والــبىن التحتيــة بــدرجات خمتلفــة      

وُتقـّدر درجـة    .  التحتيـة  للمحاكاة يف حتليل معدالت الوفيات وتكلفة األضرار الـيت تلحـق بـالبىن            
سم قريــب مــن األرض علــى أســاس عــدد الوفيــات جلــث ارتطــام واخلطــر العــام النــاجم عــن حــد

ويكمَّـل هـذا العمـل باألحبـاث الـيت جتـرى يف شـعبة               . ومستوى الضرر الذي يلحق بالبىن التحتيـة      
ــرة الرتط        ــار املباش ــشأن توصــيف اآلث ــدن ب ــة بلن ــة امللكي ــة األرض يف الكلي ــوم وهندس ــات عل ام

 .ويدعم هذه األحباث جزئيا جملس أحباث البيئة الطبيعية. األجسام القريبة من األرض
    
   من املخاطر التخفيف    

اهلدف من األعمال اليت تضطلع هبـا جامعـة غالسـغو هـو وضـع نظريـة أساسـية للـتحكّم األمثـل                       
ــن األرض    ــة مـ ــرة القريبـ ــسام اخلطـ ــراض األجـ ــا يف اعتـ ــار . وتطبيقهـ ــسني البـ ــري حتـ   امترات وجيـ

 إىل  - والكتلة والتصويبات املدارية ودرجة االحنراف القصوى ومـا إليهـا            الزمن وهي   -املختلفة  
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 هـذه الطرائـق، بغيـة مراعـاة أوجـه عـدم             صـحة وُتجرى أيضا دراسة لتحديد مـدى       . احلد األمثل 
 علــى حــد احلدِّيــة والــشروطالــيقني الــيت تنطــوي عليهــا ديناميــات األجــسام القريبــة مــن األرض  

 األشـرعة الشمـسية   تتـراوح بـني   وُينظـر يف طائفـة متنوعـة مـن طرائـق الـدفع الـصاروخي،                . سواء
عمليــات حماكــاة عدديــة يف إطــار  ب وُيــضطلع. الــدفع النــووي، وُتقــيَّم مزايــا ومثالــب كــل منــها و

ــيم املــسارات املثلــى لألجــسام      ســيناريو ــة تقي ــق، وبغي  واقعــي مــن أجــل دراســة أداء هــذه الطرائ
وقـد مـوَّل هـذا      .  متحّركـة  ة ُتحوَّل بيانـات احملاكـاة إىل صـور        ، املثلى لتغيري املسارات   واملنهجيات

 . العلوم اهلندسية والفيزيائية حبوثالربنامج جملس
    
    نشر املعلومات    

 مركــزين يقــّدمان للجمهــور ووســائل اإلعــالم معلومــات عــن  مقــّرمــا زالــت اململكــة املتحــدة 
 .األجسام القريبة من األرض

ســابقا، بــالقرب مــن ) Powys(ركز األول هــو مركــز سبيــسغارد، الواقــع يف مرصــد بــوويز املفــ
وقـد  . وهو ميثّل مؤسسة سبيسغارد بوصفه مركز سبيسغارد الـدويل للمعلومـات      .  ويلز ،نايتون

أنــشأ املركــز الــشبكة الوطنيــة للمعلومــات عــن املــذّنبات والكويكبــات، ولديــه برنــامج راســخ   
ع علـى   ركز حاليا مع منظمات احلراسة الفضائية يف بلدان أخرى، ويـشجّ          ويتواصل امل . للتوعية

وهذا املركز هو اهليئة االستـشارية العلميـة الرئيـسية          . فضائيةالحراسة  للإنشاء منظمات جديدة    
 نظــام روبــويت إعــداد ويعكــف علــى لرصــد الكويكبــات، Faulkes فــولكس مقــرابملــشروع 

مـــشروع سبيــسغارد للقياســات الفلكيـــة   ( األرض للقياســات الفلكيــة لألجـــسام القريبــة مــن    
 . يف كينيا واململكة املتحدةمنشور) لألجسام القريبة من األرض

