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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت١٢البند 

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

     ا الدول األعضاء واملنظمات الدولية وكيانات أخرىاليت أجرهت
      رة من األمانةمذكِّ    

    مقدِّمة  -أوالً  
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة دة الــسنوات الــيت اعتمــدهتا اللجنــة   خلطــة العمــل املتعــدِّاًوفقــ  -١

، عـني واألرباخلامـسة   يف دورهتـا    التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية،          
، والــيت مــدَّدت فترهتــا )١١، املرفــق الثالــث، الفقــرة A/AC.105/911 (٢٠٠٨املعقــودة يف عــام 

، املرفـق   A/AC.105/987 (٢٠١١اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واألربعـني، املعقـودة يف عـام             
، ُدِعيــت الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة وكيانــات أخــرى إىل تقــدمي  )٩الثالــث، الفقــرة 

معلومات عن البحـوث يف جمـال األجـسام القريبـة مـن األرض لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل                        

───────────────── 
  *  A/AC.105/C.1/L.328. 
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املعين باألجسام القريبة من األرض، الذي من املقرَّر أن يعود إىل االنعقـاد يف الـدورة اخلمـسني               
  . للجنة الفرعية

 أحبـاث الفـضاء     وتتضمَّن هذه الوثيقة املعلومات الواردة من أملانيا واليابـان، ومـن جلنـة              -٢
  .واالحتاد الفلكي الدويل ومؤسسة العامل اآلمن

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  

  أملانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩[
جـة أدنـاه إىل اجلهـود اجلـاّدة الـيت بـذهلا معهـد األحبـاث الكوكبيـة                   تستند األنشطة الوطنيـة املُدرَ    

  . ملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يف هذا الشأنوا
ــابع       ــويــستخدم املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي مقــراب شبيتــسر الفــضائي الت دارة إلل

ــضاء     ــة والف ــة للمالحــة اجلوي ــا"الوطني ــراء للخــواص    "ناس ــسح باألشــعة دون احلم ، إلجــراء م
أو استكــشاف " إكــسبلورنيوز "يف إطــار مــشروع( جــسماً قريبــاً مــن األرض ٧٥٠الطبيعيــة لـــ

 .، كجزء من العمل الذي يضطلع به فريق دويل يف هذا الشأن)األجسام القريبة من األرض

 حبـوث  يف جمـال ومن املسامهات الرئيسية، الـيت يقـدِّمها املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي           
ليلـها والتحقُّـق     مناذج حرارية كوكبية وصـوغ إجـراءات حت        وضع،  األجسام القريبة من األرض   

 .وضـاءهتا ومعـدالت   أحجـام األجـسام     ييسِّر استنتاج   هذه النماذج واإلجراءات، مبا     صحة  من  
" إكـسبلورنيوز شبيتـسر  "يف كـل مـن مـشروع    مـستخدمة  يضعها هذا املركـز    واإلجراءات اليت   

وجيري العمل يف الوقت الراهن علـى حتليـل          ".ناسا"التابع لـ ) NEOWISE( "نيووايز"ومشروع  
ــراب شب  ــات مق ــشروع        يبيان ــا م ــيت خلُــص إليه ــشورة ال ــائج املن ــل النت ــسر، باإلضــافة إىل حتلي ت

ذات  القريبة مـن األرض    لألجسام استبصار اخلواص الطبيعية  مبا يتيح    ،"ناسا"التابع لـ " نيووايز"
  .)NEOShield" (نيوشيلد"مشروع  وذلك ألغراض اخلطورة احملتملة

اً عقـد ، )إسـبانيا ( ألتـو كـاالر   مـع مرصـد   بالتعـاون لفـضاء اجلـوي،    املركز األملـاين لـشؤون ا     عوقَّو
 علـى مـدى   متر ملائة ليلة يف السنة ١,٢عد والبالغ قطر فتحته  م فيه عن بُ   متحكَّالُاملقراب  لتشغيل  

ثالث سنوات من أجل الرصـد البـصري لألجـسام القريبـة مـن األرض وغريهـا مـن الكويكبـات                     
أبريـل  /وقد بدأت أول دورة رصد يف نيسان . وئية وفلكية هلا   بغرض إجراء قياسات ض    واملذّنبات
  .٢٠١٥ إىل عام ٢٠١٢ومت التفاوض بنجاح على فترة رصد ثانية متتد من عام . ٢٠٠٩
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ــق العمــل يف  و ــشبكي انظــر(" نيوشــيلد "مــشروعانطل ــع ال ــذي ، )www.neoshield.net  املوق ال
 وهــو .٢٠١٢ ينــاير/كــانون الثــاين يف يتــولَّى تنــسيقه املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي، 

