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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٢َّالبند 

        األجسام القريبة من األرض
      ٢٠١٢-٢٠١١األجسام القريبة من األرض،     
      ت من فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضالتقرير املؤقَّ    
    مقدِّمة  -أوال  

 الـصادرة  ١٤ للتوصـية   تنفيـذاً )١(عين باألجسام القريبة مـن األرض أُنشئ فريق العمل امل   -١
عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض           

  :وأُسندت إليه الصالحيات التالية) ثاليونيسبيس الثال(السلمية 

–––––––––––––––– 
  * A/AC.105/C.1/L.310. 

 وحدة فلكية، ومن ١,٣من الشمس مبقدار ره سامدنيه ب ياجلسم القريب من األرض هو كُويكب أو ُمذنَّ )1(  
وهذا يشمل . األرضمدار  مليون كيلومتر من ٤٥بنحو أي   وحدة فلكية،٠,٣مث يدنيه من األرض مبقدار 

واألجسام القريبة من األرض . ر مداره يف املستقبلتطّوعلى مدى  ما نقطةاألرض يف  جسم يقترب من أيَّ
بفعلها إىل نقل  جاذبية كواكب قريبة منها، فتتنامجة عن أجرام تعّرضت الضطرابات عنتنتج عموماً 

 .ضمدارات تتيح هلا االقتراب من األر
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ــة مــن        )أ(   ــدان رصــد األجــسام القريب ــة يف مي اســتعراض مــضمون اجلهــود اجلاري
  األرض وبنية هذه اجلهود وتنظيمها؛

ب سـّدها مزيـداً مـن       لـيت تـشوب العمـل اجلـاري والـيت يتطلّـ           كشف الثغرات ا    )ب(  
  ؛ ُتسهم فيه بلدان أو منظمات أخرىأو ميكن أن/التنسيق و

  .اقتراح خطوات لتحسني التنسيق الدويل بالتعاون مع اهليئات املتخّصصة  )ج(  

وقد أحاطت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية علماً مع االرتيـاح،               -٢
، بالعمل الذي اضطلع بـه الفريـق العامـل    ٢٠٠٨يف دورهتا احلادية واخلمسني، املعقودة يف عام       

بة من األرض، التابع للجنتها الفرعية العلمية والتقنية، وفريق العمل املعـين            املعين باألجسام القري  
-٢٠٠٩دة الـسنوات للفتـرة   باألجسام القريبة من األرض، وأقّرت خطـة العمـل املعدَّلـة املتعـدّ       

). ، املرفق الثالـث   A/AC.105/911الوثيقة  ( بصيغتها الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية        )٢(،٢٠١١
ذ الفريـق العامـل وفريـق العمـل املعنيـان باألجـسام القريبـة مـن                 العمـل تلـك، سـينفّ     وطبقا خلطة   

  :٢٠١١األرض، املهام التالية يف عام 

النظر يف التقارير املقّدمة استجابة للطلب السنوي للحـصول علـى معلومـات عـن                 •  
ــة مــن األرض ومواصــلة العمــل فيمــا بــني      األنــشطة ذات الــصلة باألجــسام القريب

  الدورات

وضــع الــصيغة النهائيــة لالتفــاق املتعلــق بــاإلجراءات الدوليــة الراميــة إىل التــصّدي    •  
  خلطـــر األجـــسام القريبـــة مـــن األرض، وإشـــراك اجلهـــات الدوليـــة املهتمـــة يف        

  هذا الشأن

ــدويل يف جمــال رصــد        •   اســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد ال
رة الدوليـــة علـــى تبـــادل البيانـــات  األجـــسام القريبـــة مـــن األرض، وبـــشأن القـــد 

  ومعاجلتها وحفظها ونشرها بغية كشف خطر تلك األجسام

  النظر يف التقرير اخلتامي لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض  •  

 الرابعـــة المية، يف دورهتـــوأقــّرت جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــس   -٣
توصــية اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وفريقهــا العامــل  ، ٢٠١١واخلمــسني، املعقــودة يف عــام 

بـأن يـستمر    ) ٩، الفقـرة    ، املرفـق الثالـث    A/AC.105/987 ()٣(ملعين باألجسام القريبـة مـن األرض      ا
–––––––––––––––– 
 .١٥٣، الفقرة (A/63/20) ٢٠ والستون، امللحق رقم الثالثةالدورة الوثائق الرمسية للجمعية العامة،  )2(  
 .١٣٧، الفقرة )A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )3(  
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، ٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ خطة العمل املتعّددة السنوات بشأن األجسام القريبة مـن األرض للفتـرة              
  :على النحو التايل

 التقارير املقّدمة استجابة للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات              النظر يف   ٢٠١٢  
عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض واالسـتمرار يف العمـل فيمـا     

واستعراض التقّدم احملرز يف التعاون الدويل والعمل املـشترك يف          . بني الدورات 
ف كـشف   العمـل علـى بلـوغ هـد       و. جمال رصد األجسام القريبـة مـن األرض       

خطر األجسام القريبة األرض، وذلـك بتيـسري تـوافر قـدرة دوليـة أقـوى علـى                  
ــشرها    ــا ون ــها وحفظه ــات ومعاجلت ــادل البيان ــدأ   . تب ــذي ب ومواصــلة العمــل ال

خالل فترة ما بني الـدورتني بـشأن وضـع إجـراءات دوليـة للتعامـل مـع خطـر                
 تلــك ل إىل اتفــاق بــشأن األجــسام القريبــة مــن األرض والــسعي إىل التوّصــ    

م ثة اليت وردت يف التقرير املؤقـت املقـدَّ        والنظر يف املعلومات احملدّ   . اإلجراءات
م احملـرز   واستعراض التقـدّ  . من فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض       

يف تفعيل عمـل شـبكة املعلومـات والتحليـل واإلنـذار بـشأن األجـسام القريبـة                  
  .ملياتمن األرض وفريق التخطيط للبعثات والع

النظر يف التقارير املقّدمة اسـتجابة للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات                   ٢٠١٣  
عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض ومواصلة العمل املضطلع بـه            

ــدورتني   ــني ال ــا ب ــدّ . فيم ــتعراض التق ــدويل والعمــل    واس ــاون ال ــرز يف التع م احمل
ألرض، وتـوفري القـدرة علـى تبـادل         املشترك بشأن رصد األجسام القريبة مـن ا       

البيانــات ومعاجلتــها وحفظهــا ونــشرها بغيــة كــشف األجــسام القريبــة مــن         
ووضع الصيغة النهائية لالتفاق بـشأن اإلجـراءات الدوليـة الراميـة إىل              . األرض

التـــصّدي خلطـــر األجـــسام القريبـــة مـــن األرض وإشـــراك أصـــحاب املـــصلحة 
 املقـّدم مـن فريـق العمـل املعـين باألجـسام             والنظر يف التقريـر اخلتـامي     . الدوليني

م احملرز يف تفعيل عمـل شـبكة املعلومـات          واستعراض التقدّ . القريبة من األرض  
والتحليـــل واإلنـــذار بـــشأن األجـــسام القريبـــة مـــن األرض وفريـــق التخطـــيط  

  .للبعثات والعمليات، وتقييم أدائهما

من أعضاء يف فريق العمـل املعـين        وهذا التقرير املؤقّت هو ملّخص للمدخالت الواردة          -٤
ــرة    ــة مــن األرض للفت ــره املؤقّــت   ٢٠١٢-٢٠١١باألجــسام القريب ــة حتــديث لتقري ، وهــو مبثاب

ــرة    ــذي مشــل الفت ــسابق ال ــر   ). A/AC.105/C.1/L.308 (٢٠١١-٢٠١٠ال ــذا التقري ــاول ه ويتن
 والفهــم األنــشطة واملــسائل املتعلقــة بــاخلطر الــذي تنطــوي عليــه األجــسام القريبــة مــن األرض،
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ووفقــاً . لــها تلــك األجــسام والتــدابري الالزمــة للتخفيــف مــن خطرهــا  احلــايل للمخــاطر الــيت متثّ
 عـن حالـة     ت حمدَّث كـل سـنة، يقـدِّم صـورةً         لصالحيات فريق العمل، يتوقّع صدور تقرير مؤقّ      

ــراد        ــسائل امل ــات امل ــشأن ترتيــب أولوي ــق اآلراء ب ــصلة وتواف ــشطة ذات ال ــة القائمــة واألن املعرف
وُيقـدَّم وصـف أكثـر تفـصيالً لألنـشطة يف التقـارير الوطنيـة الـسنوية             . تها وحلوهلا املمكنة  معاجل

صة إىل اللجنـة    مها اهليئـات املتخصّـ    اليت تقّدمها الدول األعضاء إىل اللجنة ويف التقارير اليت تقدّ         
 سنويةويف العــروض اإليــضاحية الــيت يقــّدمها أعــضاء اللجنــة واملراقبــون فيهــا أثنــاء الــدورات الــ 

  .جنة الفرعية العلمية والتقنيةلل
    

      التقرير املؤقت لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض  -ثانيا  
    كشف األجسام القريبة من األرض وحتديد خصائصها عن ُبعد  - ألف  

ي للخطـر الـذي ينطـوي عليـه جـسم      الحظ فريـق العمـل أنَّ اخلطـوة األوىل يف التـصدّ       -٥
ض هــي كــشف وجــوده وقيــاس مــساره واســتقراء حجمــه مــن رصــد نــصوعه  قريــب مــن األر