واملركز اآلخر هو مركز اململكة املتحدة للمعلومات عـن األجـسام القريبـة مـن األرض، الـذي                  
اململكـة   الـواردتني يف تقريـر فرقـة العمـل التابعـة حلكومـة               ١٤ و ١٣أنشئ اسـتجابة للتوصـيتني      

ويتـــوىل تـــشغيل مركـــز . املتحـــدة بـــشأن األجـــسام القريبـــة مـــن األرض ذات اخلطـــر احملتمـــل 
املعلومات احتاد مؤسسات بقيادة املركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء، مبوجب عقـد ممنـوح     

  الفـضاء يف   لعلـوم ويوجد املركز الرئيسي يف املركز الـوطين        . للوكالة الفضائية للمملكة املتحدة   
تر، الــذي يــضّم معرضــاً لألجــسام القريبــة مــن األرض ويــوفر نقطــة اتــصال رئيــسية           سيســ ل

معاهـد  مـن   ويتلقى املركز املشورة مـن شـبكة مؤلّفـة          . الستفسارات اجلمهور ووسائط اإلعالم   
ز يف بلفاسـت ومركـز        جامعة كـوين  : أكادميية تعمل يف جمال األجسام القريبة من األرض، وهي        

اململكة املتحدة للتكنولوجيا الفلكية يف أدنربه ومتحف التاريخ الطبيعي يف لنـدن وكليـة امللكـة                
ة وتوجـد فـضال عـن ذلـك ثالثـ     . ترسمريي جبامعة لندن والكليـة امللكيـة يف لنـدن وجامعـة ليِسـ          

 مبرافق مركز املعلومـات ولـديها إمكانيـة النفـاذ إىل تلـك              موصولة معارضمراكز إقليمية لديها    
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 لالكتـشاف التفـاعلي يف بلفاسـت        W5 وتقع مقار هذه املراكـز يف مركـز دبليـو فـايف           . املرافق
ركــز الــشبكي ملوقــع املويــوفّر . ومتحــف التــاريخ الطبيعــي يف لنــدن واملرصــد امللكــي يف أدنــربه 

ــات املعل ــا ) /www.spacecentre.co.uk/Page.aspx/6/NEAR_EARTH_OBJECTS(ومــ معرضــ
 األجــسام القريبــة مــن أخبــاروآخــر ) للمعلّمــني ووســائط اإلعــالم(إلكترونيــا وقــسماً للمــوارد 

ويتـيح املوقـع أيـضا االطّـالع علـى          . األرض، مبا يف ذلك أجوبة عن األسئلة اليت يكثر توجيهها         
 .تقرير فرقة العمل

    
    النهج السياسايت    

النــهج الــسياسايت الــذي تــستند إليــه اململكــة املتحــدة بــشأن األجــسام القريبــة مــن األرض هــو   
 التسليم بأن اخلطر الذي تشكّله هذه األجـسام هـو خطـر حقيقـي ولكـن، علـى الـرغم مـن أنَّ                      
ارتطام جـسم قريـب مـن األرض ميكـن أن يـسبب كـوارث، فـإن ذلـك االرتطـام حـدث قليـل                     

 نطاق تأثريهـا     هذه األجسام ال حتترم احلدود الوطنية، وأنَّ       وتسلّم اململكة أيضا بأنَّ   . لاالحتما
جيعــل خطــر األجــسام القريبــة مــن األرض مــسألة عامليــة ال ميكــن التــصّدي هلــا بفعاليــة إالّ مــن   

          .خالل التعاون والتنسيق الدوليني
    يئاتالردود الواردة من املنظمات الدولية وسائر اهل  -ثالثا  

    جلنة أحباث الفضاء    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٧[
  

 حضيــضها ويقــلّ األرض حــولاألجــسام القريبــة مــن األرض هــي أجــسام تــدور يف مــدارات   
ويتطّور جمموع األجسام القريبة من األرض تطّوراً مـستمراً،         .  وحدة فلكية  ١.٣الشمسي عن   

وهــو مؤلَّــف مــن أجــسام ذات . ت الرئيــسي وخزانــات املــذّنباتويتجــّدد مــن حــزام الكويكبــا
 ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠وحىت  . جمموعة متنوعة من التراكيب ومن البنيات الداخلية      