 اهلـ ، متوِّ األجـسام القريبـة مـن األرض      املتعلقـة ب  البحـوث   يف جمـال     رئيـسية جديـدة   دوليـة   مبادرة  
ــة ــسابع برناجمهــاضــمن  املفوضــية األوروبي واهلــدف الرئيــسي . )٢٠١٣-٢٠٠٧( اإلطــاري ال

أي  قــدرتنا علــى منــع الختبــارفــضائية الــسبيل أمــام إيفــاد بعثــة متهيــد  هــو" نيوشــيلد"ملــشروع 
مـشروع   احتـاد ويتـألَّف   .  إذا ما اقتـرب منـها بـصورة تنـذر بـاخلطر            جسم من االرتطام باألرض   

وإىل جانـب   .  جهة شريكة ويضمُّ منظمات فضائية أمريكية وروسية رائـدة         ١٣من  " نيوشيلد"
فراوهنـوفر  معهـد     يف املشروع من اجلانب األملاين     يشاركاملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي،      

لتقــدمي بيــان عملــي فعلــي عــن كيفيــة القيــام ببعثــة أنَّ ع ومــ. مــاخ وشــركة أســتريوم-إيرنــست
 هـدف   احلـايل، فـإنَّ   " نيوشيلد "مشروع ، قدرة  من الناحية املالية   ،يتعدَّىالتخفيف من املخاطر    

مناسـبة  تستطيع تقدمي بيانـات عمليـة        األوىل لبعثات    تفصيليةال تصاميمال توفريهو  هذا املشروع   
مفــاهيم أخــرى متعلقــة توضــيح ، ورمبــا اجلاذبيــة ارجــرَّ، واحلركيــةاِملــصدمة الســتخدام تقنيــات 

البيانـات  عثـات  بلتيـسري سـرعة إعـداد    مبـا يكفـي   ، حبيـث تكـون مفـصَّلة       من املخاطر  لتخفيفبا
  . أو دويلأورويب يف إطارالالحقة  عومتويل املشرالعملية الفعلية اليت ستوفد يف دورات 

انظــر املوقــع (علــى اإلنترنــت  قاعــدة بيانــاتاملركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي ب  تفظوحيــ
وُتغذَّى يوميـاً   . ألجسام القريبة من األرض   لللخواص الطبيعية   ) http://earn.dlr.de/neaالشبكي  

ــة     ــات عــن اخلــواص الطبيعي ــات ببيان ــل   قاعــدة البيان ــة مــن األرض، مث  احلجــملألجــسام القريب
ــدوران،  الوضــاءة وو ــرة ال ــة     فت ــاح مــن املنــشورات العلمي ــستقى هــذه املعلومــات ممــا هــو مت وُت

مــن برنــامج التوعيــة بــأحوال الفــضاء التــابع املــذكورة بــدعم قاعــدة البيانــات وحتظــى . املناســبة
. يف هـذا الـصدد    " نيوشـيلد "وأِقيم تعاون وثيق مع مشروع      ". يسااإل"لوكالة الفضاء األوروبية    

اخلـواص الطبيعيـة    عـن    حتتوي على بيانات   بياناتالقاعدة  كانت   ،٢٠١٢ سبتمرب/وحىت أيلول 
جمموعـة  علـى   وجمموع ما هو معروف من األجسام القريبـة مـن األرض            من   يف املائة  ١٠لنحو  

  .١ ٢٠٠أكثر من عدد مداخلها يبلغ األدبيات العلمية مستقاة من بيانات 
يــشارك ، فرنــسا، يف نــيس ريــداز تكــو المرصــد و براونــشفايغ التقنيــة مــع جامعــة بالتعــاونو

 األجـسام   ةموعـ جمل منوذج جديد إلعداد   يف مشروع املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي حالياً       
وكالـة  مـع    مبوجـب عقـد   ) NEO-POP") (نيوبـوب "مـشروع   (األرض   القريبة مـن   االصطناعية

  .٢٠١٢يوليه /متوز، يبدأ تنفيذه يف الفضاء األوروبية
الــسماوية الكــامريات  يف تــشغيل شــبكة مــن اين لــشؤون الفــضاء اجلــويويــشارك املركــز األملــ

شـبكة فـايربول    تـوفِّر   و .تـرتطم بـاألرض   الـيت   كبرية  النيازك  التسّجل مسارات   البانورامية وهي   
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بيانـــات  )/www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-623  املوقـــع الـــشبكيانظـــر( األوروبيـــة
ــدفق    ــاول ال ــيت تتن ــياللدراســات ال ــازكلكتل ــة   للني  هامــن األرض واحتمــاالت اصــطدام القريب

