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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٢َّالبند 

        األجسام القريبة من األرض
      ٢٠١٣-٢٠١٢األجسام القريبة من األرض،     
      لعمل املعين باألجسام القريبة من األرضفريق الالتقرير النهائي     

    مةمقّد  -أوالً  
 الـصادرة  ١٤ تنفيـذاً للتوصـية   )١(أُنشئ فريق العمل املعين باألجسام القريبة مـن األرض    -١

عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض           
  :ت إليه الصالحيات التالية وأُسند،)اليونيسبيس الثالث(السلمية 
ــة مــن        )أ(   ــدان رصــد األجــسام القريب ــة يف مي اســتعراض مــضمون اجلهــود اجلاري

  األرض وبنية هذه اجلهود وتنظيمها؛
                                                         

  * A/AC.105/C.1/L.328.  
  وحدة فلكية، ومن مث١,٣َّاجلسم القريب من األرض هو كُويكب أو ُمذنَّب يدنيه مساره من الشمس مبقدار  )1(  

وهذا يشمل أيَّ .  مليون كيلومتر من مدار األرض٤٥ وحدة فلكية، أي بنحو ٠,٣يدنيه من األرض مبقدار 
واألجسام القريبة من األرض تنتج . قطة ما على مدى تطّور مداره يف املستقبلجسم يقترب من األرض يف ن

عموماً عن أجرام تعّرضت الضطرابات نامجة عن جاذبية كواكب قريبة منها، فتتنقل بفعلها إىل مدارات تتيح 
  .هلا االقتراب من األرض
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كشف الثغرات الـيت تـشوب العمـل اجلـاري والـيت يتطلـب سـّدها مزيـداً مـن                      )ب(  
  أو ميكن أن ُتسهم فيه بلدان أو منظمات أخرى؛/التنسيق و
  .ح خطوات لتحسني التنسيق الدويل بالتعاون مع اهليئات املتخصصةاقترا  )ج(  

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

 العمل املعـين    رض، التابع للجنتها الفرعية العلمية والتقنية، وفريقُ      املعين باألجسام القريبة من األ    
-٢٠٠٩ العمـل املعدَّلـة املتعـّددة الـسنوات للفتـرة      باألجسام القريبة من األرض، وأقّرت خطـةَ    

  ).، املرفق الثالثA/AC.105/911( بصيغتها الواردة يف تقرير اللجنة الفرعية )٢(،٢٠١١
لفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية، يف دورهتـــا الرابعـــة  اســـتخدام ات جلنـــةُرَّوأقـــ  -٣

 اللجنة الفرعية التقنية والعلمية وفريقهـا العامـل املعـين           ، توصيةَ ٢٠١١عام  املعقودة يف   واخلمسني  
تنفيـذ  ستمر يـ بـأن  ) ٩، املرفـق الثالـث، الفقـرة      A/AC.105/987 ()٣(األجسام القريبـة مـن األرض     ب

، ٢٠١٣-٢٠١٢املتعلقــة باألجــسام القريبــة مــن األرض للفتــرة تعــددة الــسنوات املخطــة العمــل 
  :على النحو التايل

ــتجابةً   ٢٠١٢   ــارير املقّدمـــة اسـ  للطلـــب الـــسنوي للحـــصول علـــى  النظـــر يف التقـ
 ومواصـلة   ،معلومات عـن األنـشطة املتعلقـة باألجـسام القريبـة مـن األرض             

رز يف التعـاون    واستعراض التقّدم احمل  . العمل املضطلع به فيما بني الدورتني     
والعمـل  . الدويل والعمل املشترك بشأن رصد األجسام القريبة من األرض        

على بلوغ هـدف كـشف خطـر األجـسام القريبـة األرض، وذلـك بتيـسري           
. توافر قدرة دولية أقوى على تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظهـا ونـشرها           

ضــع ومواصــلة العمــل الــذي بــدأ خــالل فتــرة مــا بــني الــدورتني بــشأن و    
 والـسعي   ،إجراءات دولية للتعامل مع خطـر األجـسام القريبـة مـن األرض            

والنظـــر يف املعلومـــات . إىل التوّصـــل إىل اتفـــاق بـــشأن تلـــك اإلجـــراءات
احملّدثـــة الـــيت وردت يف التقريـــر املؤقـــت املقـــدَّم مـــن فريـــق العمـــل املعـــين 

مــل  احملــرز يف تفعيــل عالتقــدُّمواســتعراض . باألجــسام القريبــة مــن األرض
شــبكة املعلومــات والتحليــل واإلنــذار بــشأن األجــسام القريبــة مــن األرض 

(IAWN) وفريق التخطيط للبعثات والعمليات، وتقييم أدائهما.  
                                                         

 .١٥٣، الفقرة A/63/20)( ٢٠حق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، املل )2(  
 .١٣٧، الفقرة )A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )3(  
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ــتجابةً   ٢٠١٣   ــارير املقّدمـــة اسـ  للطلـــب الـــسنوي للحـــصول علـــى  النظـــر يف التقـ
معلومــات عــن األنــشطة املتعلقــة باألجــسام القريبــة مــن األرض ومواصــلة  

 احملرز يف التعـاون     التقدُّمواستعراض  . املضطلع به فيما بني الدورتني    العمل  
الدويل والعمل املشترك بشأن رصد األجسام القريبـة مـن األرض، وتـوفري             
القــدرة علــى تبــادل البيانــات ومعاجلتــها وحفظهــا ونــشرها بغيــة كــشف    

ووضع الصيغة النهائيـة لالتفـاق بـشأن        . خطر األجسام القريبة من األرض    
جراءات الدولية الرامية إىل التصّدي خلطر األجسام القريبـة مـن األرض            اإل

والنظر يف التقرير اخلتامي املقـّدم مـن        . وإشراك أصحاب املصلحة الدوليني   
 احملـرز  التقـدُّم واسـتعراض  . فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض   

جــسام يف تفعيــل عمــل شــبكة املعلومــات والتحليــل واإلنــذار بــشأن األ      
  .القريبة من األرض وفريق التخطيط للبعثات والعمليات، وتقييم أدائهما

بـه الـواردة يف     املنوطـة    العمـل هـذا التقريـر النـهائي تنفيـذاً للـصالحيات               فريقُ عدَّوقد أَ   -٤
 اسـم   تغـيري فق فريق العمل على     ولدى إعداد هذا التقرير، اتّ    . أعاله) ج (١إىل  ) أ (١الفقرات  

ــن اآلن      شــبكة املعلومــ  ــصبح م ــن األرض لت ــة م ــشأن األجــسام القريب ــذار ب ــل واإلن ات والتحلي
  ".ولية لإلنذار من خطر الكويكباتالشبكة الد"فصاعدا 

 واملــسائل املتعلقــة خبطــر األجــسام القريبــة مــن   األنــشطةَالنــهائيويتنــاول هــذا التقريــر   -٥
التـدابري الالزمـة للتخفيـف مـن        لها تلك األجـسام، و    كِّ للمخاطر اليت تش    احلايلّ ، والفهمَ األرض

ويــرد وصــف أكثــر تفــصيالً لألنــشطة يف التقــارير الوطنيــة الــسنوية الــيت   . حــدة تلــك املخــاطر
تقّدمها الدول األعضاء إىل اللجنة ويف التقارير اليت تقّدمها اهليئـات املتخّصـصة إىل اللجنـة ويف                 

هـا أثنـاء الـدورات الـسنوية للجنـة        العروض اإليضاحية اليت يقّدمها أعـضاء اللجنـة واملراقبـون في          
  .الفرعية العلمية والتقنية

    
    التقرير النهائي لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض  -ثانياً  
    عدُبكشف األجسام القريبة من األرض وحتديد خصائصها عن   - ألف  

 جـسم  اي عليهـ ينطـو للمخـاطر الـيت    العمـل أنَّ اخلطـوة األوىل يف التـصّدي    الحظ فريـقُ    -٦
 وحتديـد مـساره واسـتقراء حجمـه مـن رصـد        ذلـك اجلـسم   قريب من األرض هي كشف وجـود      

وكـان للواليـات املتحـدة األمريكيـة أكـرب إسـهام يف ميـدان        .  إن أمكـن   ،نصوعه، ودرجـة بياضـه    
وال العقـد املنـصرم، قـام       طَـ إذْ  . كشف األجسام القريبة من األرض وحتديد خصائـصها عـن ُبعـد           
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يف ) ناسـا (سام القريبة من األرض، التابع لـإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفـضاء                برنامج األج 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بتمويــل مخــسة أفرقــة حبــث يف جمــال األجــسام القريبــة مــن األرض 
لتشغيل تسعة مقاريب رصد ماسحة منفصلة ذات عدسـات يبلـغ قطرهـا متـراً واحـداً يف املنطقـة         

 ومقراب واحد من هذا احلجـم يف أسـتراليا، حـىت    ،ية من الواليات املتحدة وهاواي  اجلنوبية الغرب 
املرئي بصرياً حىت حجمها يتضاءل متوّسط   ، وتستطيع هذه املقاريب كشف أجسام       ٢٠١٢عام  

التـابع لالحتـاد     (MPC) هـذا الربنـامج أيـضاً أنـشطة مركـز الكواكـب الـصغرية                دعمو. ٢٠مقدار  
ركز الكواكب الصغرية كمركز تبادل بيانات بشأن مجيع أنشطة رصد          ويعمل م . الفلكي الدويل 

دارية تضطلع هبا طائفـة متنّوعـة مـن الفلكـيني           املمتابعة  لل األجسام الصغرية؛ وتعّززه أنشطة رصدٍ    
  .ترفني واهلُواة يف أرجاء العاملاحمل
ت تنفيـذ   بـدأ ) إيـسا (وكان من دواعي سرور فريق العمـل أنَّ وكالـة الفـضاء األوروبيـة                 -٧

لتوعيـة بـأحوال الفـضاء الـذي يتـضّمن جـزءاً ُيعـىن خبطـر األجـسام القريبـة مـن                    اخلاص با برناجمها  
 جزءاً من ذلك الربنامج يتألف من أنشطة      لني، فإنَّ وكما يرد يف وثيقة متطلبات املستعمِ     . األرض

احملطـة  وضـمن مقاريـب أخـرى، أتيحـت         . تركِّز أساساً علـى أعمـال الرصـد علـى سـبيل املتابعـة             
األرضـية البــصرية، وهــي مقــراب تـابع لوكالــة الفــضاء األوروبيــة يبلـغ قطــر عدســته متــراً واحــداً    

غـرض إجـراء عمليــات رصـد لألجـسام القريبـة مـن األرض علــى       لويوجـد يف تينرييـف، إسـبانيا،    
م ذلـك املقـراب يف املقـام األول ألعمـال           وُيـستخدَ . ٢٠١٠مدى أربع ليال كـل شـهر منـذ عـام            

واقترحت الدراسات اجلاريـة إجـراء مـا        . لى سبيل املتابعة والختبار استراتيجيات املسح     الرصد ع 
باعتبـاره مـسامهة هامـة مـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة يف أنـشطة املـسح                   " باملسح الواسـع  "ُيسمَّى  

وُسـّر فريـق العمـل أيـضاً عنـدما علـم أنَّ وكالـة               . اجلارية يف إطار برنامج التوعية بأحوال الفـضاء       
لفــضاء األوروبيــة تــدعم جــزءا مــن عمليــات نظــام رصــد املوقــع الــدينامي لألجــسام القريبــة مــن ا

عقـــدة املركزيـــة وقاعـــدة بيانـــات ال" سبيـــسغارد"، وقائمـــة أولويـــات عقـــدة (NEODyS) األرض
  .ويكباتاألوروبية لبحوث الكُ

 كـشف   ونّوه فريق العمل بـاجلهود الكـبرية الـيت ُتبـذل علـى الـصعيد الـدويل مـن أجـل                      -٨
يتجــاوز قطرهــا كيلــومتراً  أخطــار  تنطــوي علــى حيتمــل أناألجــسام القريبــة مــن األرض الــيت  