ومـن بـني هـذه حنـو        .  جـسما مـن األجـسام القريبـة مـن األرض           ٨ ٣٤٥كان قـد متّ اكتـشاف       
 منـــها ١ ٢٥٨ تـــصنيف ، ومتّ كويكبـــاً يبلـــغ قطرهـــا حـــوايل كيلـــومتر واحـــد أو أكثـــر ٨٣٢

باعتبارهــا كويكبــات حمتملــة اخلطــورة، حيــث يــشري ذلــك التــصنيف إىل احتمــال أن هتــدد          
ــيَّ  . األرض ن يف الوثيقــة األصــلية الــيت  وعــدد األجــسام القريبــة مــن األرض املكتــشفة ســنويا مب

كتـب شـؤون   قّدمتها جلنة أحباث الفضاء، واليت ميكن االطّـالع عليهـا يف موقـع الويـب التـابع مل               
 . (www.unoosa.org)الفضاء اخلارجي باألمانة العامة
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. ويف هذه األيام ُتكتشف األجسام القريبـة مـن األرض مـن خـالل بـرامج رصـد أرضـية مؤمتتـة                  
هـو مرفـق     Pan-STARRS" مقـراب الرصـد الـشامل الرؤيـا ونظـام االسـتجابة الـسريعة             "ومرفق  

 فلكيـة وضـوئية جلـزء كـبري مـن الـسماء             مسح فلكي جتـرى يف إطـاره بـصفة مـستمرة قياسـات            
 .للكشف عن األجسام القريبة من األرض اليت ميكن أن هتّدد األرض

 إكـسبلورر لالستكـشاف والرصـد املـسحي الواسـع حقـل الرؤيـة               مقـراب  وعلى الرغم مـن أنَّ    
م ، مـصمَّ  )ناسـا (لإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة والفـضاء         ، التابع   )وايز(باألشعة دون احلمراء    

ــات عــن         ــة كــبرية مــن البيان ــوفّر كمي ــة، فهــو ي ــاء الفلكي ــوم الفيزي ــق أهــداف عل أساســاً لتحقي
 يكـشف أيـضا عـن معظـم       املقراب مسح كل السماء الذي يقوم به        كما إنَّ . األجسام الصغرية 

كويكبــات احلــزام الرئيــسي املعروفــة، ويــوفّر قياســات دقيقــة ألنــصاف األقطــار ومعــدالت          
وفضالً عـن ذلـك     .  جسم، ويكشف عن أجسام جديدة كثرية      ١٠٠ ٠٠٠الوضاءة ألكثر من    

، وهــو برنــامج حتليلــي تكميلــي، يكتــشف يوميــاً العديــد مــن األجــسام   "نيــووايز" برنــامج فــإنَّ
 .اجلديدة القريبة من األرض وحيّدد خصائصها

    
    البعثات الفضائية املتعلقة باألجسام القريبة من األرض    

 Origins Spectral Interpretation Resource Identificationريكـس  -مـشروع أوزيـريس  كـان  

Security Regolith Explorer    ٢٠١٠من بني البعثات الثالث اليت اختارهتا وكالة ناسـا يف عـام 
والبعثـة مـصممة للـدوران    . New Frontiers" احلدود اجلديدة"للجولة الثانية من مسابقة بعثات 

  . وإعادة عّينة منه إىل األرض لدراستها بدائي قريب من األرضكويكبحول 
 للمرحلـة التقييميـة لبعثـة الدرجـة املتوسـطة           MarcoPolo-Rآر  -وقد اختريت البعثة ماركو بولو    
آر يف إعـادة عّينـة      -ماركو بولو ويكمن اهلدف الرئيسي للبعثة     . الثالثة لوكالة الفضاء األوروبية   

  .من أحد الكويكبات القريبة من األرض
    

   بات احملتملة اخلطورةالكويك    
 VK184 2007 وAG5 2011، مت التعـرف علـى الكـويكبني    ٢٠١١أكتـوبر  /حـىت تـشرين األول  