 .السماَء فوق أوروبا الوسـطى أثنـاء الليـل   بانتظام  وترصد كامريات الشبكة .باألجسام الكبرية 
مجهوريـة  موجـودة يف اجلمهوريـة التـشيكية واثنـتني يف           تصوير  ة   حمط ١١وتشتمل الشبكة على    

موّزعـة  لكـسمربغ وهولنـدا،     يف أملانيا وفرنسا و   ر  تصوي حمطة   ١٧اثنتني يف النمسا و   سلوفاكيا و 
يلـومترات  ك ١٠٦جمموعهـا   ات لتغطـي مـساح  م تقريبـاً  كـ ١٠٠مبعدَّل   مسافات متباعدة على

ــا   الــشبكةاجلــزء مــن  ، كــشف ٢٠١١ويف عــام  .مرّبعــة ــه أملاني شــهاباً  ٥٩ الــذي تــشرف علي
  . ط من املتوسِّهو رقم أعلى بكثريمتوّهجاً، و

 اليابانيــة الســتجالب عيِّنــات  ٢-فرنــسية مــشتركة يف بعثــة هايابوســا - أملانيــةويف إطــار مــسامهة
كـشَّاف سـطوح الكويكبـات     " املركز األملاين لشؤون الفـضاء اجلـوي         ريوفِّكويكبية إىل األرض،    

ه محوالتــمركبــة هبــوط كويكبيــة قفَِّــازة، واثنــتني مــن ، وهــو )MASCOT ()ماســكوت" (املتنقِّلــة
" ماسـكوت "تولِّـدها جمموعـة أجهـزة الكـشَّاف         اليت  البيانات السطحية   ون  ستكو .األربع العلمية
  لألجـسام  حتـدِّد مسـات اخلـواص الطبيعيـة       اليت   النماذج لتحسنيالالزمة   املعلوماتتوفِّر   أداةمبثابة  

 احلراريــة النمــاذجبوضــع فيمــا يتعلــق  ، وال ســيما ذات اخلطــورة احملتملــة  القريبــة مــن األرض 
، وبالتحقُّق من سالمة هـذه النمـاذج واإلجـراءات         تحليلال وإجراءاتاملسامية  ومناذج  ية  الكويكب

 الكتلـة و كثافـة لوضـع تقـديرات ال    كـذلك   ، و ومعدالت وضاءهتا  امساألجلتيسري استنتاج أحجام    
ات الكويكبـ خبواص أسطح    سليمةالو تفصيليةالعرفة  وُتعدُّ امل  .عدعن بُ عمليات الرصد    مناملتأتِّية  

 مزيد من املعلومـات عـن     وميكن االطّالع على     . أنواع أنشطة التخفيف   كل نوع من  لأمراً حيوياً   
ــشَّاف  ــكوت"كـ ــشبكي   " ماسـ ــع الـ ــى املوقـ -www.dlr.de/irs/en/desktopdefault.aspx/tabidعلـ

7902/13482_read-34316.  
    

    اليابان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨[
  

    ريبة من األرضمشروع األجسام الق    
 "سبيـسغارد "بدأت األنشطة اليابانية يف جمال دراسة األجسام القريبة من األرض بإنشاء رابطـة              

وشــيَّدت الرابطــة مقرابــاً واســع اجملــال  .١٩٩٦ يف عــام ")الرابطــة ("اليابانيــة) ءحراســة الفــضا(
 ٢٠٠٢ بفتحــة قطرهــا متــر واحــد لكــشف األجــسام القريبــة مــن األرض، بــدأ تــشغيله يف عــام
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، وهـو اآلن    ٢٠٠٦ الرابطـة املقـراب يف عـام         وطوَّرت. ةواسُتخدم أساسا إلجراء أرصاد املتابع    
مبقيـاس القـدر    (٢٠,٥إىل سـطوعها   معامـل   يـصل   قادر على كشف أجسام قريبـة مـن األرض          

الفلكـي  كاتالينـا للمـسح     لـدى مـشروع      وهذه القدرة مـشاهبة لقـدرة الكـشف املتاحـة            )املطلق
وترد يف اجلـدول     .يف الواليات املتحدة األمريكية   ) مراقبة الفضاء (ج سبيسواتش   للسماء وبرنام 

  .أدناه قائمة بأرصاد متابعة األجسام القريبة من األرض
  

  أرصاد األجسام القريبة من األرض اليت قامت هبا رابطة سبيسغارد اليابانية     
    ) ٢٠١٢أغسطس /آبحىت (

 باتاملذنَّ  الكويكبات القريبة من األرض 
 جمموع قياسات املواقع عدد األجسام املرصودة   جمموع قياسات املواقع عدد قياسات املواقع عدد األجسام املرصودة السنة