أكـرب إسـهام يف ميـدان كـشف األجـسام           وُتسهم الواليات املتحدة األمريكيـة إسـهاما      . وبياضه
فربنـامج األجـسام القريبـة مـن األرض، التـابع         . القريبة من األرض وحتديد خصائصها عـن ُبعـد        

يف الواليات املتحـدة األمريكيـة، يقـوم بتمويـل     ) ناسا(لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء    
مخسة أفرقة حبث يف جمال األجسام القريبـة مـن األرض لتـشغيل تـسعة مقاريـب رصـد ماسـحة                     
منفصلة ذات عدسات يبلغ قطرها متراً واحداً يف املنطقة اجلنوبية الغربية من الواليـات املتحـدة                

ليا، وتـستطيع هـذه املقاريـب كـشف أجـسام         وهاواي ومقراب واحد من هذا احلجم يف أسـترا        
ويعّزز برنامج األجسام القريبة من األرض بأنـشطة رصـد    . ٢٠ال يتجاوز حجمها يف املتوسط      

  .متابعة مدارية تضطلع هبا طائفة متنّوعة من الفلكيني احملترفني واهلُواة يف أرجاء العامل

بـدأت تنفيـذ    ) الوكالـة (بيـة   ومن دواعـي سـرور فريـق العمـل أنَّ وكالـة الفـضاء األورو                -٦
. ن جـزءاً ُيعـىن خبطـر األجـسام القريبـة مـن األرض             برناجمها للتوعية بأحوال الفضاء الذي يتـضمّ      

ن قـسم مـن ذلـك الربنـامج مـن أنـشطة تركِّـز             وكما يـرد يف وثيقـة متطلبـات املـستعملني، يتكـوّ           
احملطـة األرضـية   وضمن مقاريب أخـرى، أتيحـت    . أساساً على أعمال الرصد على سبيل املتابعة      

البصرية، وهي مقراب تابع لوكالة الفضاء األوروبية يبلـغ قطـر عدسـته متـراً واحـداً ويوجـد يف                    
تينرييف، إسبانيا، والغرض منه إجراء عمليـات رصـد األجـسام القريبـة مـن األرض علـى مـدى                    

 الرصـد   وُيستخدم املقـراب يف املقـام األول ألعمـال        . ٢٠١٠أربع ليال كل شهر ابتداًء من عام        
ى واقترحت الدراسات اجلارية إجراء ما ُيـسمَّ      . على سبيل املتابعة والختبار استراتيجيات املسح     
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باعتباره مسامهة هامة مـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة يف أنـشطة املـسح اجلاريـة                  " باملسح الواسع "
اء األوروبيـة   وكالـة الفـض   أنَّ أيـضاً   العمـل  ويـسّر فريـق   . توعية بأحوال الفضاء  يف إطار برنامج ال   

تــدعم جــزءا مــن عمليــات نظــام رصــد املوقــع الــدينامي لألجــسام القريبــة مــن األرض، وقائمــة   
 .عقدة األوروبية لبحوث الكويكباتاملركزية وقاعدة بيانات ال" سبيسغارد"أولويات عقدة 

الكــبرية الــيت ُتبــذل علــى الــصعيد الــدويل مــن أجــل كــشف ونــّوه فريــق العمــل بــاجلهود   -٧
 القريبة من األرض اليت قد تنطوي علـى خطـر والـيت يتجـاوز قطرهـا كيلـومتراً واحـداً،                     األجسام

وكمـا ورد يف املوقـع الـشبكي ملختـرب الـدفع            . وكذلك بدرجة أقل، رصـدها علـى سـبيل املتابعـة          
 كانون  ١، اكُتشف حبلول    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١وحىت  ) www.jpl.nasa.gov (نفّاثال

 جسما كويكبا قريبا من األرض يتجاوز حجمها قطرها كيلومتراً          ٨٣٢ ،٢٠١١ديسمرب  /األول
، اكتشف نفّاث، كما ورد يف موقع خمترب الدفع ال) كويكبا حمتمل اخلطورة١٥١مبا فيها   (واحداً  

وقـد  ). ديـسمرب / كـانون األول   ١حـىت    (٢٠١١ يف عـام     ١٣، و ٢٠١٠ جسما يف عـام      ١٤منها  
علـى كيلـومتر واحـد إىل        ريبـة مـن األرض الـيت يزيـد قطرهـا          للكويكبـات الق   ارتفع العـدد املقـّدر    

٤٥ ±٩٦٦) A.W. Harris, 2011(؛)كويكبـا مـن الكويكبـات القريبـة مـن      ٨٣٢ عـدد  أي أنَّ )٤ 
ــومتر واحــد يعــادل     ــد قطرهــا علــى كيل ــة مــن العــدد اإلمجــايل   ٤ ± ٨٦األرض الــيت يزي  يف املائ

، بلـغ العـدد     ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١ويف  . التقديري من الكويكبات القريبة من األرض     
 كويكبـا، يف حـني      ٨٣٩٧اإلمجايل ملا ُعرف من الكويكبات القريبة من األرض جبميع أحجامها           

 مذّنبا، وبذلك بلغ العدد اإلمجايل لألجـسام        ٩٠بات القريبة من األرض     بلغ العدد اإلمجايل للمذنّ   
الـدويل معلومـات حمّدثـة بانتظـام عـن          ي  م االحتـاد الفلكـ    ويقدِّ.  جسما ٨٤٨٧القريبة من األرض    

ــه الـــشبكي   ــام يف موقعـ ــادر  ). /www.iau.org/public/nea(هـــذه األعـــداد األرقـ وأصـــبح مـــن النـ
غـري أنَّ فريـق العمـل الحـظ     . اكتشاف جسم قريب من األرض يزيد قطره على كيلـومتر واحـد    

ق عمليـات املـسح   ال حتقّـ  متـر وكيلـومتر واحـد والـيت          ١٠٠أنَّ األجسام اليت يتراوح قطرها بـني        
  .احلالية بشأهنا أفضل النتائج ال تزال تشكّل خطراً كبرياً يهّدد بوقوع ارتطام

دوليني، علــى أن تواصــل وشــّجع فريــق العمــل وكالــة ناســا، إىل جانــب شــركائها الــ     -٨
 متـراً، ألنَّ   ١٤٠بتخفيض عتبة كشف األجسام القريبـة مـن األرض إىل            بل الكفيلة التماس الس 

دها األجـسام الـيت     د األرض أكثـر ممـا هتـدّ       ل علـى األرجـح خطـراً مباشـراً يهـدّ          األجسام متثّ هذه  
وشجَّع فريق العمل وكالة الفضاء األوروبيـة       . يبلغ حجمها كيلومترا واحدا اليت هي أقل عدداً       

علــى تنفيــذ خططهــا اخلاصــة باملتابعــة وحتديــد اخلــصائص ودعــم بــرامج املــسح مثلمــا تقترحــه    

–––––––––––––––– 
 .http://cms3.dynaweb.nl/users/esa//docs/11C03_Planetary_Defense/session2.htmانظر  )4(  
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ــةالدراســات احل ــدرات للرصــد يف نــصف الكــرة األرضــية      . الي ــشاء ق ــى إن ــز عل وينبغــي التركي
وعالوة على ذلك، الحـظ فريـق العمـل أنَّ االكتـشاف وحتديـد املـدار بدقـة مهـا أوىل          . اجلنويب

اخلطــوات احلامســة يف وصــف خطــر اجلــسم القريــب مــن األرض وبــدء إجــراءات العمــل علــى   
درات الالزمــة جلمــع البيانــات اخلاصــة باالكتــشاف   التخفيــف مــن خمــاطره، وأنَّ املرافــق والقــ  

والحـظ فريـق العمـل أنَّ بعـض األجـسام القريبـة مـن األرض ثنائيـة                  . وسرعة معاجلتها أساسـية   
 هلـا أقمـارا مـصاحبة هـي بـدورها كـبرية مبـا يكفـي لكـي تكـون خطـرية وقـد                      بطبيعتها، أي أنَّ  

لفريـق العامـل عـن سـروره ألنَّ     ولـذلك أعـرب ا  . تعقّد االعتبارات اخلاصة خبطط حرف املسار 
الـذي تـشّغله جامعـة كورنـل مـن أجـل املؤسـسة           الرادار الكـوكيب يف آريـسيبو، بورتـو ريكـو،         

الوطنية للعلـوم يف الواليـات املتحـدة سـيكون قيـد التـشغيل أثنـاء ظهـور أبـوفيس خـالل عـامي                 
نيـة للعلـوم    م مـن املؤسـسة الوط     وقد تسىن ذلك بفضل التمويل اجلديـد املقـدّ        . ٢٠١٣ و ٢٠١٢

ومن شأن استخدام مرفق آريـسيبو خـالل تلـك الفتـرة أن يكـون مهمـاً بالنـسبة                   . ووكالة ناسا 
  .٢٠٣٦ملعرفة ما إذا كان هناك خطر شديد خيشى معه ارتطام أبوفيس باألرض يف عام 

وقد اتفق فريق العمل على أنه ينبغي تنظيم محلـة منـّسقة لرصـد أبـوفيس يف هنايـة عـام                       -٩
، )mv~16 (١٦، حينما يكون حجـم أبـوفيس الظـاهري قريبـاً مـن              ٢٠١٣ة عام    وبداي ٢٠١٢