مهــا مــن الكويكبــات املنطويــة علــى خطــورة حمتملــة حــسب تــصنيف   وجيــري رصــدمها باعتبار
 .وفقا ملقياس تورينو خلطر االصطدام) ال يوجد مستوى خطر غري عادي (١املستوى 
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   لفلكي الدويلاالحتاد ا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥[
  

   التابع لالحتاد الفلكي الدويل أنشطة مركز الكواكب الصغرية    
ــصغرية    ٢٠١١يف عــام  ــشطة يف مركــز الكواكــب ال ــد مــن األن ــد . ، جــرى العدي  اســتكملفق
يـة باألشـعة دون   إكسبلورر لالستكشاف والرصد املسحي الواسـع حقـل الرؤ  املقراب  مشروع  
العمليـات الروتينيـة للبحـث عـن الكواكـب الـصغرية            بنجاح   التابع لوكالة ناسا     WISEاحلمراء  

وواصلت املسوح األرضية البصرية لألجـسام القريبـة مـن األرض           . األشعة حتت احلمراء  طيف  ب
ويف الوقت احلاضـر، يـسجل اكتـشاف األجـسام القريبـة مـن األرض معـدالت أعلـى           . عملياهتا

ويعـزى  .  مـن هـذه األجـسام سـنويا    ١ ٢٠٠ و١ ٠٠٠ املاضي حيث ُيكتشف ما بـني حنـو        من
مقراب الرصـد الـشامل الرؤيـا ونظـام     "ذلك أساسا إىل الزيادة يف اكتشافات املشروع املسحي     

  . والذي يديره احتاد من املؤسسات بقيادة جامعة هاوايPan-STARRS" االستجابة السريعة
األجـسام القريبـة مـن األرض هـو برنـامج كاتالينـا ملـسح الـسماء                  والفريق الرئيـسي الكتـشاف    

 جـسم سـنويا، بينمـا       ٨٠٠ إىل   ٦٠٠الذي يستخدم مقرابني يف أريزونا حيث يعثر تقريبا على          
 جــسم مــن األجــسام املتوقــع ٣٠٠ إىل ٢٥٠ علــى حــوايل Pan-STARRSيعثــر فريــق املقــراب 
ويتعـــاون .  جـــسم١ ٢٠٠ و١ ٠٠٠ والـــيت يتـــراوح عـــددها بـــني ٢٠١١اكتـــشافها يف عـــام 

الفريقان على حنو جيد من خالل تقاسم تغطيتهما للسماء إلتاحة استخدام زمن املقراب علـى               
  .حنو أكثر كفاءة لتغطية مناطق مل تشملها مسوح أخرى

ــا واملقــراب   كــال يومــن األمثلــة علــى كيفيــة تــصدّ     املــسحني، أي مــسح الــسماء مــن قبــل كاتالين
Pan-STARRS  لكواكب الصغرية للزيادة يف األجسام اليت تقترب مـن األرض وُتخطئهـا،            ، ومركز ا

 ١٢ ٠٠٠ أمتـار، مـرَّ علـى مـسافة حنـو      ١٠، حجمـه حنـو   MD 2011كويكب صغري، ُيعرف باسم 
وقـد اكُتـشف هـذا اجلـسم قبـل يـومني            . ٢٠١١يونيـه   /كيلومتر فقط من سطح األرض يف حزيران      

ألرض وتعرفت عليه حواسيب مركـز الكواكـب الـصغرية          كاملني من اقترابه إىل أقرب مسافة من ا       
  .باعتباره أحد األجسام اليت ستقترب من األرض وُتخطئها بعد االكتشاف بفترة وجيزة

اسـتهداف  ويوجد أيضا تعاون نشط ومستمر على املستوى العاملي بـني راصـدي املتابعـة بـشأن            
لـدى مركـز الكواكـب الـصغرية        و. األجسام القريبة مـن األرض الـيت حتتـاج إىل حتـسني مـداري             

مدونة تتيح للراصدين إرسال معلومات يف الوقت احلقيقي بشأن جهـودهم يف جمـال املتابعـة ممـا                  
وإمجاال، يزداد عدد األجسام القريبة مـن األرض        . يسهم يف حتقيق توزيع دينامي أفضل للموارد      