١١٣ ٢٤٠٢٠ ٢٠٥٤ ٢٣ ٢٠٠٠ 
٢٧٥ ٩٠٧١٦ ٥٦٠٥ ٢٩ ٢٠٠١ 
٣٣٩ ٠١٨١٣ ٢٤٣٢ ٢٤ ٢٠٠٢ 
١٦٥ ٩٣٨١٨ ٥٦٧٤ ٥٤ ٢٠٠٣ 
٢٠ ٩٠٨٤ ٢٣٣٢ ٢٣ ٢٠٠٤ 
٠ ٤٣١٠ ٤٢٢ ٨ ٢٠٠٥ 
٦٦ ٢٢٤٥ ٢٩٧٣ ٢٥ ٢٠٠٦ 
١٠٨ ٢١٩١٥ ٤٠٨٧ ٣٤ ٢٠٠٧ 
١١٠ ٥٣٤١٤ ١٦٢٤ ٣١ ٢٠٠٨ 
٣٧ ٧٩٦٧ ١٣٨٥ ٢٦ ٢٠٠٩ 
٥٠ ٥٤٥١٠ ٩٢٤٣ ١٣٥ ٢٠١٠ 
٢٢٩ ٢٢٩٢٣ ٧٤٠٣ ١ ٢٤٨ ٢٠١١ 
٧٣ ٧٠٥٣٨٧١٣ ١٠٦ ٢٠١٢ 
   ٥٨٥ ١ ٣٧٦١٥٨ ٢٢٤٥٠ ٦ ٧٦٦ اجملموع

كـان مـن    و. علـى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية         خمتلفة  ثية وتعليمية   وأجرت الرابطة أنشطة حب   
د النطاقـات   أرصـاد املنحنيـات الـضوئية والقيـاس الـضوئي املتعـدِّ           إيـضاحية بـشأن     ض  وبينها عـر  

املنتمـــي إىل جمموعـــة األجـــسام القريبـــة مـــن   107P/Wilson–Harringtonفيمـــا خيـــص املـــذّنب 
ــائج  األرض؛  ــة اخلــواص الطبيوقــد بّينــت النت ــشطة   عي لألجــسام املرشَّــحة ألن تكــون هــدفا ألن

جديـداً مت  ) Wi filter( كمـا عرضـت الرابطـة مرشِّـح وي     .استكشاف الكويكبات يف املستقبل
  . األمثل لتصوير األجسام الصغرية يف اجملموعة الشمسيةتطويره على النحو 
تعليميـة عمليـة    برامج  جمموعة  الرابطة   أنتجتاجلمهور،  خماطبة  ومن أجل   ،  وباإلضافة إىل ذلك  

 ،األرض كــشف األجــسام القريبــة مــن حــول اإلســبانيةوواإلنكليزيــة  اليابانيــة اتباللغــُمتاحــة 
 .عـن هـذا املوضـوع      والـصحف  يف اجملـالت   مـن املقـاالت    باإلضافة إىل العديد     كتابنينشرت  و
ــذكرى   حماضــرةلِقيــت وأُ ــاًء بال ــسنوية األوىل احتف ــودة ال ــضائية لع ــسولة الف ىل إبوســا هايا الكب
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الـوعي العـام    تعزيـز   ل إبينـا  يفاحللقي   كسوف الشمس بأُقيم احتفال   ،  ٢٠١٢يف عام   و. رضألا
 يف "٢٠١٢سبيـسغارد  "كـان موضـوعها   حماضرات  الرابطة   متنظَّو. سبيسغاردبرنامج  بأمهية  

العــدد  وصــدر) يبــاراكيإناغويــا وو أوكايامــاو كومــاموتويف ( يف اليابــان أربعــة مواقــع خمتلفــة 
  . )حبوث سبيسغارد (Spaceguard Researchنشرهتا املعنونة  مس مناخلا

    
    بعثة هايابوسا    

ة األخـرى يف جمـال دراسـة األجـسام القريبـة مـن األرض بعثـة هايابوسـا إىل                من األنـشطة املهمّـ    
 البعثــة هــو احلــصول علــى  هــذه مــن العلمــيوالغــرض .القريــب مــن األرض" إيتوكــاوا"اجلــسم 

 الشمـسية وعـن األدلـة املمكنـة علـى وجـود            اجملموعـة  اليت تكتنف نـشأة      معلومات عن األسرار  
ووصـلت   .والتكنولوجيا اليت تتيح جلب عّينات من الكويكبات ضرورية لتحقيـق ذلـك           . حياة

 ومجعــت العديــد مــن الــصور وبيانــات علميــة أخــرى؛   ٢٠٠٥هايابوســا إىل إيتوكــاوا يف عــام 
  .وحاولت أيضا أن هتبط جلمع مواد سطحية