أثـر  (من أجل تنقيح تقوميه الفلكي، وبوجه خاص، من أجل حتديد مقدار القوى غـري اجلاذبيـة                 
ــسكي ــة     )ياركوف ــة بدق ــسارات املداري ــها مــن أجــل حــساب امل ــزم معرفت ــيت تل ونظــرا ألنَّ . ، ال

توقّـع أن   ة األرضـية اجلنـويب، فـإنَّ مـن امل         يف نصف الكـر   أبوفيس سيكون ملحوظا بسهولة أكرب      
  .أفريقيا وأمريكا اجلنوبيةأستراليا وتشمل تلك احلملة مراصد يف كل من 

ــابع لنظــام         -١٠ ــة الت ــشامل الرؤي ــق العمــل عــن ســروره ألنَّ مقــراب الرصــد ال وأعــرب فري
يـات املتحـدة، قـد شـرع        ، الذي متّولـه القوات اجلويـة للوال      )Pan-STARRS(االستجابة السريعة   

يف عمليات مسح منتظمة وبدأ يف تقـدمي البيانـات إىل مركـز الكواكـب الـصغرية التـابع لالحتـاد                     
ــدويل يف عــام   ــى كــشف األجــسام املتحركــة يف     . ٢٠١٠الفلكــي ال ــدرة عل ــد اكتملــت الق وق

ضـافة  بيانات الصور اجملّمعة واسـتخالص بيانـات الرصـد اخلاصـة باألجـسام املكتـشفة حـديثاً، إ                 
إىل األجــسام املعروفــة، وذلــك بتمويــل مــن ناســا، الــيت تقــوم أيــضاً بتمويــل جــزء مــن عمليــات  

وُيتوقّــع تزويــد .  ألغــراض البحــث عــن األجــسام القريبــة مــن األرض Pan-STARRS-1مقــراب 
وقامـت ُشـعبة   . ة آالف من عمليات الرصد بعـد اكتمـال تنفيـذ هـذا املـشروع             املركز بنتائج عدّ  
لتابعـة لناسـا أيـضاً بتمويـل جهـود ُتعـىن بـدمج القـدرة علـى كـشف األجـسام                      علوم الكواكب ا  

لالستكــشاف " إكــسبلورر"القريبــة مــن األرض ضــمن قطــاع معاجلــة البيانــات يف بعثــة الــساتل  
، الـذي ترعـاه ُشـعبة الفيزيـاء     WISEوالرصد املسحي الواسع حقل الرؤية باألشعة حتت احلمراء         
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ة الرئيـسية للمركبـة الفـضائية هـي إعـداد خريطـة تفـصيلية               املهمّـ وكانـت   . الفلكية التابعـة لناسـا    
للــسماء خــارج اجملــّرة ضــمن أربعــة نطاقــات لألشــعة حتــت احلمــراء، ولكــْن يف أثنــاء مجــع تلــك 
البيانات، جيري استخالص بصمة األشعة حتت احلمراء لكثري مـن األجـسام القريبـة مـن األرض                 

ها وإرســاهلا إىل مركــز الكواكــب الــصغرية، مبــا يف وغريهــا مــن الكويكبــات واملــذّنبات ومعاجلتــ
وسـوف ُتحفـظ أيـضاً بيانـات الـصور          . ذلك تلك اليت ال تعكس قدراً كـبرياً مـن الـضوء املرئـي             

العارضة من أجل استخدامها إلجـراء تقـديرات أكثـر دقّـة حلجـم األجـسام املعروفـة بغيـة تـوفري           
مح هــذه البيانــات باســتخالص  وتــس. مــورد مرجعــي آخــر لبيانــات الرصــد الــسابقة للكــشف   

بيانات رصد من حمفوظات الصور املوجودة، وذلـك علـى حنـو يـسمح، لـدى اكتـشاف جـسم                    
  .ما، حبساب مواقعه السابقة ومضاهاهتا مبجموعات الصور احملفوظة

وقــد أبلغــت وكالــة الفــضاء الكنديــة فريــق العمــل أنَّ مــشروع ســاتل مراقبــة األجــسام      -١١
والغـرض مـن هـذا الـساتل األصـغر          . ٢٠١٢ سيتم إطالقـه يف عـام        NEOSSatالقريبة من األرض    

هو فهم التوزيع املداري لألجسام القريبـة مـن األرض وخصائـصها الفيزيائيـة وتكوينـها وأصـلها                  
وقد جرى تصميمه من أجل مسح املنطقـة القريبـة مـن الـشمس، وهـي اجلـزء الوحيـد                   . وتارخيها

وسـيكون أيـضا    .  تدور بالكامل داخل مدار األرض     من السماء الذي توجد فيه الكويكبات اليت      
وهــذه الكويكبــات عبــارة عــن جمموعــة مــن   . Atenأداة فّعالــة الكتــشاف الكويكبــات مــن فئــة  

 وحـدة فلكيـة   ١ بأقـل مـن   aالكويكبات القريبـة مـن األرض يقـدر حمورهـا املـداري شـبه الكـبري         
ــى    ــد نقطــة أوجــه عل ــة ٠,٩٨٣٣وتزي ــدَّوُي.  وحــدة فلكي ــسبة ر أنَّق ــن جممــوع   ٦ ن ــة م  يف املائ

وقــد شــّجع فريــق العمــل    . Aten الكويكبــات القريبــة مــن األرض تنــدرج يف فئــة كويكبــات     
الوكــاالت علــى النظــر يف اغتنــام فــرص أخــرى لتحقيــق مثــل هــذه األهــداف الرئيــسية والثانويــة   

  .التكميلية يف بعثات مرتقبة يف املستقبل

از املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء هــو مــشروع مــن إجنــ )٥(،AsteroidFinderمــشروع   -١٢
 .٢٠١٣ يف عـــام هوستـــستغرق مهمتـــه األساســـية ســـنة واحـــدة ومـــن املقـــّرر إطالقـــاجلـــوي، 

، درجـــة ٢ × ٢  ســـنتيمترا وجمـــال رؤيتـــه٣٠وســـيحمل الـــساتل مـــرآة مقـــراب قطـــر فتحتـــه 
واهلــدف الرئيــسي مــن البعثــة هــو   . وســيعمل يف مــدار أرضــي مــنخفض متــزامن مــع الــشمس  

دة مـن األجـسام القريبـة مـن         ألجسام الواقعـة داخـل مـدار األرض، وهـي فئـة حمـدّ             البحث عن ا  
ــدار األرض،     ــا ضــمن م ــداراهتا متام ــع م ــاهري  األرض تق ــدارها الظ ــنخفض مق . ١٨,٥  إىلوي

وقـد مت   . ونظرا لقرب هذه األجـسام مـن الـشمس فمـن الـصعب للغايـة اكتـشافها مـن األرض                   

–––––––––––––––– 
 .www.dlr.de/pf/en/desktopdefault.aspx/tabid-174/319_read-18911انظر  )5(  
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 أجـسام فقـط مـن األجـسام         ١٠ن األرض، منـها      من األجسام القريبة م    ٨ ٥٠٠اكتشاف حنو   
 جـسم داخـل مـدار       ١ ٠٠٠غري أنه يعتقد أنه يوجد ما يزيد على         . الواقعة داخل مدار األرض   

 AsteroidFinder الـساتل    وقد أظهـرت عمليـات احملاكـاة أنَّ       .  متر ١٠٠األرض يتجاوز قطرها    
خــالل فتــرة تــشغيل يــستطيع أن يكتــشف عــشرات مــن األجــسام الواقعــة داخــل مــدار األرض 

عات هذه األجسام مـن حيـث       مدهتا سنة واحدة على األقل وأن ميكِّن من حتديد خصائص جتمّ          
  .خاطر االرتطاموأن يوفّر تقييماً ملالعدد اإلمجايل واخلصائص املدارية وتوزيع األحجام 

 م احملـرز يف عمليـة مـسح األجـسام القريبـة مـن األرض              ورحَّب فريـق العمـل بنبـأ التقـدّ          -١٣
 جـسما مـن األجـسام املعروفـة القريبـة      ٧٥٠ لرصد ما ينـاهز  Warm Spitzerباستخدام مقراب 

ع ، وكــان مــن املتوقّــ) ميكــرون٤,٥ و٣,٥( Warm Spitzer مــن األرض الواقعــة ضــمن قنــايت
  .بالنسبة إىل معظم األهداف أن يتسىن استنتاج أحجامها وبياضها

راميـــة إىل حتديـــد اخلـــصائص الفيزيائيـــة ه فريـــق العمـــل بأمهيـــة جهـــود الرصـــد الونـــّو  -١٤
لتجمعــات األجــسام القريبــة مــن األرض باســتخدام مقاريــب أرضــية، مبــا فيهــا علــى وجــه           

ملعرفــة األحجــام والبيــاض والتكــوين واخلــصائص  (اخلــصوص مقاريــب األشــعة حتــت احلمــراء  
ــة  ــسطحية واخلــواص احلراري ــرادار ) ال ــسطحية واألشــكال واألح  (وال ــة اخلــصائص ال جــام ملعرف

، وشـجَّع الوكـاالت علـى أن تنظـر يف إتاحـة املـوارد الالزمـة لتعزيـز هـذا                     )وخصائص الدوران 
  .النشاط يف الربامج ذات الصلة