وكمـا ورد علـى صـفحة برنـامج         . واحداً، وكـذلك بدرجـة أقـل، رصـدها علـى سـبيل املتابعـة              
ــا     األجــــسام القريبــــة مــــن األرض يف املوقــــع الــــشبكي ملختــــرب الــــدفع النفّــــاث التــــابع لناســ

)neo.jpl.nasa.gov(ــ ــشف، فق ــانون األول١، يف تد اكُت ــسمرب / ك ــغ  ، ٢٠١٢دي ــات بل كُويكب
 ١٥٤مبـا فيهـا     ( كيلومتراً واحـداً      كلٍ منها   كويكبا قريبا من األرض يتجاوز قطر      ٨٥٩عددها  

 كويكبـاً  ١٧، و٢٠١١شف يف عـام   كويكباً منها قـد اكتُـ  ١٣، كان )كويكبا حمتمل اخلطورة 
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قد ارتفع العـدد املقـّدر للكويكبـات القريبـة          و). ديسمرب/ كانون األول  ١حىت   (٢٠١٢يف عام   
والـرقم   )٤(؛)١٩± (٩٨١إىل يعادل ما نـسبته  من األرض اليت يزيد قطرها على كيلومتر واحد   

 يعـادل   كويكبا من الكويكبات القريبة من األرض اليت يزيد قطرها على كيلـومتر واحـد            ٨٥٩
ــسبته  ــة مــن العــدد اإلمجــايل التقــديري للكو  ٨٨ مــا ن ــة مــن األرض  يف املائ   ويف . يكبــات القريب

، بلـغ العـدد اإلمجـايل ملـا ُعـرف مـن الكويكبـات القريبـة مـن                   ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ١
 كويكبا، يف حـني بلـغ العـدد اإلمجـايل للمـذّنبات القريبـة مـن        ٩ ٣٥٤األرض جبميع أحجامها  

ــن األرض      ٩٢األرض  ــة مـ ــسام القريبـ ــايل لألجـ ــدد اإلمجـ ــغ العـ ــذلك بلـ ــذّنبا، وبـ ــة  مـ   املعروفـ
ــشبكي     دِّوحيــ.  جــسما٩ ٤٤٦ ــه ال ــام يف موقع ــدويل بانتظــام تلــك األرق ث االحتــاد الفلكــي ال

)www.iau.org/public/nea/.(  
 اكتــشاف جــسم قريــب مــن األرض يزيــد قطــره علــى  األحــداث النــادرةوأصــبح مــن   -٩

 متـر   ١٠٠غـري أنَّ فريـق العمـل الحـظ أنَّ األجـسام الـيت يتـراوح قطرهـا بـني                     . كيلومتر واحـد  
 ال تـزال تـشكّل      ،وكيلومتر واحد واليت ال حتقّـق عمليـات املـسح احلاليـة بـشأهنا أفـضل النتـائج                 

واسـتندت تلـك األعـداد املقـدرة إىل درجـة بيـاض             . ارتطـام حـاالت   خطراً كبرياً يهّدد بوقـوع      
 جلميع الكويكبات القريبـة مـن األرض املكتـشفة، ومـن مث فهـي         ٠,١٤مفترضة قدرها   وسطية  
، وباسـتخدام البيانـات     ٢٠١١ وأوائل عـام     ٢٠١٠ويف عام   .  أكثر من تقديرات تقريبية    ليست

القريبـــة مـــن األشـــعة دون احلمـــراء الـــيت وفرهتـــا املركبـــة الفـــضائية لبعثـــة الـــساتل إكـــسبلورر  
ن كّــ، مت)WISE(لالستكــشاف والرصــد املــسحي الواســع حقــل الرؤيــة باألشــعة دون احلمــراء  

ــة املعــين ب  ــة مــن األرض  فريــق تلــك البعث  ٢٥٠مــن حتديــد قطــر   (NEOWISE)األجــسام القريب
 يف املائـة بالنـسبة للقطـر    ١٠كويكباً قريباً من األرض ودرجة بياضه، حبد أدىن من الشك يبلـغ       

ومن مث، فقد استطاع الفريق حتديد توّزع البيـاض لتلـك   .  يف املائة بالنسبة لدرجة البياض ٢٠و
 استخدم ذلك التوّزع حلـساب أقطـار األجـسام القريبـة مـن             األجسام ذات األقطار املعروفة، مث    
 وكانت قيم أحجامها املطلقـة معروفـة أيـضاً لكـن أقطارهـا            األرض اليت كانت معروفة من قبلُ     

م فريق البعثة املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض عـدداً         وقّد. أو درجة بياضها مل تكن معروفة     
كويكباً، بوصفه إمجايل عـدد تلـك       ) ١٩± (٩٨١وهو  تقديرياً للكويكبات القريبة من األرض      

ويف أثنـاء إجـراء فريـق البعثـة لتحليلـه يف            . الكويكبات اليت يبلـغ قطرهـا كيلـومتر واحـد فـأكثر           
مــن تلــك الكويكبــات ) ١٧±( كويكبــاً ٩١١ نَّر ذلــك الفريــق أيــضا أدَّ، قــ٢٠١١ربيــع عــام 

أنَّ وعلــى الــرغم مــن ).  املائــة يف٩٣(الــضخمة القريبــة مــن األرض كــان قــد ســبق اكتــشافها  

                                                         
  .http://neo.jpl.nasa.gov/statsانظر  )4(  
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 التقـدير األخـري جيـب       ذينك التقـديرين غـري مؤكـدين يف حـدود بـضعة درجـات يف املائـة، فـإنَّ                  
  . يف املائة٨٨اعتباره أكثر دقة من التقدير السابق البالغ 

وشــّجع فريــق العمــل وكالــة ناســا علــى أن تواصــل، بالتعــاون مــع شــركائها الــدوليني،     - ١٠
 متـراً كحـد     ١٤٠لكفيلة بتخفيض عتبة كشف األجـسام القريبـة مـن األرض إىل             التماس السبل ا  

ــّددها           ــا هت ــر مم ــّدد األرض أكث ــراً يه ــراً مباش ــى األرجــح خط ــل عل ــك األجــسام متثّ أدىن، ألنَّ تل
شجَّع فريـق العمـل وكالـة       كما  . األجسام اليت يبلغ حجمها كيلومترا واحدا واليت هي أقل عدداً         

 تنفيـذ خططهـا اخلاصـة باملتابعـة وحتديـد اخلـصائص ودعـم بـرامج املـسح            الفضاء األوروبيـة علـى    
وينبغـي التركيـز علـى إنـشاء قـدرات للرصـد يف نـصف الكـرة                 . مثلما تقترحه الدراسـات احلاليـة     

وعالوة على ذلك، الحظ فريق العمل أنَّ االكتشاف وحتديـد املـدار بدقـة مهـا                . األرضية اجلنويب 
يد أبعـاد خطـر اجلـسم القريـب مـن األرض وبـدء إجـراءات العمـل         أوىل اخلطوات احلامسة يف حتد    

على التخفيف من خمـاطره، وأنَّ املرافـق والقـدرات الالزمـة جلمـع البيانـات اخلاصـة باالكتـشاف                
والحظ فريق العمل أيضاً أنَّ بعض األجسام القريبة مـن األرض ثنائيـة             . وسرعة معاجلتها أساسية  

ة وقـد تعقّـد   ري كـبرية مبـا يكفـي لكـي تكـون خطـ         ذاهتـا صاحبة هـي    بطبيعتها، أي أنَّ هلا أقمارا مـ      
ولذلك أعـرب الفريـق العامـل عـن سـروره ألنَّ الـرادار              . االعتبارات اخلاصة خبطط حرف املسار    

 (SRI) الكــوكيب يف آريــسيبو، بورتــو ريكــو، الــذي يــشّغله معهــد ســتاندفورد الــدويل للبحــوث   
علـوم يف الواليـات املتحـدة، سـيكون قيـد التـشغيل             مبوجب اتفاق تعـاون مـع املؤسـسة الوطنيـة لل          

وقـد تـسىن ذلـك بفـضل التمويـل          . ٢٠١٣ و ٢٠١٢أبوفيس خالل عامي    الكُويكب  أثناء ظهور   
ومـن شـأن اسـتخدام مرفـق آريـسيبو          . اجلديد املقـّدم مـن املؤسـسة الوطنيـة للعلـوم ووكالـة ناسـا              

ن هنــاك خطــر شــديد خيــشى معــه خــالل تلــك الفتــرة أن يكــون مهمــاً بالنــسبة ملعرفــة مــا إذا كــا
  . أو يف وقت الحق من هذا القرن٢٠٣٦ارتطام أبوفيس باألرض يف عام 

وقد اتفق فريق العمل على أنه ينبغي تنظيم محلـة منـّسقة لرصـد أبـوفيس يف هنايـة عـام                       -١١
، )mv~16 (١٦، حينما يكون حجـم أبـوفيس الظـاهري قريبـاً مـن              ٢٠١٣ وبداية عام    ٢٠١٢

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

أبوفيس سيكون ملحوظا بسهولة أكرب يف نصف الكـرة األرضـية اجلنـويب، فـإنَّ مـن املتوقّـع أن                    
  . يف كل من أستراليا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية قائمةًتشمل تلك احلملة مراصد 

وأعرب فريق العمل عن سروره ألنَّ مقراب الرصد الـشامل الرؤيـة ونظـام االسـتجابة                  -١٢
، الـــذي متّولــــه القـــوات اجلويـــة للواليـــات املتحـــدة، قـــد شـــرع يف  )Pan-STARRS(الـــسريعة 

. ٢٠١٠كواكـب الـصغرية يف عـام        وبدأ يف تقدمي البيانات إىل مركز ال       ،عمليات مسح منتظمة  
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علــى وقــد اكتملــت القــدرة علــى كــشف األجــسام املتحركــة يف بيانــات الــصور اجملّمعــة و         
استخالص بيانات الرصـد اخلاصـة باألجـسام املكتـشفة حـديثاً، إضـافة إىل األجـسام املعروفـة،                   

 Pan-STARRS 1 اليت تقوم أيضاً بتمويـل جـزء مـن عمليـــات مقـراب             ،وذلك بتمويل من ناسا   
وُيتوقّع تزويد املركز بنتائج عـّدة آالف مـن         . ألغراض البحث عن األجسام القريبة من األرض      
وقامت ُشعبة علوم الكواكب التابعـة لوكالـة        . عمليات الرصد بعد اكتمال تنفيذ هذا املشروع      

ناسا أيضاً بتمويل جهود ُتبذل لدمج القدرة على كـشف األجـسام القريبـة مـن األرض ضـمن                   
عاجلة البيانات يف بعثة الساتل إكسبلورر لالستكشاف والرصد املـسحي الواسـع حقـل              قطاع م 

ــراء    ــة باألشــعة دون احلم ــا     )WISE(الرؤي ــة لناس ــة التابع ــاء الفلكي ــعبة الفيزي ــا ُش ــيت ترعاه . ، ال
وكانت املهّمـة الرئيـسية للمركبـة الفـضائية هـي إعـداد خريطـة تفـصيلية للـسماء خـارج اجملـّرة                       

ات لألشـــعة دون احلمــراء، ولكــْن يف أثنــاء مجـــع تلــك البيانــات، جـــرى      ضــمن أربعــة نطاقــ   
اســتخالص بــصمة األشــعة دون احلمــراء لكــثري مــن األجــسام القريبــة مــن األرض وغريهــا مــن  
الكويكبــات واملــذّنبات ومعاجلتــها وإرســاهلا إىل مركــز الكواكــب الــصغرية، مبــا يف ذلــك تلــك 

وسـوف ُتحفـظ أيـضاً بيانـات الـصور      . ضوء املرئـي اليت ال تعكـس قـدراً كـبرياً مـن الـ     األجسام  
العارضــة مــن أجــل اســتخدامها إلجــراء تقــديرات أكثــر دقّــة حلجــم األجــسام املعروفــة ولتــوفري 