لعّينــات اخلاصــة با، عــادت كبــسولة املركبــة الفــضائية هايابوســا  ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٣ ويف
وقــام فريــق التحليــل التــابع . إيتوكــاواوكانــت حتمــل عّينــات مــن ســطح الكويكبيــة إىل األرض، 

ة فحسب مـن وجهـة النظـر    ليست مهّمونتائج البعثة . املوادتلك  لفريق هايابوسا العلمي بتحليل     
ألنَّ إيتوكاوا هو كويكـب مـن النـوع         ذلك  ،  سبيسغاردألنشطة  بالنسبة  بل أيضاً   ضة،  العلمية احمل 
  . كويكب من هذا النوعأول بعثة تدرسمن األرض، وهذه البعثة هي يدنو الذي قد 

" جاكـسا " الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلـوي  أعلنت، ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  
وقـد  . ، ونـشرت اإلعـالن علـى مـستوى العـامل      حبـوث العيِّنـات  أهنا سوف تتيح الفرصة إلجراء  

وُيتوقَّـع أن   . ٣١ اقتراحاً حبثيـاً مـن أصـل االقتراحـات البحثيـة املقدَّمـة البـالغ عـددها                   ١٧اخِتري  
  .العمل فتوحاً علمية  هذاخرباء من خمتلف أحناء العامل يفحتقّق مشاركة 

ليــاً علــى اإلعــداد لبعثــة أخــرى جللــب عيِّنــات مــن األجــسام القريبــة مــن  حا" جاكــسا"وتعكــف 
، الــيت ميكــن أن تــوفِّر معلومــات عــن نــوع آخــر مــن األجــسام  ٢- األرض، وهــي بعثــة هايابوســا

القريبة من األرض، أي عن جسم يفترض أنه كويكب من النـوع جـيم، وهـو نـوع خيتلـف عـن                      
 ٢- وُيعتـزم إطـالق هايابوسـا     . كاوا عيِّنات منـه   نوع اجلسم القريب من األرض الذي جلبت إيتو       

 وأن تعـود إىل األرض      ٢٠١٨، وُيتوقَّع وصوهلا إىل الكويكب املستهدف يف عـام          ٢٠١٤يف عام   
  .٢٠٢٠يف عام 
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    الردود الواردة من املنظمات الدولية وكيانات أخرى  -ثالثاً  
    جلنة أحباث الفضاء    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨[

وتبعـد عـن الـشمس      األجسام القريبة من األرض هي أجـسام تـدور يف مـدارات حـول األرض                
جممـوع األجـسام القريبـة مـن     ويتزايـد   . وحدة فلكيـة ١,٣عند نقطة احلضيض مسافةً تقلّ عن  

وهـو   .املـذّنبات وُمجمَّعـات   مـستمراً، ويتجـّدد مـن حـزام الكويكبـات الرئيـسي             تزايداً  األرض  
أكتــوبر  / تــشرين األول١٨وحــىت   .الداخليــةوالــُبىن عــة التراكيــب   مــن أجــسام متنوّ مؤلَّــف
وكـان مـن     . مـن األجـسام القريبـة مـن األرض          جـسماً  ٩ ١٩٦  كان قد متّ اكتـشاف     ،٢٠١٢
 ١ ٣٣٥ كويكبــاً يبلــغ قطرهــا حــوايل كيلــومتر واحــد أو أكثــر، ومتّ تــصنيف  ٩٨١حنــو بينــها 

يـشري ذلـك التـصنيف إىل احتمـال أن هتـدد            وحمتملـة،   ذات خطـورة    منها باعتبارهـا كويكبـات      
وعــدد األجــسام القريبــة مــن األرض املكتــشفة ســنويا مبــيَّن يف الوثيقــة األصــلية الــيت      .األرض

قّدمتها جلنة أحباث الفضاء، واليت ميكن االطّـالع عليهـا يف موقـع الويـب التـابع ملكتـب شـؤون             
  .  (www.unoosa.org)ألمانة العامةالتابع لالفضاء اخلارجي 

 .األجـسام القريبـة مـن األرض    برامج رصـد أرضـية مؤمتتـة الكتـشاف      يف هذه األيام  ُتستخدم  و
 )Pan-STARRS(بـان سـتارز      ونظـام االسـتجابة الـسريعة     البـانورامي   مقراب الرصـد    مشروع  و

جرى يف إطاره بصفة مستمرة قياسات فلكية وضوئية جلزء كـبري مـن      مسح فلكي تُ  برنامج  هو  
   .لكشف األجسام القريبة من األرض اليت ميكن أن هتّدد األرضالسماء 