    
    حتديد املدارات وفهرستها  -باء  

ف ام اليت تكش  ارتأى فريُق العمل أنَّ من املهم حتديد هوية فريدة لكل جسم من األجس              -١٥
. قـيح مـداراهتا مـن أجـل تقـدير مـدى خطـر ارتطامهـا بـاألرض                 انطالقاً مـن األرض، وكـذلك تن      

ويقـوم مرصـد مسيثـسونيان      . ويضطلع مركـز الكواكـب الـصغرية بـدور أساسـي يف هـذه العمليـة               
ة للفيزياء الفلكية، بالتنسيق مـع االحتـاد الفلكـي الـدويل، بتـشغيل هـذا املركـز اسـتناداً إىل مـذكرّ                     

 دور  ١٩٧٨رة، يؤّدي املركز منذ عام      مال بتلك املذكّ  وع. اتفاق ُتضفي على املركز صبغة دولية     
اليت حيـصل عليهـا مـن مجيـع         ) قياسات املواقع (مرفق دويل لتبادل بيانات مجيع القياسات الفلكية        

وُيعــىن املركــز بتجهيــز البيانــات وتنظيمهــا . أحنــاء العــامل بــشأن الكويكبــات واملــذّنبات والــسواتل
تة هلا ونـشر املعلومـات   ب مداراهتا وختصيص تسميات مؤقّ   وحتديد هوية األجسام اجلديدة وحسا    

 األجسام اليت تـسترعي اهتمامـا خاصـا، يلـتمس املركـز إجـراء عمليـات                 وفيما خيصّ . عنها يوميا 
وهـو مـسؤول عـن نـشر     . رصد على سبيل املتابعـة، ويطلـب إجـراء حبـوث يف البيانـات احملفوظـة               

ــة و   ــسّمى بالرســائل   املعلومــات عــن عمليــات الرصــد القياســية الفلكي املــدارات مــن خــالل مــا ُي
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الـيت تـصدر حـسب الـضرورة، وعمومـاً مـّرة يف           (التعميمية اإللكترونية بشأن الكواكب الصغرية      
وإضـافة إىل توزيـع فهـارس كاملـة للقياسـات الفلكيـة        . والفهـارس ذات الـصلة    ) اليوم على األقل  

 يسّهل املركز عمليات الرصد على واملدارات بشأن كل األجسام الصغرية يف املنظومة الشمسية،     
ــإدراج          ــك ب ــشافها، وذل ــل اكت ــيت حيتم ــدة ال ــن األرض اجلدي ــة م ــة لألجــسام القريب ــبيل املتابع س

ستوى الــسماوي، يف دم الــيقني، الــيت قــد تظهــر علــى املــالتقوميــات الفلكيــة وخــرائط حــاالت عــ
مـام املركـز بالتحديـد    وينـصّب اهت . صفحة اإلنترنت اخلاصة بتأكيد األجسام القريبة مـن األرض   

على حتديد هوية األجسام القريبة من األرض وحتديد مـدارها القوسـي القـصري ونـشر املعلومـات               
ويف معظم احلاالت، توزَّع نتائج عمليات رصد هذه األجسام دون مقابـل علـى اجلمهـور                . عنها

ت لـدعم املبـادرة   عـة مـن األدوا  ويوفِّر املركز أيضاً جمموعة متنّو.  ساعة من تلقيها٢٤يف غضون  
ــوائم باألجــسام       ــة الــسماء، وق ــة مــن األرض، مبــا يف ذلــك خــرائط تغطي ــة باألجــسام القريب املعني

. ب منـها متابعـة مـن حيـث القياسـات الفلكيـة            املعروفة، وقوائم مبكتـشفيها، وصـفحة عّمـا يتطلّـ         
يبة مـن   وحيتفظ املركز أيضا مبجموعة من الربامج احلاسوبية حلساب احتماالت وجود أجسام قر           

الع وميكن االطّـ . ستوى السماوي وإىل حجمهاوذلك استناداً إىل موقعني يف املاألرض جديدة،   
علـــى روابـــط الوصـــول إىل تلـــك املـــوارد علـــى اإلنترنـــت يف املوقـــع الـــشبكي اخلـــاص بـــاملركز 

)www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html .(    وذكــر فريــق العمــل أيــضا أنَّ املوقــع الــشبكي لالحتــاد
 الكويكبـات تـسرد حـاالت اقتـراب        ، صـفحة  ٢٠١٠مـارس   /ن، منـذ آذار   كي الـدويل يتـضمّ    الفل

القريبة من األرض اقترابا شديدا منها يف املاضي واملـستقبل، وتـورد معلومـات عـن االجتماعـات           
  ).www.iau.org/public/nea(واملنشورات ذات الصلة يف هذا املضمار 

 الـذي يقـوم بـه مركـز الكواكـب الـصغرية لـه أمهيـة                 وقد سلَّم فريق العمـل بـأنَّ الـدورَ          -١٦
حامسة يف نشر عمليـات الرصـد وبياناهتـا والتنـسيق بينـها، ورّحـب بالتأكيـد الـصادر عـن ناسـا                      
بــشأن زيــادة رعايتــها للمركــز مــن أجــل االرتقــاء مبــستوى قدرتــه علــى معاجلــة وجتهيــز مجيــع    

حنـاء العـامل، ونـشر املعلومـات املـستنتجة          بيانات الرصد املتلقّاة من املراصد املوجـودة يف مجيـع أ          
عن املـدارات دون مقابـل عـرب اإلنترنـت، ومـن أجـل إتاحـة اجملـال للمركـز السـتيعاب الزيـادة                        

مــن " اجليــل التــايل"اهلامــة املرتقبــة يف بيانــات رصــد األجــسام القريبــة مــن األرض، مــن خــالل  
ز املركـز،   تعـزّ " مرآويـة "إنشاء قـدرة    وأشار فريُق العمل إىل املنفعة املتوّخاة من        . جهود البحث 

ــا أو آســيا رمبــ ــضاف يف أوروب ــشاركا يف الربوتوكــوالت   ومي. ا ُتست كــن هلــاتني العقــدتني أن تت
اخلاصــة بتحليــل البيانــات ومعاجلتــها، وأن تكــون هلمــا إدارة مــشتركة للبيانــات وسياســة عامــة 

ــان دوراً عم     ــهما تؤّدي ــات، ولكن ــشأن الوصــول إىل البيان ــشتركة ب ــهما   ليام ــل كــل من ــاً يكمِّ تي
ا تؤّديــان العمليــات نفــسها بــشأن جمموعــة فرعيــة خمتلفــة مــن بيانــات الرصــد مــع  اآلخــر، ورمبــ
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ويـستطيع املوقعـان أيـضا أن       . االحتفاظ يف الوقت نفسه بقاعدة بيانات كاملة بـصورة مـستقلة          
وكالــة الفــضاء ه فريــق العمــل بكــون ونــّو. يقومــا بتــصحيح وتــدقيق خمرجاهتمــا احلامســة األمهيــة

ا مــن ّمبــفيــة دعــم مركــز الكواكــب الــصغرية، ر األوروبيــة قــد شــرعت يف مناقــشات بــشأن كي 
. خالل إنشاء قدرة احتياطيـة يف أوروبـا، ضـمن برناجمـه اخلـاص باألجـسام القريبـة مـن األرض              

وشـّجع  . ل إىل اتفـاق بـشأن الـدعم       وشجَّع فريق العمل على استمرار هـذه املناقـشات والتوصّـ          
العمـل بوجـه خـاص وكالـة الفـضاء األوروبيـة وناسـا علـى مناقـشة هـذه املـسألة ووضــع            فريـُق  

  .خطة يتفق عليها الطرفان

 مركــز الكواكــب الــصغرية يوميــاً بيانــات قياســية فلكيــة عــن األجــسام القريبــة مــن  ويــوفّر  -١٧
ــدفع ال     ملاألرض  ــا للـ ــرب ناسـ ــن األرض يف خمتـ ــة مـ ــسام القريبـ ــد األجـ ــامج رصـ ــب برنـ ــاثكتـ   ، نفّـ

ــذلك و ــه موقــع          ملك ــزا بإيطاليــا ول ــدارات، يوجــد يف بي ــستقل، حلــساب امل ــوازٍ، ولكــن م   ركــز م
 "Sentry "وُتجـــرى آليـــاً، مـــن خـــالل نظـــام    . يف إســـبانيا) فايادوليـــد(مـــرآوي يف بلـــد الوليـــد   

)http://neo.jpl.nasa.gov/risk(     عمليات حتليل خماطر األجسام اليت      نفّاث التابع ملخترب ناسا للدفع ال ،
  حتمــل أن تــرتطم بــاألرض، وعــادة مــا ُيجــرى هــذا التحليــل لألجــسام املكتــشفة حــديثاً والــيت    ُي

وُتدرج . د من مدارها  ال تتوافر بشأهنا بعُد بيانات تفصل بينها فترات طويلة مبا فيه الكفاية للتأكّ            
ر تلك األجسام حبسب األولوية يف النظام املذكور وذلك وفق احتماالت زيـادة اقتراهبـا مـن مـدا             

 جـسماً   ٦٥وُيحدِّث هـذا النظـام آليـاً بيانـات مـدارات            . األرض وحبسب النوعية احلالية ملداراهتا    
ة وتنـشر علـى اإلنترنـت     اليوم، مث ُتوضع جداول باألجسام الـيت تقتـرب مـن األرض بـشدّ        تقريبا يف 