  .حنو أدّقاملكتشفة كل عام، كما ُيدرس جمموع األجسام القريبة من األرض على 
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   القريبـة    الكويكبـات  الحتـاد الفلكـي الـدويل صـفحة عـن         الـشبكي ل  وقـع   ما زالـت توجـد يف امل      و
ــن األرض،  ــي مـ ــضّموهـ ــن   تتـ ــة مـ ــات القريبـ ــراب الكويكبـ ــاالت اقتـ ــي ن حـ   األرض يف املاضـ

  القريبـــة مـــن الكويكبـــات واملـــستقبل اقترابـــا شـــديدا مـــن األرض، واملراحـــل اهلامـــة يف أحبـــاث  
ــاألرض ــذلك األدبيــــات العلميــــة      ، ومعلومــ انظــــر (ات حــــول املــــؤمترات ذات العالقــــة وكــ

www.iau.org/public/nea/.(  
    

   مؤسسة العامل اآلمن    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١أغسطس /آب ٣٠[
  

تعمــل مؤســسة العــامل اآلمــن علــى تيــسري املناقــشات بــشأن مــسائل احلوكمــة املتعلقــة حبــرف  
مـايو،  /ويف شـهر أيـار    . احملتملـة اخلطـورة وختفيـف آثارهـا       مسار األجسام القريبة من األرض      

 للــدفاع الكــوكيب لعــام األكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية ت املؤســسة رعايــة مــؤمتر تولّــ
وشــارك املستــشار الــتقين للمؤســسة بريــان ويــدن يف رئاســة إحــدى .  يف بوخارســت٢٠١١

أغـسطس، شـاركت    /ويف آب . كيباجللسات حول األطر القانونية والسياساتية للدفاع الكـو       
ــة مــن األرض   عمــلالفريــق املؤســسة يف تنظــيم حلقــة عمــل ل   ــشأن املعــين باألجــسام القريب  ب

ــضمّ      ــد ت ــة مــن األرض، وق ــة لتخفيــف خمــاطر األجــسام القريب ــشة التوصــيات الدولي نت مناق
، وهـي إحـدى التوصـيات الرئيـسية         لبعثات والعمليـات  افريق لتخطيط   ملشروع اختصاصات   

م إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء         املقـدّ  ٢٠٠٨ لعـام    رابطـة مستكـشفي الفـضاء      يف تقريـر     الواردة
  .اخلارجي يف األغراض السلمية

    
   اجمللس االستشاري جليل الفضاء    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢[

  
ألجـسام القريبـة    يدرك اجمللس االستشاري جليل الفضاء، بصفته عـضواً يف فريـق العمـل املعـين با               

ــشّدة       ــد ب ــة مــن األرض ويؤّي ــة أعمــال الفريــق العامــل املعــين باألجــسام القريب مــن األرض، أمهي
، مثَّلـت الـسنة الدوليـة لعلـم         ٢٠٠٩وكما هو مبّين يف خطة عمل الفريق العامـل لعـام            . هجهود

. األرضالفلك إطاراً لزيادة وعي اجلمهـور، وال سـيما الـشباب، بقـضايا األجـسام القريبـة مـن                    
وألن اجمللس يتفهَّم حاجة الشباب إىل التوعية هبذه القضايا فإنَّه ما زال يـضطلع بـربامج التوعيـة                  

وقـد قـام    . )٢٠٠٩(بغية زيادة مشاركة الشباب يف هذا املضمار بعد السنة الدولية لعلم الفلك             
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 ٢٠١١ يف عـام      التابع للمجلس بزيادة حجمه    الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض      
 .عمل الفريق العامل وانضموا إليهحيث أعرب العديد من أعضاء اجمللس عن اهتمامهم ب

، ٢٠٠٨، اليت يعقدها اجمللس سنوياً منـذ عـام          "حرِّك كويكبا "الورقات التقنية   مسابقة  تتطلب  و
الكــشف عــن   كيفيــة  بــشأن الطــالب واملهنــيني الــشباب أن يرســلوا مقترحــات جديــدة     مــن