املعـروف  باألشـعة دون احلمـراء      اجملـال   الواسـع   للمـسح    إكـسبلورر    سـاتل وعلى الـرغم مـن أنَّ       
الفيزيـاء  متـصلة بعلـوم   ، مصمَّم أساساً لتحقيـق أهـداف        "ناسا"لـالتابع  و،  "وايز"اختصاراً باسم   

عمليـات املـسح    أنَّ  كمـا    . مـن البيانـات عـن األجـسام الـصغرية          ةً كبري يوفّر كميةً فإنه  الفلكية،  
يـوفِّر  وهـو   معظم كويكبات احلزام الرئيـسي املعروفـة،        الكلّي للسماء اليت يقوم هبا قد كشفت        

 اًشف أجـسام  تـ كي جـسم، و   ١٠٠ ٠٠٠ ومعدالت الوضـاءة ألكثـر مـن         قطارقياسات دقيقة أل  
، وهو برنامج حتليلي تكميلي، يكتـشف       "نيووايز "وفضالً عن ذلك فإنَّ برنامج     . كثريةً جديدةً

  . خواصهايومياً العديد من األجسام اجلديدة القريبة من األرض وحيّدد
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    البعثات الفضائية املتعلقة باألجسام القريبة من األرض    
مشروع استكشاف الصخور السطحية لتأمني اسـتبانة مـصادر          (ريكس-كان مشروع أوزيريس  

 الـيت اختارهتـا وكالـة ناسـا         ةالبعثات الثالث مشاريع  من بني   ) ن بالتحليل الطيفي  لتفسري نشأة الكو  
مة والبعثـة مـصمّ   . املقبلـة " اجلديـدة اآلفـاق   "جلولـة الثانيـة مـن مـسابقة بعثـات           يف ا  ٢٠١٠يف عام   

 عّينـة منـه   وجلـب  ،"RQ36 1999" ُيعرف باسم للدوران حول كويكب بدائي قريب من األرض
  .إىل األرض لدراستها

بعثـات   تقيـيم مرحلـة  تنفيـذها يف إطـار   ل )MarcoPolo-R( آر-وقد اختريت البعثـة مـاركو بولـو   
هـو  آر  -واهلدف الرئيسي للبعثة ماركو بولو     .الدرجة املتوسطة الثالثة لوكالة الفضاء األوروبية     

  .عّينة من أحد الكويكبات القريبة من األرضجلب 
    

     احملتملةاخلطورةذات لكويكبات ا    
، VK184 2007و AG5 2011ني  ، مت التعـرف علـى الكـويكب       ٢٠١٢أكتـوبر   /تـشرين األول  حىت  

   ١املــستوى بوقــد ُصــنِّفا   ذات اخلطــورة احملتملــةوجيــري رصــدمها باعتبارمهــا مــن الكويكبــات 
 .وفقا ملقياس تورينو خلطر االصطدام) ال يوجد مستوى خطر غري عادي(
    

    االحتاد الفلكي الدويل    
  ]ليزيةباإلنك:األصل[

  ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١١[
  

    أنشطة مركز الكواكب الصغرية التابع لالحتاد الفلكي الدويل    
ــد مــن األنــشطة يف مركــز الكواكــب الــصغرية    ٢٠١٢ عــام شــهد  وحبلــول .")املركــز ("العدي

 خــط رصــدي للكواكــب ٩٥ ٨٠٠ ٠٠٠، كــان لــدى املركــز ٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين
وتواصـلت بنـشاط   .  جـسم ٥٩٥ ٠٠٠ومت حتديد مدارات أكثر من      . هبياناتالصغرية يف قاعدة    

ــن األرض     ــة م ــصرية لألجــسام القريب ــسوح األرضــية الب ــول . امل ــاين ١وحبل ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
ــة مــن األرض   ٢٠١٢  ٩ ٢٥٤يف قاعــدة بيانــات املركــز  املــسجَّلة ، بلــغ عــدد األجــسام القريب
 ٢حـوايل    سـنوياً، منـها      ٩٠٠بة مـن األرض حنـو       ويبلغ معّدل اكتشاف األجسام القري    . جسماً

  . كم١ها أكرب من يف املائة قطر
العاليـة القـدرة تـوفِّر اخلـدمات للـصفحات          " LINUX"وما زالت جمموعة براجميات التشغيل لينكس       

). www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.htmlانظـــر املوقـــع الـــشبكي (الـــشبكية التابعـــة للمركـــز 
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قليص فترات االنتظار إىل صفر تقريباً بالنسبة الستقبال بيانات إحداثيات األجـرام            وأدَّى ذلك إىل ت   
بـضعة    علـى خدمـة    اًقـادر وبـات املركـز يف الوقـت الـرهن          . السماوية وعمليـات الرصـد واملـدارات      