)http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/neo_ca .(    وينتج كـل     حالة خماطر تقريباً   ١٥وجيري يوميا حتليل ،
 حلّ من احللـول املتعـدِّدة الـيت تغطـي الفتـرة املمتـدة حـىت                 ١٠ ٠٠٠حتليل من حتليالت عدم اليقني      

وُتنفَّذ تلك العمليات أيضاً على حنو مواز باسـتخدام نظـام موقـع ديناميـات األجـسام                 . ٢١١٠عام  
ام بـاألرض غـري الـصفرية    ، مث ُتدقَّق يدوياً أهم حاالت احتمـاالت االرتطـ     يف بيزا  القريبة من األرض  

 ويف مركز حساب املدارات يف بيـزا، قبـل نـشر بيانـات حتليـل املخـاطر علـى                    نفّاثيف خمترب الدفع ال   
وفيما يتعلّق باألجسام اليت ُتكتشف حديثاً واليت تسترعي اهتماماً غـري عـادي، كـثرياً مـا                 . اإلنترنت

ز بيـزا الّراصـدين إىل احلاجـة إىل بيانـات            ومركـ  نفّـاث ينبِّه مركز الكواكب الصغرية وخمتـرب الـدفع ال        
  .إضافية الحقة أو سابقة الكتشاف تلك األجسام

 ونظــام موقــع ديناميــات األجــسام القريبــة مــن  Sentryوالحــظ فريــق العمــل أنَّ نظــام    -١٨
األرض مها نظامان مستقالن متاماً يتبعان هنوجاً نظرية خمتلفة من أجـل تـوفري تقـديرات ملخـاطر      

 تالقت انتشارات املدار الطويلة األجل احملسوبة مـن كـل منـهما يف حـل                ، إذا ومن مثَّ . االرتطام
وكمـا هـو احلـال      . أ هبـا   ما بالنتيجة املتنبَّـ    واحد، فإنَّ اجملتمع العلمي األعم ميكن أن يثق إىل حدٍّ         
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بالنسبة لتشغيل مركز الكواكب الـصغرية، اعتـرب فريـق العمـل أنَّ وجـود قـدرة مـستقلة ولكـن                     
 أمر بالغ األمهية ألغراض التثّبت والتحقّق علـى حنـو مـستقل مـن حـاالت                 Sentryمكمِّلة لنظام   

  .االقتراب الشديد املتنبأ هبا

دواعي تشجيع فريق العمـل علـى وجـه اخلـصوص أنـه الحـظ كيـف كـان تنفيـذ              من  و  -١٩
 ارتطامـه   حـديثا مثَّ NEO 2008 TC3اكتـشاف اجلـسم    االً يفالعمليـة اإلجرائيـة املبّينـة أعـاله فعّـ     

قـد اكتـشفه    )  أمتـار  ٣الذي يبلـغ قطـره حنـو        (وكان ذلك اجلسم الصغري جداً      . ألرضالحقاً با 
 سـاعة فقـط مـن دخولـه        ٢٠فريق رصد السماء يف مرصد كاتالينا التابع للواليات املتحدة قبل           

ويف غضون مثاين ساعات مـن مجـع     . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٧غالف األرض اجلوي يف     
ه، حّدد مركـز الكواكـب الـصغرية هويـة ذلـك اجلـسم باعتبـاره         بيانات الرصد اخلاصة باكتشاف   

 مــن مقــر ناســا الرئيــسي وخمتــرب الــدفع   االرتطــام بــاألرض، وأنــذر بــذلك كــالًّ جــسماً حمتَمــل 
ويف الوقت الـذي طلـب فيـه مـن املركـز مجيـع الّراصـدين املتـاحني متابعـة رصـد ذلـك               . نفّاثال

كثر دقةً وقـارن النتـائج مـع نظـام موقـع ديناميـات              اجلسم وقام املخترب املذكور بإعداد تنّبؤات أ      
األجــسام القريبــة مــن األرض، شــرع مقــّر ناســا الرئيــسي يف إجــراءات العمــل الالزمــة إلنــذار   

وعلـى مـدى االثـنيت عـشرة سـاعة الالحقـة، قامـت شـبكة                . اجملتمع العـاملي باالرتطـام الوشـيك      
ــع أحنــ      ــشرة يف مجي ــن األرض املنت ــة م ــوايل    مراصــد األجــسام القريب ــز حب ــد املرك ــامل بتزوي   اء الع

وبناًء على التنّبـؤات الدقيقـة املقّدمـة مـن        .  راصداً خمتلفاً  ٢٧ نشرة من بيانات الرصد من       ٥٨٩
ــدفع ال       ــرب ال ــن األرض يف خمت ــة م ــامج رصــد األجــسام القريب ــب برن ــاثمكت ــا  نفّ ــّدمت ناس ، ق

فيد بدخول ذلك اجلـسم     معلومات إلصدارها للجمهور ونشرها عرب القنوات الدبلوماسية مبا ي        
 تـشرين  ٧ بالتوقيت الكـوين املنـسَّق يف   ٤٦/٠٢الغالف اجلوي فوق مشايل السودان يف الساعة    

ــوبر /األول ــوع       . ٢٠٠٨أكت ــن وق ــل ســت ســاعات م ــصادرة قب ــات، ال ــت تلــك املعلوم وكان
احلــدث، مــن الدقــة حبيــث اختلفــت بثــوان فقــط عــن الــدخول الــذي رصــدته ســواتل األرصــاد 

  .فته أجهزة االستشعار دون السمعيةاجلوية وكش

ة أنـشطة ضـمن الربنـامج التكنولـوجي لوكالـة           ه جيـري تنفيـذ عـدّ      وأُبِلغ فريق العمل بأن     -٢٠
ومـن هــذه األنـشطة إحـداث قاعــدة    . الفـضاء األوروبيـة يف جمـال األجــسام القريبـة مـن األرض     

. يف املنظومـة الشمـسية    البيانات الكوكبية، اليت تشمل الكواكب واألقمار واألجـسام الـصغرية           
وسُتستخدم قاعدة البيانات هذه كأساس لنظام قاعدة البيانات، الذي سوف يكون جـزءاً مـن               

ومثة نشاط آخـر، وهـو برنـامج    . برنامج التوعية بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية      
 وختـزن يف    ، الـذي توضـع يف إطـاره منـاذج جلاذبيـة الكويكبـات             GRAVMODالنمذجة املسمَّى   
  .قاعدة البيانات
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وإذ يسلّم فريق العمل بالدور احلاسم األمهيـة الـذي يقـوم بـه املركـز وباسـتمرار ُشـعبة                  -٢١
علوم الكواكب التابعة لناسا يف متويـل عمليـات املركـز وجهـود تطـويره، فقـد الحـظ بارتيـاح                     

ضاء األوروبيـة حيـرزه يف      م الذي ما فتئ برنامج التوعية بأحوال الفـضاء التـابع لوكالـة الفـ              التقّد
ترسيخ متويل خدمات موقع ديناميات األجسام القريبة من األرض، وقاعدة بيانـات اخلـصائص           
ــان للمركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء      ــة لبحــوث الكويكبــات التابعت ــة والعقــد األوروبي الفيزيائي

ر بيــة والــيت تــوفّاملركزيــة التابعــة لوكالــة الفــضاء األورو" سبيــسغارد"اجلــوي يف بــرلني، وعقــدة 
  .لعمليات رصد األجسام القريبة من األرض" قائمة أولويات"
    

    حتديد العواقب  -جيم  
عىن احلكومات، لدى النظر يف صوغ سياسة عامـة         سلّم فريق العمل بأنَّ من املهم أن تُ         -٢٢

ى مستندة إىل العلم للتـصّدي للمخـاطر احملَتملـة مـن األجـسام القريبـة مـن األرض، بتقـدير مـد                   
املخاطر اجملتمعية اليت تثريها هذه االرتطامات ومقارنة هذه املخاطر بالعتبـات احملـّددة للتـصّدي               

حبيــث يتــسّنى وضــع تــدابري ) مثــل املخــاطر املناخيــة واجليولوجيــة(للمخــاطر الطبيعيــة األخــرى 
ل يف  ، فقد ارتأى فريق العمل أنه يلزم االضطالع مبزيد من العمـ           ومن مثَّ . سقةتصدٍّ مناسبة ومتّ  

وقـد  .  قطرهـا عـن كيلـومتر واحـد        ذلك اجملـال، وخباصـة بـشأن األجـسام االرتطاميـة الـيت يقـلّ              
يونيـه  /نوقشت هذه املسألة بالتفصيل خالل مؤمتر تونغوسكا، الذي ُعقـد مبوسـكو يف حزيـران               

وقـد قُـدِّر بوجـه عـام أنَّ االنفجـار اهلـوائي يف             . ، واستضافته األكادميية الروسـية للعلـوم      ٢٠٠٨
   ١٠ النــاجم عــن كويكــب صــغري كانــت لــه طاقــة تراوحــت بــني    ١٩٠٨غوســكا يف عــام تون
والحــظ فريــق .  متــراً تقريبــا٦٠ًوذلــك ينــاظر جــسما ارتطاميــا صــخريا قطــره . طن ميغــا١٥و

العمل أنَّ عمليات احملاكاة اجلديدة باحلواسيب الفائقة اليت أُِعّدت يف خمتربات سـانديا الوطنيـة،               
اسـتلزمت تولّـد طاقـة أقـل مـن االنفجـار بـسبب افتـراض قـوة عـزمٍ تنازليـة                    بالواليات املتحدة،   