قـد ركَّـزت    و. أو بـشأن إنـشاء نظـام عـاملي لإلنـذار باالرتطامـات             هاتغيري مسار  أو   الكويكبات
، أليــسون غيبينغــز، وهـي طالبــة دكتــوراه مــن اململكــة املتحــدة،  ٢٠١١عــام مــسابقة يف الفـائزة  

تقنيــة حلــرف مــسار الكويكبــات، وأجــرت معهــا لقــاء إذاعــة ناشــونال بابليــك ريــديو يف   علــى 
ستعرض خرباء املسامهات، وكانت جائزة الفائز يف املسابقة هـي رحلـة    اقد  و. الواليات املتحدة 

مــؤمتر وكــذلك لتقــدمي ورقتــه يف املــؤمتر الــسنوي للمجلــس االستــشاري، مــؤمتر جيــل الفــضاء،  
مـؤمتر  وُيعقـد  . ، وكالمها ُعقد يف كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا         االحتاد الدويل للمالحة الفضائية   

ويتـيح للفـائز فرصـة تقـدمي         ، االحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية        مـؤمتر باالقتران مع   جيل الفضاء   
يف علـى حنـو اسـتباقي        يـشارك الـشباب      ،ومن خالل هذه املـسابقة    . الورقة الفائزة جلمهور أكرب   

 .هبااألنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض، ويقومون بتحليل القضايا احمليطة 

ــد شــارك   ــل الفــض  وق ــشاري جلي ــاجمللــس االست ــةاء رمسي ــدفاع   ا يف رعاي ــشأن ال ــاين ب ــؤمتر الث  امل
 اللجنــة املنظمــة للمــؤمتر تيف بوخارســت، وضــّم ٢٠١١مــايو /قــد يف أيــارالكــوكيب، الــذي ُع

يف اليــوم الــسابق علــى مــؤمتر الــدفاع الكــوكيب، نظَّــم و. اثــنني مــن أعــضاء اجمللــس االستــشاري
 حـدثا لتوعيـة     لمجلـس االستـشاري   بع ل  التـا  الفريق العامل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض          

 ١٥٠وحــضر حنــو . جبامعــة بوخارســت التقنيــة" مــستقبل الــدفاع الكــوكيب"اجلمهــور بعنــوان 
بيـل أيلـور    : طالبا هذا احلدث العام والذي تركـز حـول أربعـة مـتكلمني رفيعـي املـستوى، هـم                  

طيـة جيـدة    وحظي احلدث بتغ  . أيوان بيسو ودوميترو بروناريو وروسيت شفايكارت     -وماريوس
ــوطين       ــرامج التلفــاز ال ــد مــن ب ــة، وُعرضــت لقــاءات يف العدي ــة احمللي يف وســائل اإلعــالم الوطني

وُعرض أيضا خالل احلدث الفيلم الوثائقي بشأن توعيـة اجلمهـور باألجـسام القريبـة               . الروماين
ألول  مقابالت مع اخلرباء خـالل املـؤمتر ا  استنادا إىلاجمللس االستشاري من األرض الذي أعده     

اجمللس قنــاة يوتيــوب اخلاصــة بــ يف متــاح الفــيلم الوثــائقي و. ٢٠٠٩يف عــام للــدفاع الكــوكيب 
 .ل الكثري من املشاهدات الشهرية، وهو ما زال يسّجاالستشاري

جـــال األجـــسام القريبـــة مـــن األرض  مب وعـــي الـــشباب زيـــادةويعتـــزم اجمللـــس االســـتمرار يف  
 فيمـا خيـص األجـسام     عن القضايا الراهنـة   للجمهور  ، فضال عن توفري املعلومات      فيهوإشراكهم  

األعمال الـيت ينـهض هبـا فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة                 مبا يف ذلك    ،  القريبة من األرض  
 اجلمهور املزوَّد باملعلومـات، وحتديـداً الـشباب، ميكـن أن يـؤثّر              واجمللس مقتنع بأنَّ  . من األرض 

 .ت اليت تشكّلها األجسام القريبة من األرضإجياباً يف التوّصل إىل حلول للتحّديا