وتــسمح هــذه البيانــات باســتخالص  . مــورد مرجعــي آخــر لبيانــات الرصــد الــسابقة للكــشف  
كتـشاف جـسم   بيانات رصد من حمفوظات الصور املوجودة، وذلك علـى حنـو يـسمح، لـدى ا         

  .اهاهتا مبجموعات الصور احملفوظةما، حبساب مواقعه السابقة ومض
    

    التحديات واخلطط احلالية  - باء  
عـات  نّوه فريق العمل بأمهية جهود الرصد الرامية إىل حتديد اخلـصائص الفيزيائيـة لتجمّ     -١٣

وص مقاريـب  األجسام القريبة من األرض باستخدام مقاريب أرضية، مبا فيها على وجـه اخلـص             
ملعرفـــة األحجـــام ودرجـــة البيـــاض والتكـــوين واخلـــصائص الـــسطحية  (األشـــعة دون احلمـــراء 

ملعرفــة اخلــصائص الــسطحية واألشــكال واألحجــام وخــصائص  (والــرادار ) واخلــواص احلراريــة
، وأعرب عن تقديره للجهود اليت تبذهلا الوكاالت لتوفري املوارد الالزمـة لتعزيـز هـذا                )الدوران

  . الربامج ذات الصلةالنشاط يف
 البحث عـن األجـسام الواقعـة داخـل مـدار األرض، وهـي فئـة                  من الضروري  وقيل إنَّ   -١٤

حمــّددة مــن األجــسام القريبــة مــن األرض تقــع مــداراهتا متامــا ضــمن مــدار األرض، ويــنخفض    
ونظرا لقرب تلـك األجـسام مـن الـشمس فمـن الـصعب للغايـة                . ١٨,٥مقدارها الظاهري إىل    

 جسماً من األجـسام القريبـة مـن األرض،          ٩ ٤٥٠ يلكتشف حوا اوقد  .  من األرض  اكتشافها
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 ١ ٠٠٠غري أنه يعتقد أنه يوجد ما يزيـد علـى   .  جسماً فقط داخل مدار األرض     ١٢يقع منها   
  . متر١٠٠جسم داخل مدار األرض يتجاوز قطرها 

مـشروع سـاتل   وكانت وكالة الفضاء الكندية قد أبلغت فريق العمل ببدء العمل على           -١٥
 وأنه سيصبح قيد التشغيل بعـد ذلـك بوقـت          ٢٠١٣مراقبة األجسام القريبة من األرض يف عام        

ع املــداري لألجــسام القريبــة مــن  والغــرض مــن هــذا الــساتل املكــروي هــو فهــم التــوزّ  . قــصري
م هذا الساتل من أجـل مـسح         وُصمِّ .ئية وتكوينها وأصلها وتارخيها   األرض وخصائصها الفيزيا  

ة القريبة من الشمس، وهي اجلزء الوحيد من الـسماء الـذي توجـد فيـه الكويكبـات الـيت                  املنطق
ــدور  ــاًت ــدار األرض كلي ــن      .  داخــل م ــات م ــشاف الكويكب ــة الكت ــه ســيمثل أداة فّعال ــا أن   كم

، الــيت هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن الكويكبــات القريبــة مــن األرض (Aten)املــسّماة آِتــن فئــة ال
 وحـدة فلكيـة وتزيــد نقطـة أوجـه علــى     ١بأقـل مــن  ) a(ي األكـرب  يقـدر نـصف حمورهـا املــدار   

ــة ٠,٩٨٣٣ ــسبة  .  وحــدة فلكي ــة مــن    ٦وُيقــدَّر أنَّ ن ــات القريب ــة مــن جممــوع الكويكب  يف املائ
 العمــل الوكــاالت وقــد شــّجع فريــُق. (Aten)املــسّماة آِتــن كويكبــات الاألرض تنــدرج يف فئــة 

ذه األهـداف الرئيـسية والثانويـة التكميليـة يف         على النظر يف اغتنام فرص أخرى لتحقيق مثـل هـ          
  .املستقبلبعثات مرتقبة يف 

 احملـرز يف عمليـة مـسح األجـسام القريبـة مـن األرض               التقـدُّم ورحَّب فريـق العمـل بنبـأ          -١٦
 جـسما مـن األجـسام املعروفـة القريبـة      ٧٥٠ لرصد ما ينـاهز  Warm Spitzerباستخدام مقراب 

، وبأنـه تـسىن اســتنتاج   ) ميكــرون٤,٥ و٣,٥(ذلـك املقـراب   مـن األرض الواقعـة ضـمن قنــايت    
ع احلجمــي لتجمعــات وبــصرف النظــر عــن حــساب التــوزّ . أحجــام وبيــاض معظــم األهــداف

لة مــن تــائج التاليــة احملــصَّاألجــسام القريبــة مــن األرض عــن طريــق القياســات املباشــرة، كــان للن
كـان هنـاك    : ف مـن خطـر االرتطـام      كسبلورينيوس أمهية خاصة بالنسبة ملسائل التخفيـ      إبرنامج  

طائفة واسعة من درجات البياض والتشكيالت الضمنية داخل جتمعات تلـك األجـسام؛ وميثـل             
  . يف املائة١٠اجلزء من تلك التجمعات املتأتية من مذنبات أقل من 

، وهـي شـركة أمريكيـة غـري رحبيـة،           B612مؤسـسة   أنَّ   فريـق العمـل عنـدما علـم          وُسرَّ  -١٧
ه عتـزم وضـعَ  َتباألشـعة دون احلمـراء الـذي    ) Sentinel(سـينتينل   مقـراب الفـضاء     تواصل تطـوير  

وقـد مت التعاقـد مـع شـركة         . ٢٠١٨-٢٠١٧على مدار مشسي مشابه ملدار كوكب الزهرة يف         
بول آيروسبيس آند تكنولوجيز خبصوص هذا املقراب، الذي يطابق توصـيات جملـس البحـوث              

ــة ناســا، بــشأن الدفعــة القادمــة مــن    الــوطين يف الواليــات املتحــدة واجمللــس   االستــشاري لوكال
طلـق املقـراب بواسـطة نظـام     ُيوف عمليات اكتشاف األجسام القريبة من األرض وتعقبها، وس      

ــابع لــشركة Falcon 9اإلطــالق  وخــالل الــست الــسنوات والنــصف األوىل مــن   . SpaceX الت
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يف املائـة مـن مجيـع األجـسام      ٩٠نتظر منه أن يكتشف ما يزيـد علـى       تشغيل مقراب سينتينل، يُ   
 يف املائة مـن األجـسام الـيت يزيـد           ٥٠ مترا، وحوايل    ١٤٠القريبة من األرض اليت يفوق قطرها       

ــى   ــا عل ــرا ٤٠قطره ــر ( مت ــك مؤســسة   ). www.b612foundation.orgانظ  B612ويف حــني متل
تينل سـتتم عـن      وصـلة البيانـات بـاملقراب سـين        املركبة الفضائية وتتـوىل مـسؤولية تـشغيلها، فـإنَّ         

م مـسارات   لَّستُـ التابعة لوكالة ناسا، وس   ) ديب سبيس نِت ورك   (طريق شبكة الفضاء السحيق     
زة فورا إىل مركـز الكواكـب الـصغرية مبوجـب أحكـام اتفـاق               هَّاألجسام القريبة من األرض اجمل    

  .٢٠١٢وقع مع وكالة ناسا يف عام قانون الفضاء امل
مثـل  (ديدة بواسطة مقاريب مـسح أرضـية كـبرية           اكتشافات ج  يتطلب إجراءُ وف  وس  -١٨

ومقاريب فضائية مستقبلية تعمـل باألشـعة       )  أمتار ٨مقراب املسح الشامل يف شيلي الذي يبلغ        
 عمليات الرصد الالزمة لتلـك االكتـشافات بواسـطة          تنفيذَ) مثل مقراب سينتينل  (دون احلمراء   

  .  أحجام وقدرات مماثلةذاتمقاريب 
ــّوه  -١٩ ــعمـــــل  فريـــــق الونـــ ــة  مبـــ ــاون الـــــدويل للبحـــــوث الفلكيـــ شاركة برنـــــامج التعـــ

)http://iasc.hsutx.edu ( ــة ــاً "يف محل الــيت ينفــذها اجمللــس االستــشاري جليــل   " اكتــشف كويكب
. غرض إشراك أعضاء الربنامج يف البحـث عـن األجـسام القريبـة مـن األرض               ل (SGAC)الفضاء  

 توعية تثقيفية مينح طالب املـدارس فرصـة         وبرنامج التعاون الدويل للبحوث الفلكية هو برنامج      
وخالل احلملة الـيت دامـت      . غرض كشف األجسام القريبة من األرض     للدراسة صور املقاريب    

مخسة أسابيع، اكتشفت أفرقة اجمللس االستشاري جليل الفـضاء ثالثـة كويكبـات داخـل حـزام                 
اكتـشف  "محلـة  تـصبح  وس. الكويكبات الرئيسي، كما رصدت عدة أجسام قريبـة مـن األرض        

  .شباب باألجسام القريبة من األرض سنوياً يهدف إىل توعية الاًمشروع" كويكباً
 قد شهد اختاذ خطـوة هامـة يف         ٢٠١٢نوفمرب  /شهر تشرين الثاين  أنَّ  وأُبلغ فريق العمل ب     -٢٠

 الغـرض منـه كـشف املخـاطر الفـضائية           ،االحتاد الروسي حنو إنشاء برنامج توعية بأحوال الفضاء       
قد اختذت اخلطوات العملية األولية،     و). مذنب/مبا يف ذلك خطر ارتطام كويكب     (صدي هلا   والت

وذكـرت وكالـة   .  متـر قـرب حبـرية بايكـال    ١,٦كتخصيص دعم مايل إلجناز مقراب مسح يبلـغ   
  .الفضاء االحتادية الروسية أهنا بدأت تشارك بنشاط يف التعاون الدويل يف ذلك اجملال

    
    ت وفهرستهاحتديد املدارا  - جيم  

ارتأى فريُق العمل أنَّ من املهم حتديد هوية فريدة لكل جـسم مـن األجـسام الـيت تكـشف                -٢١
. انطالقــاً مــن األرض، وكــذلك تنقــيح مــداراهتا مــن أجــل تقــدير مــدى خطــر ارتطامهــا بــاألرض    



 

10 V.12-58070 
 

A/AC.105/C.1/L.330

ويقــوم مرصــد مسيثــسونيان  . ويــضطلع مركــز الكواكــب الــصغرية بــدور أساســي يف تلــك العمليــة  
 اتفـاق   مـذكّرة ء الفلكية، بالتنسيق مع االحتاد الفلكي الدويل، بتشغيل هذا املركز اسـتناداً إىل              للفيزيا

 بدور مرفـق    ١٩٧٨وعمال بتلك املذكّرة، يضطلع املركز منذ عام        . ُتضفي على املركز صبغة دولية    
ع أحنـاء   الـيت حيـصل عليهـا مـن مجيـ         ) قياسـات املواقـع   (دويل لتبادل بيانات مجيـع القياسـات الفلكيـة          
وُيعــىن املركــز بتجهيــز البيانــات وتنظيمهــا وحتديــد . العــامل بــشأن الكويكبــات واملــذّنبات والــسواتل

هويـة األجـسام اجلديــدة وحـساب مــداراهتا وختـصيص تـسميات مؤقّتــة هلـا ونــشر املعلومـات عنــها        
رصد علـى  وفيما خيّص األجسام اليت تسترعي اهتماما خاصا، يلتمس املركز إجراء عمليات            . يوميا

وهـو مـسؤول عـن نـشر املعلومـات عـن        . سبيل املتابعة، ويطلب إجراء حبوث يف البيانـات احملفوظـة         
عمليات الرصد القياسية الفلكية واملـدارات مـن خـالل مـا ُيـسّمى بالرسـائل التعميميـة اإللكترونيـة                     