وإذا مـا   . كبرية يف اجلسم االرتطامي الـصخري، بـدالً مـن منذجـة االنفجـار يف حالـة الـسكون                  
 ميغــاطن طبقــاً ٥ و٣أي ختفــيض الطاقــة إىل مــا يتــراوح بــني (كانــت هــذه املراجعــة صــحيحة 

، فإنَّ التواتر املتوقـع ملثـل هـذه االرتطامـات     ) متراً فقط٤٠ للتقديرات وقطر مناظر هلا رمبا يبلغ 
سوف يتغّير من مرة واحدة كل ألفي سنة إىل مرة واحدة كل بضع مئات من السنني، مـع مـا                  

ويرّحـب فريـق    . ينطوي عليه ذلك مـن آثـار مـن حيـث إحـصاءات أحـداث االرتطـام اخلطـرية                  
رضـت يف مـؤمتر الـدفاع الكـوكيب الـذي عقدتـه       العمل بالنتائج العلمية والتقنية األخـرى الـيت عُ        

  .٢٠١١مايو /األكادميية الدولية للمالحة الفضائية يف رومانيا يف أيار
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    حتديد اخلصائص يف املوقع  -دال  
، اليت كانـت قـد التقـت يف أواخـر     )MUSES-C(الحظ فريق العمل أمهية بعثة هايابوسا         -٢٣

، ووفّــرت )Itokawa 25143( إيتوكــاوا ٢٥١٤٣ بالكويكــب القريــب مــن األرض  ٢٠٠٥عــام 
. املعرفــة العلميــة الــيت اكُتــسبت بــشأن خــصائص هــذا الكويكــب، مثــل طوبوغرافيتــه وتركيبتــه    

ة اسُتخِلصت من االلتقاء ومن العمليـات الـيت ُنفِّـذت عـن             ووفّرت البعثة أيضاً دروساً عملياتية مهمّ     
 آثار على مستقبل البحوث الـيت جتـري يف          وهلذه الدروس . قُرب يف بيئة ذات جاذبية منخفضة جداً      

ــة   ــشطة التخفيــف املمكن ــع وأن ــات     . املوق ــة مــن البعث ــسلة طويل ــة هايابوســا ضــمن سل ــدرج بعث وتن
ديب "و )Near Earth Asteroid Rendezvous" (االلتقاء بكويكب قريب من األرض"الناجحة، مثل 

 الــيت ،)Deep Impact" (تديــب إمباكــ"و) Stardust" (ستاردســت"و) Deep Space 1" (١سـبيس  
ومـن  . سمة بتنـّوع مـدهش   أتاحت فهماً عميقاً فريداً خلصائص األجـسام القريبـة مـن األرض املتّـ             

املتعذّر حتديد خصائص هـذه األجـسام بالتفـصيل مـن عمليـات الرصـد عـن ُبعـد، والحـظ فريـق                   
ية هايابوســا قــد نــات الكويكــب واخلاصــة باملركبــة الفــضائ العمــل أنَّ الكبــسولة احملتويــة علــى عّي

ــادت إىل األرض يف  ــران١٣عـ ــه / حزيـ ــها  ٢٠١٠يونيـ ــري حتليلـ ــها جيـ ــيت جلبتـ ــواد الـ   . ، وأنَّ املـ
ويتطلّع الفريق بترقّب إىل معرفة نتائج هذا التحليل وإىل اإلطالق املرتقب لبعثة املركبـة الفـضائية        

قبلـة إىل األجـسام القريبـة       وإىل غريهـا مـن البعثـات امل       ) AsteroidFinder(األملانية أسـتريويدفايندر    
  .من األرض

وقد وجد فريق العمـل مـصدر تـشجيع يف األنبـاء الـواردة عـن اتفـاق جملـس الفـضاء يف                         -٢٤
 علـى اختـاذ     ٢٠١٠يونيـه   /أكادميية العلوم الروسية ووكالة الفـضاء االحتاديـة الروسـية يف حزيـران            

وُشـرِع يف   . املذّنبات بـاألرض  /تقة وشاملة للتصّدي ملشكلة أخطار ارتطام الكويكبا      تدابري منسّ 
دراســة جــدوى بــشأن إطــالق بعثــة فــضائية منخفــضة التكلفــة إىل الكويكــب أبــوفيس يف عــامي  

واهلــدف الرئيــسي مــن هــذه البعثــة هــو وضــع ســاتل مرِســل جمــاوب يف مــدار  . ٢٠٢٠ و٢٠١٩
يت أفـادت   ورّحب فريق العمل باألنباء ال    . حميط بالكويكب، بغية حتسني دقة حتديد مدار أبوفيس       

بأنَّ ُشعبة علـوم الكواكـب التابعـة لناسـا مّولـت أيـضاً دراسـة مفاهيميـة لبعثـة منخفـضة التكلفـة                        
تستعمل ساتال صغريا لتحديد اخلصائص يف املوقـع وتوفـد إىل أبـوفيس أثنـاء فتـرة ظهـوره التاليـة                     

وســوف ُتجّهــز جمموعــة مــن آالت التــصوير وغريهــا مــن األدوات   . ٢٠١٣ أو ٢٠١٢يف عــام 
املصغَّرة إلجراء حتديد كامل خلصائص هذا الكويكـب احملتمـل اخلطـورة وتـوفري قـدر كـاف مـن           
البيانات القياسية العالية الدقّة من أجل تعيني مـدار الكويكـب متامـاً أثنـاء فتـرات اقترابـه الـشديد                     

وقــد فرغــت وكالــة الفــضاء األوروبيــة مــن ثــالث دراســات  . الالحقــة علــى مــدى القــرن املقبــل
ة أُجريت بصورة متوازية عن بعثة الستعادة عّينـات مـن جـسم قريـب مـن األرض، حتمـل                   صناعي
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. ومّولت ناسا مشاركة فريـق علمـي مـن الواليـات املتحـدة يف تلـك الدراسـة                 . اسم ماركو بولو  
متابعـةً  ) MarcoPolo-R(آر  - جديدة، ّمسيت ماركو بـاولو     بعثة وكالة الفضاء األوروبية     وأطلقت

 بولو، بغية مواصلة دراسة بعثة الستعادة عّينات مـن كويكبـات ميكـن إطالقهـا      منها لبعثة ماركو  
 ضـمن برنـامج الرؤيـة الكونيـة     وتنـدرج هـذه الدراسـة   . ٢٠٢٤ و٢٠٢٠يف الفترة ما بني عـامي       

  .التابع لوكالة الفضاء األوروبية
    

    التخفيف من املخاطر  -هاء  
زالـة خمـاطر االرتطـام بـاألرض الـيت         التخفيف من املخاطر يف هـذا الـسياق هـو عمليـة إ              -٢٥

، "األجسام احملتملـة اخلطـر    "تنطوي عليها الفئة الفرعية من األجسام القريبة من األرض املسّماة           
ا بواسـطة شـكل مـن أشـكال التـدّخل أو       وذلك إمّـ   -أو التقليل من هذه املخاطر إىل أدىن حد         

 من أثره على الـسكان مـن         أدىن حدّ  التفاعل مع اجلسم املنطوي على املخاطر وإّما بالتقليل إىل        
  .خالل اإلجالء أو تدخل مشابه

والحظ فريق العمل أنه، إضافة إىل احتمال االرتطام والوقت املتبقي إىل حني حدوثـه،                -٢٦
 التقــاطع فـإنَّ البــارامترات األخــرى الــيت مــن شــأهنا أن تـؤثّر يف اســتراتيجية االســتجابة هــي حمــلّ  

طح األرض ومدى اخلسائر اليت ستلحق بتلـك املنطقـة إذا حـدث             ع ملسار الكويكب مع س    املتوقّ
بــة علــى وجيــب أيــضاً أن تقــدَّر خمتلــف اخليــارات اخلاصــة حبــرف املــسار واآلثــار املترتّ  . ارتطــام

أي االسـتعداد الـتقين ومـدى القبـول سياسـياً وتكـاليف       (استراتيجية معينة بـشأن حـرف املـسار       
وسـلّم فريـق العمـل بـأنَّ مـن          . وذلـك مقارنـة بالبـدائل     ) طعالتطوير والتنفيذ، وإزاحة موقع التقـا     

ي املمكن أن ال يهّدد ارتطام معّين سوى الدول غري املرتادة للفضاء وأنَّ مـن الـضروري التـصدّ                 
ورأى الفريق أنه رمبا يفضَّل أن تتوىل جهة فاعلة واحدة قـادرة            . هلذا اخلطر على الصعيد الدويل    

ثــة معّينــة حلــرف املــسار، بــدالً مــن جمموعــة هيئــات تــضطلع بــأدوار   دوراً قياديــاً يف اإلعــداد لبع
ولـذلك  . املالءمة السياسية حلماية املعلومات التقنيـة احلـساسة       ة، وذلك نظراً لتعقُّد املهّمة و     خمتلف

يتوخى فريق العمـل إعـداد طائفـة متنّوعـة مـن اخليـارات املنطويـة علـى اسـتجابات متفـق عليهـا                
نـة تـؤدي أدواراً    يناريوهات االرتطـام مـع وجـود جهـات فاعلـة معيّ           بشأن طائفـة متنوعـة مـن سـ        

وقد أشار فريق العمـل علـى وجـه التحديـد يف هـذا الـصدد إىل احلاجـة إىل ملتقـى تقـين                        . حمدَّدة
ــة متنوّ   ــيني طائف ــه تع ــة     دويل ميكــن في ــة بأجــسام ارتطامي ــة املتعلق ــسيناريوهات احملتمل ــن ال ــة م ع