وتواصـــل املـــدونتان  .ماليـــني مـــن زيـــارات املـــشاهدة للـــصفحات الـــشبكية يوميـــاً دون إبطـــاء 
فتساعد إحدامها على متابعة اكتشاف األجـسام القريبـة         : تان للمركز عملهما  اإللكترونيتان التابع 

ويواصـل  . من األرض اجلديدة علـى الـصعيد العـاملي بينمـا األخـرى هـي مدونـة املركـز الرئيـسية                    
  .االرتطامات القريبة األجلرصد املركز حتسني عملياته، وال سيما يف جمال 

ــشروع    ــد أُتيحــت مل ــتارز "وق ــان س ــْسِح" ب ــشروع (ي امل ــراب م ــانورامي  مق ــسح الب ــام امل ونظ
ــسريعة  ــات املتحــدة (، يف هــاواي )Pan-STARRS( )االســتجابة ال ــة أكــرب  ) الوالي مــساحة زمني

 معـّدل اكتـشاف مجيــع   املقـراب لرصـد األجـسام القريبـة مـن األرض، وبالتـايل فـإنَّ       السـتخدام  
  ).http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/publicانظر املوقع الشبكي (األجسام آخذ يف التزايد 

، اقتنــاء )الواليــات املتحــدة(ويعتــزم برنــامج كاتالينــا للمــسح الفلكــي للــسماء، يف كاليفورنيــا  
ــر واحــد ويعمــل بأســلوب االتــصال احلاســويب املباشــر        ــه مت ــد قُطــر فتحت مقــراب متابعــة جدي

  ).www.lpl.arizona.edu/cssاملوقع الشبكي (واملفترض أن يزيد من قدراته على الكشف 
، )www.mso.anu.edu.au/~rmnاملوقـع الـشبكي     (مشروع سايدنغ سربنغ املسٍِْحي يف أستراليا       أّما  

فقـد  ،  يف مجيـع أحنـاء العـامل       ألجسام القريبة مـن األرض    ا  اليت تتناول  املسوح أفضلالذي هو أحد    
الـسنة التقومييـة    بـدءاً مـن      األجسام القريبة من األرض   حبوث وأرصاد   ال جيد املال الكايف لتمويل      

، علماً بأنه هو اجلهة الوحيدة النـشطة يف جمـال رصـد األجـسام القريبـة مـن األرض يف                     ٢٠١٣
   .نصف الكرة اجلنويب

    
    اجلمعية العامة الثامنة والعشرون لالحتاد الفلكي الدويل    

اد الفلكـي   ثالثـة يف االحتـ     الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض التـابع للـشعبة ال            عقد
، "األنـشطة احلاليـة واخلطـط املـستقبلية    : أخطار االرتطام"حول موضوع الدويل دورة استثنائية  

أثنـاء انعقـاد    وذلـك   مشلت اجلوانب الفلكية لألخطار النامجة عـن األجـسام القريبـة مـن األرض               
ــة  ــة الثامن ــة العام ــدويل  اجلمعي ــرة مــن   والعــشرين لالحتــاد الفلكــي ال ــيجني، يف الفت    إىل ٢٠ يف ب

  ).http://adams.dm.unipi.it/iausps7انظر املوقع الشبكي  (٢٠١٢أغسطس / آب٣١
 بـشأن إنـشاء     ٣/كما اعتمدت اجلمعية العامة الثامنة والعشرون لالحتاد الفلكي الدويل القرار بـاء           

نظام إنذار مبكِّر دويل خاص باألجسام القريبـة مـن األرض، وفقـاً القتـراح الفريـق العامـل، وقـد         
رتطامـات كارثيـة   الاحتمال تعـّرض األرض  أنَّ سلَّمت فيه بوجوِد كمٍّ وافرٍ من األدلة اليت تظهر       

ــر      ــيما بالنـــسبة للبـــشر، أمـ ــاة، وال سـ ــائالً باحليـ ــاراً هـ   باألجـــسام القريبـــة منـــها، قـــد تلحـــق دمـ
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ت العمل جارٍ علـى اختـاذ إجـراءات مناسـبة لتجّنـب هـذه الكـوارث؛ وسـلَّم        أنَّ ال ميكن جتاهله و  
بأنه، بفضل جهود الدوائر الفلكية وعّدة مـن الوكـاالت الفـضائية، قـد وصـل العمـل إىل مرحلـة                 

ن تــشكِّل خطــراً وبعمليــات رصــد احتمــاالت   إعــداد ســجل باألجــسام الــيت حيتمــل أ ُمرضــية يف
ارتطامها وحتليل تدابري التخفيف من املخـاطر املمكنـة مـن الناحيـة التكنولوجيـة، وذلـك بالنـسبة                   