ــصغرية   ــشأن الكواكــب ال ــى األقــ     (ب ــوم عل ــّرة يف الي ــاً م ــضرورة، وعموم ــصدر حــسب ال ــيت ت ) لال
وإضافة إىل توزيع فهارس كاملة للقياسـات الفلكيـة واملـدارات بـشأن كـل               . والفهارس ذات الصلة  

األجسام الصغرية يف املنظومة الشمسية، يسّهل املركز عمليات الرصد على سبيل املتابعـة لألجـسام               
ــة وخــرا      ــإدراج التقوميــات الفلكي ــشافها، وذلــك ب ــدة الــيت حيتمــل اكت ــة مــن األرض اجلدي ئط القريب

حاالت عدم اليقني، اليت قد تظهر علـى املـستوى الـسماوي، يف صـفحة اإلنترنـت اخلاصـة بتأكيـد                     
وينصّب اهتمام املركـز بالتحديـد علـى حتديـد هويـة األجـسام القريبـة                . األجسام القريبة من األرض   

ويف معظـم احلـاالت، تـوزَّع       . من األرض وحتديد مـدارها القوسـي القـصري ونـشر املعلومـات عنـها              
.  سـاعة مـن تلقيهـا      ٢٤نتائج عمليات رصد هـذه األجـسام دون مقابـل علـى اجلمهـور يف غـضون                  

ويوفِّر املركز أيضاً جمموعة متنّوعة من األدوات لدعم املبادرة املعنية باألجـسام القريبـة مـن األرض،          
ّمـا  مبا يف ذلك خرائط تغطيـة الـسماء، وقـوائم باألجـسام املعروفـة، وقـوائم مبكتـشفيها، وصـفحة ع               

وحيــتفظ املركــز أيــضا مبجموعــة مــن الــربامج  . يتطلّــب منــها متابعــة مــن حيــث القياســات الفلكيــة 
احلاسوبية حلساب احتماالت وجود أجسام قريبة مـن األرض جديـدة، وذلـك اسـتناداً إىل مـوقعني                  

وميكن االطّالع علـى روابـط الوصـول إىل تلـك املـوارد علـى               . يف املستوى السماوي وإىل حجمها    
ــاملركز  اإلن ). www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html(ترنــــت يف املوقــــع الــــشبكي اخلــــاص بــ

مــارس /والحــظ فريــق العمــل أيــضا أنَّ املوقــع الــشبكي لالحتــاد الفلكــي الــدويل يتــضّمن، منــذ آذار 
ــها يف     ٢٠١٠ ــا شــديدا من ــة مــن األرض اقتراب ــراب الكويكبــات القريب ، صــفحة تــسرد حــاالت اقت

ل، وتـورد معلومـات عـن االجتماعـات واملنـشورات ذات الـصلة يف هـذا املــضمار        املاضـي واملـستقب  
  ).www.iau.org/public/nea/انظر املوقع الشبكي (

وقد سلَّم فريق العمـل بـأنَّ الـدوَر الـذي يقـوم بـه مركـز الكواكـب الـصغرية لـه أمهيـة                           -٢٢
أكيـد الـصادر عـن ناسـا       حامسة يف نشر عمليـات الرصـد وبياناهتـا والتنـسيق بينـها، ورّحـب بالت               
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فقــد أتــاح ذلــك االرتقــاء مبــستوى قــدرة املركــز علــى معاجلــة   . بــشأن زيــادة رعايتــها للمركــز
وجتهيــز مجيــع بيانــات الرصــد املتلقّــاة مــن املراصــد املوجــودة يف مجيــع أحنــاء العــامل، ونــشر           

ن كّـ فقـد مت   إىل ذلـك،     وباإلضـافة . املعلومات املستنتجة عن املدارات دون مقابل عرب اإلنترنـت        
املركز من اسـتيعاب الزيـادة اهلامـة املرتقبـة يف بيانـات رصـد األجـسام القريبـة مـن األرض مـن                        

وأشـار فريـُق العمـل إىل املنفعـة املتوّخـاة مـن إنـشاء               .  جهـود البحـث    مـن " اجليـل التـايل   "خالل  
 العقـدتني   وميكن هلـاتني  . يف أوروبا أو آسيا   مرفقها  ستضاف  ُيتعّزز املركز، رمبا    " مرآوية"قدرة  

ــا إدارة       ــها، وأن تكــون هلم ــات ومعاجلت ــل البيان ــشاركا يف الربوتوكــوالت اخلاصــة بتحلي أن تت
 بـشأن الوصـول إىل البيانـات، ولكنـهما تؤّديـان دوراً             شتركةمشتركة للبيانات وسياسة عامة م    

تلفـة  عملياتياً يكمِّل كل منهما اآلخر، ورمبا تؤّديان العمليـات نفـسها بـشأن جمموعـة فرعيـة خم                 
. علـى حنـو مـستقل     من بيانـات الرصـد مـع االحتفـاظ يف الوقـت نفـسه بقاعـدة بيانـات كاملـة                     

ونــّوه فريــق .  خمرجاهتمــا احلامســة األمهيــةتــدقيقويــستطيع املوقعــان أيــضا أن يقومــا بتــصحيح و 
العمــل بكــون وكالــة الفــضاء األوروبيــة قــد شــرعت يف مناقــشات بــشأن كيفيــة دعــم مركــز     

رّمبـا مـن خـالل إنـشاء قـدرة احتياطيـة يف أوروبـا، ضـمن برناجمـه اخلـاص                     الكواكب الـصغرية،    
 املناقـشات وإبـرام اتفـاق    ك العمل على استمرار تلـ     ُقوشجَّع فري . باألجسام القريبة من األرض   

وشّجع فريـُق العمـل بوجـه خـاص وكالـة الفـضاء األوروبيـة ووكالـة ناسـا علـى                     . بشأن الدعم 
  .فق عليها الطرفانلة ووضع خطة يتمناقشة هذه املسأ

ويــوفّر مركــز الكواكــب الــصغرية يوميــاً بيانــات قياســية فلكيــة عــن األجــسام القريبــة مــن     -٢٣
األرض ملكتب برنامج رصـد األجـسام القريبـة مـن األرض يف خمتـرب ناسـا للـدفع النفّـاث، وكـذلك               

" Sentry"ام ومـن خـالل نظـ   . ملركز موازٍ، ولكن مستقل، حلساب املدارات يوجـد يف بيـزا بإيطاليـا         
، ُتجـرى آليـاً عمليـات حتليـل         )http://neo.jpl.nasa.gov/riskانظـر   (اث  فّـ  ملخترب ناسا للـدفع الن     عالتاب

خماطر األجسام اليت ُيحتمل أن ترتطم باألرض، وعادة ما ُيجرى هـذا التحليـل لألجـسام املكتـشفة                  
لـة مبـا فيـه الكفايـة للتأكّـد مـن            حديثاً والـيت ال تتـوافر بـشأهنا بعـُد بيانـات تفـصل بينـها فتـرات طوي                  

وُتدرج تلك األجسام حبـسب األولويـة يف النظـام املـذكور وذلـك وفـق احتمـاالت زيـادة                    . مدارها
وُيحدِّث هذا النظام آليـاً بيانـات مـدارات    . اقتراهبا من مدار األرض وحبسب النوعية احلالية ملداراهتا 

 باألجــسام الــيت ولليــوم، مث ُتوضــع جــدا جــسماً مــن األجــسام القريبــة مــن األرض يف ا٧٠ يلحــوا
). http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/neo_caانظـر  (نـشر علـى اإلنترنـت    ُتتقترب مـن األرض بـشّدة و     

ــيقني         ــيالت عــدم ال ــل مــن حتل ــتج كــل حتلي ــاً، وين ــل ســبع حــاالت خمــاطر تقريب ــا حتلي وجيــري يومي
ــرة املم   ١٠ ٠٠٠ ــول املتعــدِّدة الــيت تغطــي الفت ــدة حــىت عــام   حــلّ مــن احلل ــ. ٢١١٢ت  تلــك ذوُتنفَّ

ــة مــن األرض       ــات األجــسام القريب ــع دينامي ــواز باســتخدام نظــام موق ــى حنــو م ــضاً عل ــات أي  العملي
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(NEODyS)  يف بيــزا، مث ُتــدقَّق يــدوياً أهــم حــاالت احتمــاالت االرتطــام بــاألرض غــري الــصفرية يف 
ر بيانــات حتليــل املخــاطر علــى خمتــرب الــدفع النفّــاث ويف مركــز حــساب املــدارات يف بيــزا، قبــل نــش

وفيما يتعلّق باألجسام اليت ُتكتشف حديثاً واليت تسترعي اهتماماً غـري عـادي، كـثرياً مـا                 . نتاإلنتر
ينبِّه مركز الكواكب الـصغرية وخمتـرب الـدفع النفّـاث ومركـز بيـزا الّراصـدين إىل احلاجـة إىل بيانـات                

  . إضافية الحقة أو سابقة الكتشاف تلك األجسام
 ونظــام موقــع ديناميــات األجــسام القريبــة مــن  Sentryوالحــظ فريــق العمــل أنَّ نظــام    -٢٤

األرض مها نظامان مستقالن متاماً يتبعان هنوجاً نظرية خمتلفة من أجـل تـوفري تقـديرات ملخـاطر      
ومن مثَّ، إذا تالقت انتشارات املدار الطويلة األجل احملسوبة مـن كـل منـهما يف حـل                  . االرتطام
وكمـا هـو احلـال      .  فإنَّ اجملتمع العلمي األعم ميكن أن يثق إىل حدٍّ ما بالنتيجة املتنبَّـأ هبـا               ،واحد

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
وأُبلــغ فريــق العمــل بأنــه جيــري تنفيــذ عــّدة أنــشطة ضــمن إطــار الربنــامج التكنولــوجي   -٢٥

ومـن هـذه األنـشطة إحـداث        . لوكالة الفضاء األوروبيـة يف جمـال األجـسام القريبـة مـن األرض             
ــة، الــيت تــشمل الكواكــب واألقمــار     يف املنظومــة  الــصغرية واألجــرامقاعــدة البيانــات الكوكبي

ملركـز  لتكـون الـركن األساسـي        تعـديالت علـى قاعـدة البيانـات تلـك            يـت وقد أجر . الشمسية
وكالة الفضاء األوروبيـة يف إطـار محلـة    حديثاً بيانات األجسام القريبة من األرض الذي أنشأته     

 معلومـات حـول     ، والـذي يقـدم    االسـتباقية اإلنـذار   خـدمات   خبصوص  التوعية بأحوال الفضاء،    
  ).http://neo.ssa.esa.int انظر(مال ارتطام األجسام القريبة من األرض احت
الكواكـب الـصغرية    وإذ يسلّم فريق العمل بالدور احلاسم األمهية الذي يقوم به مركـز               -٢٦

وباستمرار ُشعبة علوم الكواكب التابعة لناسا يف متويل عمليات املركـز وجهـود تطـويره، فقـد                 
برنامج التوعية بـأحوال الفـضاء التـابع لوكالـة الفـضاء            حيرزه حالياً   ي  الحظ بارتياح التقّدم الذ   

ــة يف  ــة مــن     إرســاء أســاس راســخ ل األوروبي ــات األجــسام القريب ــع دينامي ــل خــدمات موق تموي
، العقـد األوروبيـة لبحـوث الكويكبــات   شــبكة األرض، وقاعـدة بيانـات اخلـصائص الفيزيائيـة و    

ــرلني، وعقــدة  للمركــز األملــاين لــشؤون وهــي مرافــق تابعــة   " سبيــسغارد" الفــضاء اجلــوي يف ب
لعمليـات رصـد   " ويـات قائمـة أول "املركزية التابعة لوكالة الفضاء األوروبيـة الـيت تـوفّر         الشبكية  

وقـد باتـت تلـك اخلـدمات تـشكل جـزءا مـن خـدمات الكـشف                  . األجسام القريبة من األرض   
  . تقدمها وكالة الفضاء األوروبيةاالستباقية اليت
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    حتديد العواقب  - دال  
سلّم فريق العمل بأنَّ من املهم أن ُتعىن احلكومات، لدى النظر يف صوغ سياسة عامـة                  -٢٧