ف من املخاطر املـصاغة بقـدر مـن اإلتقـان يـسمح بوضـع               ومصفوفة مناظرة من خيارات التخفي    
جداول زمنية موثوقة للبعثات مرتبطة جبداول زمنية الختاذ القرارات من جانـب اجملتمـع الـدويل                

وإضافة إىل ذلك، رأى فريق العمـل أنَّ مـستوى معرفتنـا احلـايل ال يكفـي                 . استجابة خلطر معّين  
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ارنة ملختلف استراتيجيات التخفيف، مع التـسليم بأنـه     كأساس الختاذ قرارات بشأن الفعالية املق     
ــة   قــد بّينــت بعــض عناصــر احلــرف احلركــي، فلــيس    " ديــب إمباكــت"علــى الــرغم مــن أنَّ بعث

واآلثــار ) قطــره ســتة كيلــومترات (باإلمكــان قيــاس احلــرف بــسبب حجــم املــذّنب املــستهدف   
عمل أنه ال تزال هناك حاجـة إىل        ، رأى فريق ال   ومن مثَّ . النامجة عن انطالق الغازات من املذنَّب     

إثبات حقيقي حلدوث حرف حركـي وأنَّ تـصميم بعثـات جتريبيـة خاصـة بـالتخفيف وتنفيـذها           
هدف حـصيف وعلـى أعلـى درجـة مـن األولويـة يف املـستقبل القريـب، وأنـه جيـب تنفيـذ هـذه                          

اإلطــاري والحــظ فريــق العمــل كــذلك أنَّ برنــامج املفوضــية األوروبيــة . املهــام مبــشاركة دوليــة
" الوقاية من ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض بكوكبنـا     "تضّمن موضوع ) EC FP7(السابع 

)SPA.2011.2.3 - 01 (     لتقـدمي مقترحـات إىل   ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٠وُوجِّهـت فيـه دعـوة يـوم 
 شركاء مثل االحتاد الروسي والواليات املتحدة للمشاركة يف الدراسة التمهيدية األوىل لتقنيـات            

ــار،    . ختفيــف املخــاطر  ــراح املخت ــاح أن االقت ــق العمــل بارتي ــونوالحــظ فري  NEOShield واملعن
ــن األرض    ( ــة م ــن األجــسام القريب ــواقي م ــدرع ال ــه  ) ال ــشارك في ــري   ١٣ي ــا وغ  شــريكا حكومي

ــسا  حكــومي مــن االحتــاد الروســي وإســبانيا    ــا وفرن ــا العظمــى  واململكــة املتحــدة  وأملاني لربيطاني
. والواليات املتحدة، وسيتوىل تنـسيقه املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي              لندا الشمالية   وإير

ــشروع     ــام ضــمن م ــشمل وصــف امله ــة NEOShieldوي ــق ختفيــف خمــاطر  :  اجلوانــب التالي طرائ
األجسام القريبة مـن األرض ومعرفـة خواصـها الفيزيائيـة وتطـوير التكنولوجيـا وبعثـات العـرض                

وجرت املرافقـة علـى متويـل إمجـايل         .  محلة تدخل عاملية   اإليضاحي ووضع خريطة طريقة لتنظيم    
  . ونصف مدة املشروع وقدرها ثالث سنوات مليون يورو يغطي٥٣٨قدره 

ــضاء مــن عمــل           -٢٧ ــل الف ــشاري جلي ــه اجمللــس االست ــضطلع ب ــا ي ــق العمــل مب ورّحــب فري
مهـور باملـسائل   وبإدراكه ألمهية السنة الدولية لعلم الفلك إذ يعمل مبثابة إطـار لزيـادة وعـي اجل       

وتـشمل مبادراتـه يف هـذا الـصدد         . املتعلقة باألجـسام القريبـة مـن األرض، وخـصوصاً الـشباب           
، ٢٠٠٨الـيت جتـري سـنوياً منـذ عـام            ٢٠١١لعـام   " حتريـك كويكـب   "مسابقة الدراسة التقنية    

 وحرف مسارها أو نظم اإلنـذار       األجسام القريبة من األرض   زت على طرائق كشف     واليت ركّ 
مة للمسابقة، وُمنح الفائز تكاليف الرحلـة       وقد قام خرباء باستعراض العروض املقدّ     . ة هبا اخلاص

طريقة جديدة حلرف املسار يف املؤمتر السنوي جليل الفضاء الـذي يعقـده    لتقدمي ورقة حبثية عن   
ويعتــزم اجمللــس . ٢٠١١اجمللــس ويف املــؤمتر الــدويل الثــاين والــستني للمالحــة الفــضائية يف عــام  

اصــلة زيــادة التوعيــة وإشــراك الــشباب يف ميــدان األجــسام القريبــة مــن األرض، إضــافة إىل    مو
  .تعريف الشباب باملسائل املطروحة حاليا، مثل العمل الذي يضطلع به فريق العمل
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    السياسة العامة  -واو  
  فريق العمل بأنَّ خطـر االرتطـام الـذي تنطـوي عليـه األجـسام القريبـة مـن األرض                    أقرَّ  -٢٨

هو خطر حقيقي، وبأنَّ أيَّ ارتطام من هذا القبيل، وإن كـان احتمـال حدوثـه ضـعيفاً، ُيمكـن             
وسلَّم الفريـق أيـضاً بـأنَّ آثـار مثـل ذلـك االرتطـام سـوف تكـون عـشوائية                     . أن خيلِّف كوارث  

ساع حبيــث وأنَّ نطاقهــا ُيحتمــل أن يكــون مــن االتِّــ) أي أهنــا قــد ال تنحــصر يف بلــد االرتطــام(
التسليم بأنَّ خطر هذه األجسام قضية عاملية ال ميكن التصّدي هلـا بفعاليـة إالّ مـن خـالل                  ينبغي  

 فــإنَّ لألمــم املتحــدة دوراً هامــاً يف عمليــة رســم الــسياسة  ومــن مثَّ. التعــاون والتنــسيق الــدوليني
  .العامة الالزمة يف هذا الشأن

رجــح أن يواجــه خــالل وهنــاك حتــّد آخــر ماثــل أمــام اجملتمــع الــدويل، وهــو أن مــن األ  -٢٩
د وإن كـان مـن األرجـح أن يكـون جمـرّ           (السنوات اخلمس عشرة القادمة خطر ارتطام متـصوَّر         

دماً حنـو اختـاذ قـرارات حامسـة         ، األمـر الـذي يـستلزم املـضي قُـ          )اقتراب ُيخطـئ الكـرة األرضـية      
يـب  بشأن مدى ضرورة اختاذ إجراءات حلماية احلياة على األرض من ارتطـام حمتمـل جبـسم قر                

ويرجـع ذلــك إىل  . ة هـذه اإلجــراءات قبـل فهــم حقيقـة اخلطــر فهمـاً كــامالً    مـن األرض وماهيـّـ 
تسارع اكتشاف جمموعة األجسام القريبة من األرض وتطـّور قـدرة اإلنـسان علـى التـدخل يف                  

ومما يزيد من احتمال اضطرار البلدان اليت ترتـاد         .  اجلسم من خالل حرف مسار   ارتطام متوقّع   
م إقـدامها   أن تتخذ قراراً بشأن اختاذ إجراءات أو عدم اختاذها أنَّ الـضرورة قـد حتـتّ               الفضاء إىل   

ولـذلك  . على اختاذ قرار قبل أن تتوافر معلومات أكيـدة عـن حـدوث ارتطـام أو عـدم حدوثـه                   
وإذا كـان هنـاك     . قد تدعو احلاجة إىل اختاذ قرارات بتـواتر يفـوق بكـثري حـدوث االرتطامـات               

 حدوث ارتطام وكان معروفاً أنَّ القدرة علـى حـرف املـسار الالزمـة ملنـع      إنذار مبكر باحتمال  
بـة علـى    ل من املسؤولية عن النتائج املترتّ     ذلك االرتطام متاحة، فإنَّ البشرية ال تستطيع أن تتنصّ        

وملّا كان الكوكب بأسره معّرضاً ألن يـرتطم بـه جـسم قريـب     . اختاذ إجراءات أو عدم اختاذها   
ي يف حـّد ذاهتـا إىل زيـادة حمتملـة وإن كانـت      انت عملية حرف املسار تـؤدّ     من األرض، وملّا ك   

مؤقتة يف خطر تعـريض جمموعـات سـكانية للخطـر مل تكـن يف األصـل معرَّضـة لـه، فإنـه ميكـن                
مناشــدة األمــم املتحــدة بــأن تيــسِّر اجلهــد العــاملي الــالزم لتقيــيم املنــافع واملــضار والتوصُّـــل إىل   

  .ت الواجب اختاذها مجاعياًقرارات بشـأن اإلجـراءا

وقــد ســلَّمت اللجنــة املعنيــة باألجــسام القريبــة مــن األرض التابعــة لرابطــة مستكــشفي    -٣٠
دماً يف عمليــة اختــاذ القــرارات بــشأن األجــسام القريبــة مــن األرض، الفــضاء بــضرورة املــضي قُــ