ارتطام األجسام، حىت ما يتراوح منـها بـني         أنَّ  األجسام القريبة من األرض؛ كما سلَّمت ب      ألكرب  
املعرفـة  أنَّ ملتوسط احلجم، ميثِّل خطـراً عظيمـاً علـى حـضارتنا وعلـى اجملتمـع الـدويل؛ و                االصغري و 

باألجــسام األصــغر حجمــاً، مــن حيــث عــددها وجرمهــا وســلوكها املــداري، مــا زالــت حمــدودة  
  .ا ال يتيح إمكانية معقولة للتنّبؤ باحتماالت االرتطام يف املستقبلللغاية، مم

األجـسام القريبـة مـن      أنَّ   أيـضاً إىل     ٣/وأشارت اجلمعية العامة لالحتاد الفلكي الدويل يف قرارها بـاء         
األرض متثِّل خطراً يهدِّد مجيع الدول، ومن مث ينبغـي علـى مجيـع الـدول أن تـساهم يف جتّنـب ذلـك           

قد أوصت األعـضاء الـوطنيني يف االحتـاد الفلكـي الـدويل بالعمـل مـع جلنـة األمـم املتحـدة                       و. اخلطر
الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واجمللـس الـدويل للعلـوم هبـدف التنـسيق والتعـاون                  
بــشأن إنــشاء نظــام إنــذار دويل مبكِّــر خــاص باألجــسام القريبــة مــن األرض، يعتمــد علــى املــشورة  

 والتقنيــة الــيت يقــدِّمها األعــضاء املعنيــون يف األوســاط الفلكيــة، يتمثَّــل غرضــه الرئيــسي يف    العلميــة
االستبانة املوثوقة الحتماالت ارتطام األجسام القريبة من األرض بـاألرض ويف إيـصال البـارامترات               

ي انظـــر املوقـــع الـــشبك(املعنيـــة ) الـــدول(ذات الـــصلة إىل صـــانعي القـــرار ذوي الـــصلة يف الدولـــة 
http://info.bao.ac.cn/download/astronomy/IAU2012/newspaper/IHissue09.pdf, p. 4.(  

    
    صفحة الويب عن الكويكبات القريبة من األرض     

صفحة عــن الكويكبــات القريبــة مــن حيــتفظ بــمــا زال املوقــع الــشبكي لالحتــاد الفلكــي الــدويل 
اقتـــراب الكويكبـــات  حـــاالت عـــن معلومـــات، تتـــضّمن )/www.iau.org/public/nea (األرض

القريبة من األرض يف املاضي واملستقبل اقترابـا شـديدا مـن األرض، واملراحـل اهلامـة يف أحبـاث               
  . ذات الصلةالعلميةواألدبيات الكويكبات القريبة من األرض، ومعلومات حول املؤمترات 

    
    مؤسسة العامل اآلمن    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦[

مـسار  بـاحنراف   تعمل مؤسسة العامل اآلمن على تيسري املناقشات بشأن مسائل احلوكمـة املتعلقـة              
 وخــالل العــام املاضــي، . خماطرهــاوختفيــفذات اخلطــورة احملتملــة األجــسام القريبــة مــن األرض 
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ابع فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض التـ             قامت مؤسسة العامل اآلمن، دعماً منها ل      
، باستـضافة حلقـة عمـل حـول األجـسام       للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية         

القريبــة مــن األرض ووســائل اإلعــالم، حبثــت يف أفــضل الــسبل الــيت ميكــن هبــا لــشبكة معلومــات 
ــع        ــسياسات وم ــع واضــعي ال ــن األرض التواصــل م ــة م ــذار خاصــة باألجــسام القريب ــل وإن وحتلي

 ُعرض التقريُر املعدُّ عن حلقـة العمـل علـى اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،                   وقد. اجلمهور العام 
وُوزِّع التقريــر الكامــل خــالل الــدورة اخلامــسة  . ٢٠١٢يف دورهتــا التاســعة واألربعــني، يف عــام 

، ٢٠١٢يونيـه  /واخلمسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، يف حزيـران         
  ).http://swfound.org(ع مؤسسة العامل اآلمن الشبكي وهو ُمتاح على موق

، شاركت مؤسسة العامل اآلمن مشاركة كاملة يف مـداوالت فريـق العمـل          ٢٠١٢وخالل عام   
نتــائج حلقــة العمــل عــن األجــسام بعـرض  وقامــت أيــضاً . املعـين باألجــسام القريبــة مــن األرض 

 دويل للمالحـة الفـضائية، الـذي ُعقـد يف         القريبة من األرض ووسائل اإلعالم يف مؤمتر االحتاد ال        
  .٢٠١٢نابويل، إيطاليا، يف عام 

  