مستندة إىل العلم للتـصّدي للمخـاطر احملَتملـة مـن األجـسام القريبـة مـن األرض، بتقـدير مـدى                    
ّددة للتـصّدي   املخاطر اجملتمعية اليت تثريها تلك االرتطامات ومقارنة تلك املخاطر بالعتبات احملـ           

يتـسّنى وضـع   ، وذلـك لكـي   )ل املخـاطر املناخيـة واجليولوجيـة   مثـ (للمخـاطر الطبيعيـة األخـرى    
ومن مثَّ، فقد ارتـأى فريـق العمـل أنـه يلـزم االضـطالع مبزيـد مـن                   . تدابري تصدٍّ مناسبة ومّتسقة   

. ومتر واحـد  العمل يف ذلك اجملال، وخباصة بشأن األجسام االرتطامية اليت يقلّ قطرها عن كيلـ             
 / هذه املسألة بالتفصيل خالل مؤمتر تونغوسكا، الـذي ُعقـد مبوسـكو يف حزيـران               توقد نوقش 

وقد قُدِّر بوجه عـام أنَّ االنفجـار اهلـوائي    . ، واستضافته األكادميية الروسية للعلوم    ٢٠٠٨يونيه  
 ١٠ النـاجم عـن كويكـب صـغري كانـت لـه طاقـة تراوحـت بـني                    ١٩٠٨يف تونغوسكا يف عام     

والحــظ فريــق .  متــراً تقريبــا٦٠ًوذلــك ينــاظر جــسما ارتطاميــا صــخريا قطــره .  ميغــاطن١٥و
اليت أُِعـّدت يف خمتـربات سـانديا        القدرة،  العمل أنَّ عمليات احملاكاة اجلديدة باحلواسيب الفائقة        

، استلزمت تولّد طاقة أقـل مـن االنفجـار بـسبب افتـراض قـوة عـزمٍ           )الواليات املتحدة (الوطنية  
.  بـدالً مـن منذجـة االنفجـار يف حالـة الـسكون             الـصخري، ية كـبرية يف اجلـسم االرتطـامي         تنازل

 ميغـاطن  ٥ و٣أي ختفـيض الطاقـة إىل مـا يتـراوح بـني      (وإذا ما كانت هذه املراجعـة صـحيحة        
، فــإنَّ التــواتر املتوقــع ملثــل هــذه  ) متــراً فقــط٤٠طبقــاً للتقــديرات وقطــر منــاظر هلــا رمبــا يبلــغ   

 يتغّير من مرة واحدة كل ألفي سـنة إىل مـرة واحـدة كـل بـضع مئـات مـن                    االرتطامات سوف 
. السنني، مع ما ينطوي عليه ذلـك مـن آثـار مـن حيـث إحـصاءات أحـداث االرتطـام اخلطـرية                      

عات األجسام القريبة مـن األرض       يف املائة من جتمّ    ٢ويف الوقت احلاضر، ال يعرف إال أقل من         
 العلميـة والتقنيـة     بالنتـائج وقد رّحب فريق العمل     .  متر ٣٠٠ متراً و  ٣٠اليت يتراوح قطرها بني     

 يف مـؤمتر الـدفاع الكـوكيب الـذي سـتعقده األكادمييـة الدوليـة للمالحـة                  سـُتعرض األخرى الـيت    
  .٢٠١٣أبريل /يف نيسان) الواليات املتحدة(الفضائية يف فالغستاف، أريزونا 

عىن ببناء بنـك معلومـات      ُتة دولية    الوقت قد حان إلطالق مبادر     نَّورأى فريق العمل أ     -٢٨
ــال       ــى ســبيل املث ــصادية عل ــة أو االقت ــب اجلغرافي ــات، كالعواق ــام الكويكب ــد . لعواقــب ارتط وق

ورئـي  . ٢٠١٢فربايـر   /أطلقت تلك املبادرة فعال أثناء اجتمـاع فريـق العمـل يف فيينـا يف شـباط                
ــا نَّأ ــسونامي       ت بنــك البيان ــاً مــن أجــل الت ــشأ حالي ــشئت أو ُتن ــيت أن ــوك املعلومــات ال ــشبه بن  ي

  .واملخاطر املناخية يف خمتلف البلدان
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    حتديد اخلصائص يف املوقع  - هاء  
ــة هايابوســا     -٢٩ ــة بعث ، الــيت كانــت قــد التقــت يف  )MUSES-C(الحــظ فريــق العمــل أمهي

، )Itokawa 25143(توكــاوا  إي٢٥١٤٣ بالكويكــب القريــب مــن األرض ٢٠٠٥أواخــر عــام 
ــه      ــة الــيت اكُتــسبت بــشأن خــصائص هــذا الكويكــب، مثــل طوبوغرافيت ووفّــرت املعرفــة العلمي

 عملياتية مهّمـة اسُتخِلـصت مـن االلتقـاء ومـن العمليـات       اًووفّرت البعثة أيضاً دروس . وتركيبته
ر علـى مـستقبل     وهلـذه الـدروس آثـا     . اليت ُنفِّذت عن قُرب يف بيئة ذات جاذبيـة منخفـضة جـداً            

وتنـدرج  . مـن املخـاطر   لتخفيـف   اليت ميكـن القيـام هبـا ل       نشطة  األالبحوث اليت جتري يف املوقع و     
االلتقـاء بكويكـب قريـب مـن     "بعثة هايابوسا ضمن سلسلة طويلة من البعثـات الناجحـة، مثـل             

ــبيس  "و) Near Earth Asteroid Rendezvous" (األرض ــب سـ ) Deep Space 1" (١ديـ
، اليت أتاحت فهمـاً عميقـاً فريـداً    )Deep Impact" (ديب إمباكت"و) Stardust(" ستاردست"و

ومـن املتعـذّر حتديـد خـصائص        . خلصائص األجسام القريبة من األرض املّتـسمة بتنـّوع مـدهش          
والحــظ فريــق العمــل أنَّ الكبــسولة .  بالتفــصيل مــن عمليــات الرصــد عــن ُبعــد مهــذه األجــسا

اخلاصـة باملركبـة الفـضائية هايابوسـا قـد عـادت إىل األرض يف       احملتوية على عّينات الكويكب و    
ل ، وأنَّ فريـق التحليـل األويل العامـل يف مـشروع هايابوسـا قـد حلّـ                 ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١٣

وقـــد أصـــدرت الوكالـــة اليابانيـــة الستكـــشاف الفـــضاء اجلـــوي . ةاملـــواد الـــيت جلبتـــها املركبـــ
نـات هايابوسـا يف كـانون       اث اخلاصـة بعيّ   عـالن عـن فرصـة سـاحنة بـشأن األحبـ           إأول  ) جاكسا(

.  مقترحــا٣١ً مقترحـاً حبثيـاً مــن أصـل    ١٧ونتيجــة لـذلك اإلعـالن، قُبــل   . ٢٠١٢ينـاير  /الثـاين 
 اإلعـالن الثـاين عـن فرصـة سـاحنة، الـذي مـن               إلصـدار اآلن  ) جاكسا(وتستعد الوكالة اليابانية    

يـة نتـائج هايابوسـا علـى الناحيـة          ومل تقتـصر أمه   . ٢٠١٣ينـاير   /املقرر إصداره يف كـانون الثـاين      
هـو مـن نـوع الكويكبـات        " يتوكـاوا إ "نَّإالعلمية، إمنا أيضا بالنسبة للحراسة الفـضائية، حيـث          

ــيت ُي ــة اآلن   وباإلضــافة. حتمــل اقتراهبــا كــثرياً مــن األرض  ال ــة الياباني ــستعد الوكال ــك، ت  إىل ذل
ألرض من نوع خيتلف عـن نـوع        اإلطالق البعثة القادمة جللب عينات من األجسام القريبة من          

مـايو عـام   /، يف أيـار  ٢-وقد بدأ اإلعداد للبعثـة اجلديـدة، املـسماة هايابوسـا          . يتوكاواإكويكب  
ــ. ٢٠١١ ــام وف وسـ  اجلـــسم القريـــب مـــن األرض  إىلتـــصل وف ، وســـ٢٠١٤تطلـــق يف عـ

  .٢٠٢٠عود إىل األرض يف عام مث سوف ت. ٢٠١٨املستهدف يف عام 
 تشجيع يف األنباء الواردة عن اتفاق جملس الفضاء يف أكادميية  مصدَر العمل   وقد وجد فريقُ    -٣٠

 علـى اختـاذ تـدابري منـّسقة     ٢٠١٠يونيـه  /العلوم الروسية ووكالة الفضاء االحتادية الروسية يف حزيـران     
 جـدوى   سـة وُشـرِع يف درا   . وشاملة للتصّدي ملشكلة أخطار ارتطام الكويكبات واملذّنبات بـاألرض        

كان االختيار يف البداية قد وقع على     ( فضائية منخفضة التكلفة إىل كويكب معني        بشأن إطالق بعثة  
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واهلدف الرئيسي من هذه البعثة هو وضع ساتل مرِسل جمـاوب           . ٢٠٢٠بعد عام   ) كويكب أبوفيس 
 ءوقــد فرغــت وكالــة الفــضا. يف مـدار حمــيط بالكويكــب، بغيــة حتـسني دقــة حتديــد مــدار الكويكـب   

عن بعثـة السـتعادة عّينـات مـن جـسم           على حنو متواز    سات صناعية أُجريت    األوروبية من ثالث درا   
ومّولـت وكالـة ناسـا مـشاركة فريـق علمـي مـن          .  اسـم مـاركو بولـو      اطلق عليه  أُ ،قريب من األرض  

ُسـّميت  وأطلقت وكالة الفـضاء األوروبيـة دراسـة بعثـة جديـدة،        . الواليات املتحدة يف تلك الدراسة    
تابعـة لبعثـة مـاركو بولـو، هبـدف مواصـلة دراسـة بعثـة جلـب عينـة مـن                      آر، وهي بعثة م   -ولوماركوب

وتندرج تلك الدراسـة ضـمن      . ٢٠٢٤ و ٢٠٢٠كويكب، وُحدد موعد حمتمل إلطالقها بني عامي        
ووافقت وكالة ناسا علـى إرسـال بعثـة جلـب        . برنامج الرؤية الكونية التابع لوكالة الفضاء األوروبية      

وقـد أطلـق علـى تلـك        . RQ36 ١٩٩٩من النـوع جـيم، وامسـه         قريب من األرض     ويكب إىل ك  ةعين
، (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorerالبعثة اسم 

، ويتوقــع وصــوهلا إىل ٢٠١٦ســبتمرب مــن عــام  /ومــن املقــرر إطالقهــا يف أيلــول . OSIRIS-REx)أو 
ــبتمرب / إىل األرض يف أيلــــولة والعـــودة بعينـــ٢٠١٩عـــام أكتـــوبر /الكويكـــب يف تـــشرين األول   سـ

   حبلــول صــيف OSIRIS-Rex املقــرر االنتــهاء مــن مرحلــة التــصميم األوليــة لبعثــة  ومــن. ٢٠٢٣عــام 
  .٢٠١٣عام 

    
    التخفيف من املخاطر  - واو  

إزالــة خمــاطر االرتطــام تعــىن إمــا ب التخفيــف مــن املخــاطر يف هــذا الــسياق هــو عمليــة    -٣١
األجـسام  " اليت تنطوي عليها الفئـة الفرعيـة مـن األجـسام القريبـة مـن األرض املـسّماة                    باألرض

ا بواسـطة شـكل مـن     وذلـك إمَّـ  -التقليل من هذه املخاطر إىل أدىن حـد  ب اوإمَّ، "احملتملة اخلطر 
 مـع اجلـسم املنطـوي علـى املخـاطر وإّمـا بالتقليـل إىل أدىن حـّد مـن           تفاعلأشكال التدّخل أو ال   

  .ل مشابهّختدأيِّ  و على السكان من خالل اإلجالء أرتطامهوطأة ا
 إىل حــني املتــاحالحــظ فريــق العمــل أنــه، إضــافة إىل احتمــال االرتطــام والوقــت  قــد و  -٣٢