رهـا الـذي    ، سلسلة من حلقات العمل الدولية وأحالت تقري       ٢٠٠٨سبتمرب  /فعقدت، يف أيلول  
). ، املرفـق A/AC.105/C.1/L.298انظـر الوثيقـة   (كان مرتقباً على نطاق واسع إىل فريـق العمـل      
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ة يف وضـع إطـار حمتمـل لـسياسة عامـة بـشأن األجـسام                ورحَّب فريق العمل هبذه املسامهة املهمّ     
عـين  القريبة من األرض، وسلّم بقيمتها يف تـوفري معلومـات ُتثـري خطـة عمـل الفريـق العامـل امل                

باألجــسام القريبــة مــن األرض لــدى استعراضــه للــسياسات احملتملــة بــشأن التــصّدي خلطــر          
  .األجسام القريبة من األرض ونظره يف صوغ إجراءات دولية للتصّدي لذلك اخلطر

التقنيـة يف   واجتمع فريق العمل أثناء الدورة السادسة واألربعني للّجنـة الفرعيـة العلميـة و               -٣١
تعراض تقريـــر رابطـــة مستكـــشفي الفـــضاء هبـــدف وضـــع مـــشروع الســـ ٢٠٠٩فربايـــر /شـــباط

وأكمـل الفريـق االسـتعراض    . إجراءات دولية بشأن التصّدي خلطر األجـسام القريبـة مـن األرض      
ــارج    ــضاء اخلــ ــتخدام الفــ ــة اســ ــالل دورة جلنــ ــة خــ ــسلمية يف  األول للوثيقــ ــراض الــ ي يف األغــ

ــران ــه /حزي ــشروع األول لإلجــراءات ا ٢٠٠٩يوني ــره املؤقــت   ، وأدرج امل ــق تقري ــة يف مرف لدولي
، ٢٠١٠فربايـر  /ويف شـباط ). A/AC.105/C.1/L.301(املقّدم إىل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      

استعرض فريق العمل مشروع اإلجراءات الدولية أثنـاء انعقـاد الـدورة الـسابعة واألربعـني للجنـة                  
ــة ــدورة إىل كلمــات أُلِقيــ  . الفرعي ــر املعنــون  واســتمع الفريــق يف تلــك ال اجلوانــب "ت عــن التقري

، "القانونية يف التصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض وما يتعلق بذلك مـن مـسائل مؤسـسية                
، وُبحثــت فيــه مــسائل قانونيــة     )الواليــات املتحــدة  (لينكــولن  -الــذي أعّدتــه جامعــة نرباســكا    

ل األجــسام القريبــة مــن ومؤســسية رئيــسية تــرتبط باألخطــار الــيت ُيحتمــل أن تــسّببها يف املــستقب 
وأُبِلغ فريق العمل أيضا بعقد حلقة عمل حـول إنـشاء شـبكة معلومـات وحتليـل وإنـذار                   . األرض

متــها ، نظ٢٠١٠ّينــاير /خاصــة باألجــسام القريبــة مــن األرض مبكــسيكو ســييت يف كــانون الثــاين 
لــوم رابطــة مستكــشفي الفــضاء ومؤســسة العــامل اآلمــن بــدعم مــن املركــز اإلقليمــي لتــدريس ع   

  .ي وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريب

 مـن املرفـق الثالـث    ٧ و٥الفقرتـان  (واتفق الفريق العامل يف تقريره إىل اللجنة الفرعيـة        -٣٢
، علــى أنــه ميكــن لفريــق العمــل أن يــدرس اخلالصــات الوافيــة حللقــة  )A/AC.105/958بالوثيقــة 

لينكـولن يف الفتـرة مـا    -ته جامعة نرباسـكا ر الذي أعدّ العمل املعقودة يف مكسيكو سييت والتقري     
ضطلع بـه يف فتـرة مـا        ، وأنَّ العمـل املـ     ٢٠١١ و ٢٠١٠امي  بني الدورتني اللتني سُتعقدان يف عـ      

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

 أثناء انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني للجنة، ونظـر يف اخلالصـات الوافيـة           ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وتولّـت رابطـة مستكـشفي الفـضاء ومؤسـسة العـامل اآلمـن ووكالـة الفـضاء                  . املشار إليهـا آنفـاً    

ات اخلاصة باألجسام القريبـة     فريق ختطيط البعثات والعملي   "األوروبية رعاية حلقة عمل بعنوان      
ــا مــن   " مــن األرض ــشتاتب أملاني ــدت يف دارم ــشرين األول٢٩ إىل ٢٧ُعِق ــوبر / ت ، ٢٠١٠أكت
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ــاول مــسألة ختطــيط البعثــات والعمليــات يف إطــار محــالت حــرف مــسار األجــسام       وذلــك لتن
ر املؤقّـت   التقريـ  وتـضّمن . وُزوِّد فريق العمل باخلالصة الوافية حللقة العمـل       . القريبة من األرض  

املعلومات املنبثقـة عـن األعمـال       ) A/AC.105/C.1/L.308 (٢٠١١-٢٠١٠لفريق العمل للفترة    
املضطلع هبا يف فترة ما بـني الـدورتني امللّخـصة أعـاله، مبـا يف ذلـك مـشروع التوصـيات بـشأن                        

  .تدابري التصّدي على الصعيد الدويل خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض

، ٢٠١١ هيونيــ / للجنــة، يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني املعقــودة يف حزيــران      ت اوأقــرّ  -٣٣
توصــيات اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وفريقهــا العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض  

)A/AC.105/987   ة مواصـلة العمـل     بـأن يتـوىل فريـق العمـل مهمّـ         )  من املرفـق الثالـث     ١٠، الفقرة
ي على الصعيد الـدويل خلطـر ارتطـام األجـسام           ت بشأن تدابري التصدّ   على صوغ مشاريع توصيا   

وأّيدت اللجنة أيضا فكرة أن يـشمل العمـل املزمـع االضـطالع بـه فيمـا بـني                   . القريبة من األرض  
 حلقات عمل تعقد حتت إشراف فريق العمـل وتـضم خـرباء    ٢٠١٢-٢٠١١الدورتني يف الفترة    

مشاريع التوصـيات املقّدمـة مـن فريـق العمـل، واجتماعـات             معنيني مبختلف اجلوانب اليت تتناوهلا      
  .خرباء ميكن أن تسهل إنشاء فريق لتخطيط البعثات والعمليات

حلقــة العمــل حــول التوصــيات الدوليــة املتعلقــة بتخفيــف خمــاطر  "ونظّــم فريــق العمــل  -٣٤
، الواليــات  يف باســادينا٢٠١١أغــسطس / آب٢٦ و٢٥يــومي " سام القريبــة مــن األرضاألجــ

م مـن مكتـب بـرامج رصـد األجـسام      واسـتفادت حلقـة العمـل مـن الـدعم الفـين املقـدّ         . املتحدة
وتناولت حلقـة العمـل   . القريبة من األرض التابع لناسا ومن دعم مايل من مؤسسة العامل اآلمن     

ي املطلوبة والتعاون الذي سيحتاجه فريق ختطـيط للبعثـات          مسائل أساسية تتصل بتدابري التصدّ    
 من أجل االسـتعداد ملواجهـة احتمـال تعـّرض األرض خلطـر االرتطـام جبـسم قريـب                    والعمليات

ضت عنــها حلقــة العمــل يف وضــع مــشروع أويل     لــت النتــائج الرئيــسية الــيت متّخــ    ومتثّ. منــها
، وهـو جـزء أساسـي مـن جممـل نظـام ختفيـف               والعملياتتخطيط البعثات   لالختصاصات فريق   

مه فريـق   ة حمّدثة ملشروع التقرير املؤقت الـذي سـيقدّ        خماطر األجسام القريبة من األرض، وصيغ     
  .العمل إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا التاسعة واألربعني

اجتمـاع للفريـق العامـل      عقـد  ،٢٠١١نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ و ١٤وخالل يومي    -٣٥
 الغـالف اجلـوي والفـضاء يف    وسائل اإلعالم واالتـصال وإدارة املخـاطر، يف خمتـرب فيزيـاء     ب املعين

ــدر، الواليــات املتحــدة   ــورادو، بول ــة مــشتركة مــن   ونظّ. جامعــة كول مــت حلقــة العمــل برعاي
ــق العامــل املؤلــف مــن  وعقــد اجتمــاع  . مؤســسة العــامل اآلمــن ورابطــة مستكــشفي الفــضاء     الفري

مهـور  مناقشة أفـضل الـسبل لتبـصري اجل        صحافيني ومتخصصني يف اإلعالم وإدارة املخاطر من أجل       
واملـساعدة  ؛ ب التـضليل اإلعالمـي  و يتـيح جتنّـ  خبطر ارتطام الكويكبات القريبة مـن األرض علـى حنـ     
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ز تـوفري معلومـات دقيقـة يف الوقـت          على توفري إرشادات بشأن وضع خطة للتواصل والتثقيف، تعزّ        
  .األجسام القريبة من األرض احملتملة اخلطر املناسب حول اآلثار اليت قد تنجم عن

 من أجل تدابري التصّدي على الصعيد الـدويل          فريق العمل  توصياتنت مشاريع   تضّمو -٣٦
ها فريـق العمـل      الـيت أعـدّ    )A/AC.105/C.1/L.317 (ملخاطر ارتطام األجسام القريبة مـن األرض      

، املعلومــات املنبثقــة عــن العمــل يف دورهتــا التاســعة واألربعــنيلكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة 
 .٢٠١١ه فيما بني الدورتني يف عام لذي اضطُلع بامللّخص أعاله ا

 