 هــي حمــلّ التــصديحدوثــه، فــإنَّ البــارامترات األخــرى الــيت مــن شــأهنا أن تــؤثّر يف اســتراتيجية 
سطح األرض ومـدى اخلـسائر   على  مسار الكويكب    يف   واقع االرتطام املمكنة  التقاطع املتوقّع مل  

وجيـب أيـضاً أن تقـدَّر خمتلـف اخليـارات اخلاصـة             . اماليت ستلحق بتلك املنطقة إذا حـدث ارتطـ        
أي االسـتعداد   (اسـتراتيجية معينـة بـشأن حـرف املـسار           والتبعات الـيت تتـأتى عـن        حبرف املسار   

وذلـك مقارنـة   ) نفيذ، وإزاحة موقع التقـاطع التقين ومدى القبول سياسياً وتكاليف التطوير والت      
وســلّم فريــق العمــل بــأنَّ مــن املمكــن أن ال يهــّدد ارتطــام معــّين ســوى الــدول غــري    . بالبــدائل

ورأى الفريـق أنـه     . املرتادة للفضاء وأنَّ من الضروري التصّدي هلذا اخلطر على الصعيد الـدويل           
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ــاً يف اإلعــداد لبعثــة معّينــة حلــرف   رمبــا يفــضَّل أن تتــوىل جهــة فاعلــة واحــدة قــادرة دوراً    قيادي
 وذلـك نظـراً لتعقُّـد املهّمـة واملالءمـة       خمتلفـة، املسار، بدالً مـن جمموعـة هيئـات تـضطلع بـأدوار             

ولذلك يتوخى فريـق العمـل إعـداد طائفـة متنّوعـة         . السياسية حلماية املعلومات التقنية احلساسة    
فق عليها بشأن طائفة متنوعـة مـن سـيناريوهات          متَّتصدٍّ  من اخليارات املنطوية على استجابات      

وقـد أشـار فريـق العمـل يف هـذا       . حمـدَّدة االرتطام مع وجود جهات فاعلـة معّينـة تـؤدي أدواراً            
الــصدد إىل احلاجــة إىل ملتقــى تقــين دويل ميكــن فيــه حتديــد طائفــة متنّوعــة مــن الــسيناريوهات   

من خيارات التخفيف من املخـاطر املـصاغة   احملتملة املتعلقة بأجسام ارتطامية ومصفوفة مناظرة   
تقان يـسمح بوضـع جـداول زمنيـة موثوقـة للبعثـات مرتبطـة جبـداول زمنيـة الختـاذ                البقدر من ا  

وإضـافة إىل ذلـك، رأى فريـق العمـل          . القرارات من جانب اجملتمع الدويل استجابة خلطر معّين       
أن الفعاليــة النــسبية ملختلــف أنَّ مــستوى معرفتنــا احلــايل ال يكفــي كأســاس الختــاذ قــرارات بــش
قـد بّينـت    "  إمباكـت  يـب د"استراتيجيات التخفيف، مع التسليم بأنـه علـى الـرغم مـن أنَّ بعثـة                

بعض عناصر احلرف احلركي، فليس باإلمكان قياس احلرف بسبب حجـم املـذّنب املـستهدف               
مثَّ، رأى فريـق    ومـن   . واآلثار النامجة عن انطالق الغازات مـن املـذنَّب        ) قطره ستة كيلومترات  (

 اتالعمل أنه ال تزال هناك حاجة إىل إثبات حقيقـي حلـدوث حـرف حركـي وأنَّ تـصميم بعثـ           
جتريبية خاصة بالتخفيف وتنفيذها هدف حصيف وعلى أعلى درجة من األولويـة يف املـستقبل               

  .تنفيذ هذه املهام مبشاركة دوليةالقريب، وأنه جيب 
ج املفوضـية األوروبيـة اإلطـاري الـسابع تـضّمن           الحظ فريـق العمـل أنَّ برنـام       كذلك  و  -٣٣

الوقايـة مـن ارتطـام    : "، كـان عنواهنـا  ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٠إصدار دعوة لتقدمي مقترحات يف      
ُتـشجَّع علـى    ئتالفـات   اوتضمنت تلك الدعوة تـشكيل      ". كبنااألجسام القريبة من األرض بكو    

الحتـاد األورويب مثـل االحتـاد        املرتـادة للفـضاء مـن خـارج ا         لـدول أن تشمل شركاء من كربى ا     
الروسي والواليات املتحدة، ودعوهتا إىل تصميم مشاريع تعىن بتقنيات ختفيف خماطر االرتطـام             

 NEOShieldاملشروع املختـار، واملعنـون   أنَّ والحظ فريق العمل بارتياح     . والتخفيف من آثاره  
ــواقي مــن األجــسام القري  ( ــدرع ال ــةال ــه  )  مــن األرضب ــشارك في ــا وغــري   شــر١٣ي يكا حكومي

حكــومي مــن االحتــاد الروســي وإســبانيا وأملانيــا وفرنــسا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى     
وإيرلندا الشمالية والواليات املتحدة، وسيتوىل تنسيقه معهد األحباث الكوكبيـة التـابع للمركـز              

جــراء  إNEOShield خطــة عمــل مــشروع ملوتــش. األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي يف بــرلني 
البحوث بـشأن خـواص األجـسام القريبـة مـن األرض الفيزيائيـة ذات الـصلة بطرائـق التخفيـف             
من خماطرها، وتقنيـات الرصـد الالزمـة لتحقيـق الكفـاءة يف مجـع البيانـات ذات الـصلة بطرائـق               

 مقـذوفات علـى     قالتخفيف من املخـاطر، والفحـوص املختربيـة باسـتخدام بنـادق الغـاز إلطـال               
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ــاظرة ل ــالثَّــرى طبقــة مــواد من ــات، وعمليــات حماكــاة باحلاســوب للتحقيــق يف   احلتاتّي ة للكويكب
كيفيــة جتــاوب األجــسام القريبــة مــن األرض مــع نــبض الطاقــة املطبــق عليهــا يف حماولــة حــرف  
املــسار، وإجــراء دراســات تقنيــة وهندســية للوســائل العمليــة حلــرف مــسار أجــسام قريبــة مــن    

 إىل وضـــع تـــصاميم NEOShieldويهـــدف مـــشروع . يـــة التكنولوجيـــا احلالاماألرض باســـتخد
مفــصلة لبعثــات إثبــات القــدرة علــى التخفيــف مــن آثــار االرتطــام ممكنــة التنفيــذ، واســتهداف   

ح أن يكـون الباعـث علـى تنفيـذ أول عمليـة         رجَّاألجسام القريبة من األرض من النوع الـذي يُـ         
طــة طريــق حلملــة عامليــة  وضــع خاريف  ملــشروعويتمثــل اهلــدف اآلخــر مــن ا . ختفيــف فــضائية

 ماليـني يـورو يغطـي       ٥,٨افقـة علـى متويـل إمجـايل قـدره           وومتـت امل  . للتصدي ملخاطر االرتطام  
  .٢٠١٢يناير /داء من كانون الثاينمدة املشروع البالغة ثالث سنوات ونصف ابت

ــضاء مــن عمــل           -٣٤ ــل الف ــشاري جلي ــه اجمللــس االست ــضطلع ب ــا ي ــق العمــل مب ورّحــب فري
ية السنة الدوليـة لعلـم الفلـك الـيت متثـل إطـاراً لتوعيـة اجلمهـور باملـسائل املتعلقـة                      وبإدراكه ألمه 

وتـشمل مبـادرات اجمللـس يف هـذا الـصدد           . باألجسام القريبة مـن األرض، وخـصوصاً الـشباب        
، والـيت ركّـزت     ٢٠٠٨الـيت جتـرى سـنوياً منـذ عـام           " حتريك كويكب  "تقنيةمسابقة الدراسة ال  

.  القريبـة مـن األرض وحـرف مـسارها ونظـم اإلنـذار اخلاصـة هبـا                 على طرائق كشف األجسام   
 املقّدمـة للمـسابقة، وُمـنح الفـائز فيهـا تكـاليف الرحلـة لتقـدمي         املـسامهات وقد استعرض خـرباء     

 يف املــؤمتر الــسنوي جليــل الفــضاء الــذي يعقــده  ارورقــة حبثيــة عــن طريقــة جديــدة حلــرف املــس 
ويعتـزم اجمللـس مواصـلة أنـشطة التوعيـة وإشـراك            . ضائيةاجمللس ويف املؤمتر الدويل للمالحـة الفـ       

الشباب يف ميدان األجسام القريبة من األرض، إضافة إىل تعـريفهم باملـسائل املطروحـة حاليـا،                 
  . مثل العمل الذي يضطلع به فريق العمل

    
    التقييم الفعلي ملخاطر األجسام القريبة من األرض  - زاي  

راض بــضعة أمثلــة مــن التقييمــات الــيت أجريــت خــالل  اســتفاد فريــق العمــل مــن اســتع   -٣٥
وُعرضــت ثالثــة ســيناريوهات . الــسنوات األخــرية بــشأن خمــاطر األجــسام القريبــة مــن األرض 

؛ ويف اآلونـة األخـرية،   TC3 2008حالـة الكويكـب أبـوفيس؛ وحالـة الكويكـب      : حقيقية وهـي 
  .AG5 2011حالة الكويكب 

جـسام الـسماوية الـيت اسـتحوذت علـى اهتمـام            وكان كويكب أبوفيس واحداً مـن األ        -٣٦
وحجـم هـذا الكويكـب يعـادل        . ٢٠٠٤ يف عـام     ري يـدور يف مـدار خطـ       هاجلمهور منذ اكتـشاف   

نـسبة احتمـال   أنَّ  يف البدايـة  وكـان ُيظَـنّ  . تقريباً ضعفني ونصف من مساحة ملعب كرة القدم     
لكـن عمليـات الرصـد      و.  يف املائـة   ٢,٧ تبلـغ    ٢٠٢٩ارتطام كويكب أبوفيس باألرض يف عام       
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 حـساب مـساره     إعـادةَ " خمترب الدفع النفاث  "تاحت لعلماء وكالة ناسا يف      أاإلضافية للكويكب   
 الكـبري يف    ح االخنفـاضَ  كما بّين املـسار املـنقّ     . ٢٠٢٩احتمال الرتطامه يف    أيِّ  ومن مث استبعاد    

ثـة والبيانـات   دَّ التقنيـات احلـسابية احمل     شـارت وأ. ٢٠٣٦ األرض يف    مـن   رياحتمال اقترابـه اخلطـ    
أبريـل مـن   / نيـسان ١٣احتمال ارتطام كويكب أبوفيس باألرض يف     أنَّ  اليت أتيحت مؤخراً إىل     

ومـع ذلـك، مـن     .  أربعة من املليون   يل إىل حوا  ٤٥ ٠٠٠ قد اخنفض من واحد من       ٢٠٣٦عام  
 أبريـل /نيـسان  ١٣ يف رضاملتوقع أن يضرب هـذا الكويكـب رقمـاً قياسـياً يف االقتـراب مـن األ         

  ميـل فـوق سـطح      ١٨ ٣٠٠يقتـرب إىل مـسافة      وف  أذى، إذ إنه س   أيِّ  ، دون إحداث    ٢٠٢٩
نت من حتـديث حـسابات مـدار كويكـب أبـوفيس مـصدرها              كّوغالبية البيانات اليت م   . األرض

 ديف ثولني ومعاونوه يف معهد علم الفلك يف مـانوا التـابع              الباحث عمليات الرصد اليت قام هبا    
ــ(جلامعــة هــاواي   بوصــة التــابع للجامعــة واملوجــود  ٨٨باســتخدام مقــراب )  املتحــدةتاالوالي

نة ملكـان كويكـب أبـوفيس يف    فقـد توصـل ثـولني إىل قياسـات حمـسَّ     . بالقرب من قمة مونا كيا 
مبجموعـات مـن البيانـات اجلديـدة أكثـر دقـة            " خمترب الدفع النفاث  "نه من تزويد    الصور، مما مكّ  

بوصـة التـابع     ٩٠ يف القياسـات مقـراب بـوك         تخدماسـ كما  . من القياسات السابقة للكويكب   
ريـسيبو الـراداري يف جزيـرة    أقمة كيت يف والية أريزونا ومرصد       ملرصد ستيوارد واملثبت على     

رت تلك املعلومات حملة أكثر دقة ملدار أبـوفيس يف مرحلـة متقدمـة مـن اجلـزء                  ووفّ. بورتوريكو
النتــائج األخــرى حالــة اقتــراب أخــرى  بــنيوكــان مــن . األخــري مــن القــرن احلــادي والعــشرين

ــا بثالثــة مــن مليــون  قــدَّ، وُي٢٠٦٨للكويكــب مــن األرض يف عــام   . ر احتمــال االرتطــام حالي
وكما كان عليه احلال بالنسبة للتقديرات املدارية السابقة، والـيت مل تـستطع يف املرحلـة األوليـة                  

 لبيانـات إضـافية،   اجـة احل بسبب ٢٠٣٦ و٢٠٢٩استبعاد ارتطام الكويكب باألرض يف عامي   
ــإ ــام     نَّف ــراب ع ــة االقت ــق حبال ــا يتعل ــع، فيم ــن املتوق ــة حــدوث   ٢٠٦٨ م ــنخفض احتمالي ، أن ت

  .االرتطام، إذ يلزم احلصول على مزيد من املعلومات عن كويكب أبوفيس
ع فريــق العمــل علــى وجــه اخلــصوص أنــه الحــظ كيــف كــان تنفيــذ عمليــة   ّجوممــا شــ  -٣٧

 2008فعـاالً يف اكتـشاف اجلـسم     جيم أعاله، -القسم ثانياًنة يف كشف ارتطام الكويكب املبّي

TC3 الــذي يبلــغ قطــره حنــو (وكــان ذلــك اجلــسم الــصغري جــداً . مث ارتطامــه الالحــق بــاألرض 
 قــد اكتــشفه فريــق رصــد الــسماء يف مرصــد كاتالينــا التــابع للواليــات املتحــدة قبــل     )  أمتــار٣

ويف . ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٧يف  ســاعة فقــط مــن دخولــه غــالف األرض اجلــوي ٢٠
غــضون مثــاين ســاعات مــن مجــع بيانــات الرصــد اخلاصــة باكتــشافه، حــّدد مركــز الكواكــب      

 كـالًّ مـن     ذلكالصغرية هوية ذلك اجلسم باعتبـاره جـسماً حمتَمـل االرتطـام بـاألرض، وأنـذر بـ                 
 املركـز مـن مجيـع       ويف الوقـت الـذي طلـب فيـه        .  وكالة ناسا الرئيسي وخمترب الدفع النفّـاث       مقّر
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الّراصدين املتاحني متابعة رصد ذلك اجلسم، وأثناء قيام املختـرب املـذكور بإعـداد تنّبـؤات أكثـر             
 مقـّر وكالـة   عدقةً ومقارنة النتائج مع نظام موقع ديناميـات األجـسام القريبـة مـن األرض، شـر            

وعلــى . طــام الوشــيكناســا الرئيــسي يف إجــراءات العمــل الالزمــة إلنــذار اجملتمــع العــاملي باالرت
مدى االثنيت عشرة ساعة الالحقة، قامت شبكة مراصد األجـسام القريبـة مـن األرض املنتـشرة                 

  راصــدا٢٧ً نــشرة مــن بيانــات الرصــد مــن  ٥٨٩يف مجيــع أحنــاء العــامل بتزويــد املركــز حبــوايل  
يبــة مــن وبنــاًء علــى التنّبــؤات الدقيقــة املقّدمــة مــن مكتــب برنــامج رصــد األجــسام القر . خمتلفــاً

األرض يف خمترب الدفع النفّاث، قّدمت وكالة ناسا معلومات إلصدارها للجمهور ونشرها عـرب              
القنوات الدبلوماسـية مبـا يفيـد بـدخول ذلـك اجلـسم الغـالف اجلـوي فـوق مشـايل الـسودان يف                        

وكانـت تلـك    . ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧ املنـسَّق يف     العـاملي بالتوقيـت    ٤٦/٠٢الساعة  
ت، الصادرة قبـل سـت سـاعات مـن وقـوع احلـدث، مـن الدقـة حبيـث اختلفـت بثـوان                        املعلوما

فقــط عــن الــدخول الــذي رصــدته ســواتل األرصــاد اجلويــة وكــشفته أجهــزة االستــشعار دون   
  .السمعية

لقريـب مـن األرض، وهـو     اAG5 2011واجلسم الـذي اكتـشف مـؤخراً هـو كويكـب        -٣٨
ل مرصـد الـسماء كاتالينـا املـدعوم مـن           كويكب ينطوي على خطر حمتمل، وقد اكتشف بفـض        

ونظراً لبيانات الرصد احملدودة اليت مت مجعهـا عـن   . ٢٠١١يناير / كانون الثاين٨وكالة ناسا يف    
فربايـر مـن عـام      / ارتطام ذلك الكويكب باألرض يف شباط      حتمال ا ذلك اجلسم حىت اآلن، فإنَّ    

. يـة بـشأن مواقعـه املداريـة املتوقعـة          يف املائـة يف إطـار حالـة عـدم التـيقن احلال             ٠,٢ يبلغ   ٢٠٤٠
 متـرا قـد     ١٤٠ نحور عرضه ب  قدَّ ذلك الكويكب الذي يُ    وإذا ما حدث االرتطام باألرض، فإنَّ     

وال ميكـن لـذلك الكويكـب أن        .  يت إن يت   ة ميغـاطن مـن مـاد      ١٠٠يطلق طاقة تـساوي تقريبـا       
 الفـضاء، تـسمى ثقـب     أن َمّر عرب منطقة يف      إال إذا حدث بدايةً    ٢٠٤٠يرتطم باألرض يف عام     

 كـــم، أثنـــاء مـــروره علـــى بعـــد بـــضعة ماليـــني ٣٦٥، متتـــد علـــى مـــسافة )keyhole(املفتـــاح 
ــومترات مــن األرض خــالل شــباط   ــر /الكيل ــا . ٢٠٢٣فرباي ــكاحتمــال حــدوث ذ أنَّ كم  ال ل

وال ميكــن .  يف املائــة فقــط، يف ضــوء الفهــم احلــايل ملــدار ذلــك الكويكــب٠,٢تتجــاوز نــسبته 
 يف مســاء النـهار، ولكـن مبجـرد أن يـصبح مـرة أخــرى      ذلـك الكويكـب إذ إنـه ميـرّ    حاليـاً رصـد   

ُتحــّسن البيانــات املتوقــع مجعهــا مــن حــسابات وف ، ســ٢٠١٣ســهل الرصــد يف خريــف عــام 
 مـن  ٢٠٤٠ عدم التيقن بشأن حالـة اقترابـه مـن األرض يف عـام            ةمداره وميكن أن ختفض درج    

ــة الــيت تبعــد أكثــر مــن    مــرة قطــر األرض إىل مــرتني أو ثالثــة مــرات قطــر    ٢٠٠املنطقــة احلالي
 ٢٠١٥وميكن لبيانات الرصد اإلضافية، املتوقـع احلـصول عليهـا يف الفتـرة بـني عـامي         . األرض

ــيقن   ٢٠٢٠و ــر مــن درجــة عــدم الت ــل   . ، أن ختفــض أكث وتظــل عمليــات رصــد الكويكــب قب
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م الوقــت  مفيــدة، ولكـن الكويكــب يبقـى صــغرياً وبعيـداً وسيمــضي معظـ    ٢٠١٣خريـف عـام   
حىت اخلريف وهو على اجلانب املعاكس من الشمس، لدرجـة أنـه حـىت أكـرب مقاريـب أرضـية                    

واسـتخدام بيانـات الرصـد الـيت سـتجمع يف خريـف       . وفضائية لن تنال إال فرصة ضئيلة لرصده      
ــة حــساب مــدار كويكــب   ٢٠١٣عــام  يلغي ســيناريو ارتطامــه  ســAG5 2011 لتحــسني عملي

 يف ٩٩ يل يف املائـة، يف حـني ستـصل هـذه النـسبة إىل حـوا             ٩٥  بنـسبة  ٢٠٤٠باألرض يف عـام     
ومن ناحيـة أخـرى، يف حـال        . ٢٠١٦ و ٢٠١٥املائة بفضل عمليات الرصد الالحقة يف عامي        

 باألرض، وهذا احتمال غـري مـرجح علـى اإلطـالق،            امكان الكويكب فعال على مسار االرتط     
 يف املائـة، وعمليـات   ١٥ و١٠ بـني   سترفع تلك النـسبة مـا  ٢٠١٣ عمليات رصده يف عام     فإنَّ

  يل قــد تزيــد مــن ارتفــاع تلــك النــسبة أيــضاً لتــصل إىل حــوا    ٢٠١٦ و٢٠١٥رصــده يف عــام 
ها  الوحيـدة الـيت ميكنـ      ي هـ  ٢٠١٥ و ٢٠١٣وعمليات الرصد اإلضافية يف عـامي       .  يف املائة  ٧٠

  .أن تزيد من دقة تلك التوقعات
    

    رسم السياسة العامة  - حاء  
العمل بأنَّ خطـر االرتطـام الـذي تنطـوي عليـه األجـسام القريبـة مـن األرض                   أقرَّ فريق     -٣٩

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  

وأنَّ نطاقهــا ُيحتمــل أن يكــون مــن االتِّــساع حبيــث ) لــد االرتطــام ال تنحــصر يف بدأي أهنــا قــ(
ينبغي التسليم بأنَّ خطر هذه األجسام قضية عاملية ال ميكن التصّدي هلـا بفعاليـة إالّ مـن خـالل                   

ومــن مثَّ فــإنَّ لألمــم املتحــدة دوراً هامــاً يف عمليــة رســم الــسياسة  . التعــاون والتنــسيق الــدوليني
  .ذا الشأن الالزمة يف همةالعا
مــن األرجــح أن يواجــه خــالل أنَّ وهنــاك حتــّد آخــر ماثــل أمــام اجملتمــع العــاملي، وهــو   -٤٠

وإن كـان مـن األرجـح أن يكـون جمـّرد            (السنوات اخلمس عشرة القادمة خطر ارتطام متـصوَّر         
يستلزم املضي قُدماً حنو اختـاذ قـرارات حامسـة بـشأن مـدى              ّمما  ،  )اقتراب ُيخطئ الكرة األرضية   

ورة اختاذ إجراءات حلماية احلياة على األرض من ارتطـام حمتمـل جبـسم قريـب مـن األرض                   ضر
ــاً كــامالً       ــة اخلطــر فهم ــل فهــم حقيق ــة هــذه اإلجــراءات قب ــسارع   . وماهّي ــك إىل ت ويرجــع ذل

عات األجسام القريبة من األرض وتطّور قـدرة اإلنـسان علـى التـدخل يف ارتطـام          اكتشاف جتمّ 
وممــا يزيــد مــن احتمــال اضــطرار البلــدان الــيت ترتــاد  . ر اجلــسممتوقّــع مــن خــالل حــرف مــسا

الفضاء إىل أن تتخذ قراراً بشأن اختاذ إجراءات أو عدم اختاذها أنَّ الـضرورة قـد حتـّتم إقـدامها                    
ولـذلك  . على اختاذ قرار قبل أن تتوافر معلومات أكيـدة عـن حـدوث ارتطـام أو عـدم حدوثـه                   
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وإذا كـان هنـاك     . تـواتر يفـوق بكـثري حـدوث االرتطامـات         قد تدعو احلاجة إىل اختاذ قرارات ب      
إنذار مبكر باحتمال حدوث ارتطام وكان معروفاً أنَّ القدرة علـى حـرف املـسار الالزمـة ملنـع        
ذلك االرتطام متاحة، فإنَّ البشرية ال تستطيع أن تتنّصل من املسؤولية عن النتائج املترّتبـة علـى                 

ا كان الكوكب بأسره معّرضاً ألن يـرتطم بـه جـسم قريـب     وملّ. اختاذ إجراءات أو عدم اختاذها   
من األرض، وملّا كانت عملية حرف املسار تـؤّدي يف حـّد ذاهتـا إىل زيـادة حمتملـة وإن كانـت              
مؤقتة يف خطر تعـريض جمموعـات سـكانية للخطـر مل تكـن يف األصـل معرَّضـة لـه، فإنـه ميكـن                

ي الــالزم لتقيــيم املنــافع واملــضار والتوصُّـــل إىل  مناشــدة األمــم املتحــدة بــأن تيــسِّر اجلهــد العــامل 
  .قرارات بشـأن اإلجـراءات الواجب اختاذها مجاعياً

وقــد ســلَّمت اللجنــة املعنيــة باألجــسام القريبــة مــن األرض التابعــة لرابطــة مستكــشفي    -٤١
الفــضاء بــضرورة املــضي قُــدماً يف عمليــة اختــاذ القــرارات بــشأن األجــسام القريبــة مــن األرض، 

، سلسلة من حلقات العمل الدولية وأحالت تقريرهـا الـذي           ٢٠٠٨سبتمرب  /فعقدت، يف أيلول  
). ، املرفـق A/AC.105/C.1/L.298انظـر الوثيقـة   ( واسع إىل فريـق العمـل   طاقكان مرتقباً على ن   

ورحَّب فريق العمل هبذه املسامهة املهّمة يف وضـع إطـار حمتمـل لـسياسة عامـة بـشأن األجـسام                     
األرض، وسلّم بقيمتها يف تـوفري معلومـات ُتثـري خطـة عمـل الفريـق العامـل املعـين                القريبة من   

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

لسادسة واألربعني للّجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف        واجتمع فريق العمل أثناء الدورة ا       -٤٢
ــر /شــباط ــشروع      ٢٠٠٩فرباي ــضاء هبــدف وضــع م ــة مستكــشفي الف ــر رابط  الســتعراض تقري

وأكمل الفريـق االسـتعراض     . إجراءات دولية بشأن التصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض        
األغـــراض الـــسلمية الثالثـــة  جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف دورةاألول للوثيقـــة خـــالل 
، وأدرج املــشروع األول لإلجــراءات الدوليــة يف مرفــق  ٢٠٠٩يونيــه /واخلمــسني، يف حزيــران

 /ويف شـباط  ). A/AC.105/C.1/L.301(تقريره املؤقت املقّدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية         
قـاد الـدورة الـسابعة     مشروع اإلجراءات الدوليـة أثنـاء انع  ل، استعرض فريق العم٢٠١٠فرباير  

واســتمع الفريــق يف تلــك الــدورة إىل كلمــات أُلِقيــت عــن التقريــر   . واألربعــني للجنــة الفرعيــة
اجلوانب القانونية يف التصّدي خلطر األجسام القريبة من األرض وما يتعلق بـذلك مـن               "املعنون  

وُبحثـت فيـه   ،  )الواليـات املتحـدة   (لينكـولن   -رباسـكا ، الـذي أعّدتـه جامعـة ن       "مسائل مؤسـسية  
مسائل قانونية ومؤسسية رئيسية ترتبط باألخطار اليت ُيحتمل أن تسّببها يف املـستقبل األجـسام               

وأُبِلغ فريـق العمـل أيـضا بعقـد حلقـة عمـل حـول إنـشاء شـبكة معلومـات              . القريبة من األرض  
 ينــاير/وحتليــل وإنــذار خاصــة باألجــسام القريبــة مــن األرض مبكــسيكو ســييت يف كــانون الثــاين  
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، نظّمتها رابطة مستكشفي الفضاء ومؤسـسة العـامل اآلمـن بـدعم مـن املركـز اإلقليمـي                   ٢٠١٠
  .ي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريب

 مـن املرفـق الثالـث    ٧ و٥الفقرتـان  (واتفق الفريق العامل يف تقريره إىل اللجنة الفرعيـة        -٤٣
نــه ميكــن لفريــق العمــل أن يــدرس اخلالصــات الوافيــة حللقــة  ، علــى أ)A/AC.105/958بالوثيقــة 

لينكـولن يف الفتـرة مـا    -العمل املعقودة يف مكسيكو سييت والتقرير الذي أعّدته جامعة نرباسـكا       
، وأنَّ العمـل املـضطلع بـه يف فتـرة مـا بـني               ٢٠١١ و ٢٠١٠ املنعقـدتني يف عـامي       لـدورتني بني ا 

نظـيم حلقـات عمـل يـشارك فيهـا خـرباء يف              هـذه ميكـن أن يـشمل ت        ٢٠١١-٢٠١٠ الدورتني
وقــد اجتمــع فريــق . مواضــيع خمتلفــة ذات صــلة مبــشروع التوصــيات الــذي أعــّده فريــق العمــل 

 الثالثـــة واخلمـــسني للجنـــة، ونظـــر يف لـــدورة أثنـــاء انعقـــاد ا٢٠١٠يونيـــه /العمـــل يف حزيـــران
بطـة مستكـشفي الفـضاء      وتولّت مؤسـسة العـامل اآلمـن ورا       . اخلالصات الوافية املشار إليها آنفاً    

فريـق ختطـيط البعثـات والعمليـات اخلاصـة      "ووكالة الفضاء األوروبية رعاية حلقة عمل بعنوان     
 / تــشرين األول٢٩ إىل ٢٧ مــن انيــاُعِقــدت يف دارمــشتاتب أمل" باألجـسام القريبــة مــن األرض 

حـرف   مسألة ختطيط البعثات والعمليات يف إطار محـالت          للتباحث يف ، وذلك   ٢٠١٠أكتوبر  
وتـضّمن  . وُزوِّد فريق العمل باخلالصة الوافية حللقـة العمـل        . مسار األجسام القريبة من األرض    

 املعلومـــات) A/AC.105/C.1/L.308 (٢٠١١-٢٠١٠التقريـــر املؤقّـــت لفريـــق العمـــل للفتـــرة  
املنبثقة عن األعمال املضطلع هبا يف فترة ما بني الدورتني امللّخصة أعاله، مبـا يف ذلـك مـشروع                   
ــة مــن       ــدابري التــصّدي علــى الــصعيد الــدويل خلطــر ارتطــام األجــسام القريب التوصــيات بــشأن ت

  .األرض
ــّرت اللجنــة، يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني املعقــودة يف حزيــران        -٤٤ ، ٢٠١١يونيــه /وأق

توصيات اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة وفريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                    
)A/AC.105/987   بأن يتوىل فريـق العمـل مهّمـة مواصـلة العمـل            )  من املرفق الثالث   ١٠، الفقرة

ــى صــوغ   ــشاريععل ــدويل خلطــر ارتطــام       م ــصعيد ال ــى ال ــصّدي عل ــدابري الت ــشأن ت  توصــيات ب
وأّيـدت اللجنـة أيـضا التوصـية املتعلقـة بـأن يـشمل العمـل املزمـع            . األجسام القريبة مـن األرض    
عقـد حتـت إشـراف     حلقات عمـل تُ   ٢٠١٢-٢٠١١ورتني يف الفترة    االضطالع به فيما بني الد    

 اجلوانب اليت تتناوهلا مشاريع التوصـيات املقّدمـة مـن           لففريق العمل وتضم خرباء معنيني مبخت     
. ل إنـشاء فريـق لتخطـيط البعثـات والعمليـات          هِّفريق العمل، واجتماعـات خـرباء ميكـن أن تـس          
امش الدورة الرابعـة واخلمـسني للجنـة مـن أجـل       وعقد اجتماع ملمثلي وكاالت الفضاء على ه      

  .٢٠١٢-٢٠١١النظر يف ما ميكن االضطالع به من أعمال فيما بني الدورتني يف الفترة 
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، نظّـم فريـق     ٢٠١٢ و ٢٠١١ بني الـدورتني خـالل عـامي         املنفَّذةواتساقاً مع األعمال      -٤٥
ولية املتعلقة بتخفيـف خمـاطر   حلقة العمل حول التوصيات الد"العمل، بناء على موافقة اللجنة،    
الواليــات ( يف باســادينا ٢٠١١أغــسطس / آب٢٦ و٢٥يــومي " األجــسام القريبــة مــن األرض

واستفادت حلقة العمل مـن الـدعم الفـين املقـّدم مـن مكتـب بـرامج رصـد األجـسام                     ). املتحدة
قـة العمـل   وتناولت حل. القريبة من األرض التابع لناسا ومن دعم مايل من مؤسسة العامل اآلمن     

مسائل أساسية تتصل بتدابري التصّدي املطلوبة والتعاون الذي سيحتاجه فريق ختطـيط للبعثـات              
 مـن  ارتطـام جـسم قريـب   والعمليات من أجل االستعداد ملواجهة احتمال تعّرض األرض خلطر   

ومتثّلت النتائج الرئيسية اليت متّخضت عنـها حلقـة العمـل يف وضـع مـشروع                . ا هب هذه األجسام 
يل الختــصاصات فريــق لتخطــيط البعثــات والعمليــات، وهــو جــزء أساســي مــن جممــل نظــام  أو

 تلـك يف صـيغة حمّدثـة    مـل درج نتائج حلقـة الع    ختفيف خماطر األجسام القريبة من األرض، وستُ      
ملــشروع التقريــر املؤقــت الــذي ســيقّدمه فريــق العمــل إىل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف     

: واتفق فريـق العمـل أيـضاً علـى تقـسيم تقريـره املؤقـت إىل تقريـرين          . ربعنيدورهتا التاسعة واأل  
 عمــلالتقريـر املؤقـت مــن فريـق ال   : ٢٠١٢-٢٠١١األجــسام القريبـة مــن األرض،  "تقريـر عـن   

، الذي يغطي األنـشطة واملـسائل       )A/AC.105/C.1/L.316( "املعين باألجسام القريبة من األرض    
 مـن األرض، والفهـم احلـايل للمخـاطر الـيت تنطـوي عليهـا تلـك             املتعلقة خبطر األجـسام القريبـة     

األجــسام القريبــة مــن "تقريــر عــن األجــسام والتــدابري الالزمــة للتخفيــف مــن تلــك املخــاطر؛ و 
 مشروع توصيات فريق العمل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض       : ٢٠١٢-٢٠١١األرض،  

ــام األجــــس    ــة مــــن األرضبــــشأن التــــصدي علــــى الــــصعيد الــــدويل خلطــــر ارتطــ  "ام القريبــ
)A/AC.105/C.1/L.317.(  

قـد اجتمـاع للفريـق العامـل     ، ُع٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٥ و ١٤وخالل يومي     -٤٦
املعين بوسائل اإلعالم واالتـصال وإدارة املخـاطر، يف خمتـرب فيزيـاء الغـالف اجلـوي والفـضاء يف         

برعايـة مـشتركة مـن مؤسـسة     تمـاع  االج ظّـم وُن). الواليـات املتحـدة  (بولـدر  جامعة كولورادو   
وعقـد اجتمـاع الفريـق العامـل املؤلـف مـن صـحافيني            .  مستكشفي الفضاء  ورابطةالعامل اآلمن   

 اجلمهـور خبطـر     إلعـالم ومتخصصني يف اإلعالم وإدارة املخاطر من أجل مناقشة أفضل الـسبل            
ي؛ واملــساعدة ارتطـام الكويكبـات القريبــة مـن األرض علــى حنـو يتــيح جتّنـب التــضليل اإلعالمـ      

 للتواصل والتثقيف، تعّزز من توفري معلومـات دقيقـة يف           طةعلى توفري إرشادات بشأن وضع خ     
. الوقت املناسب حول اآلثـار الـيت قـد تـنجم عـن األجـسام القريبـة مـن األرض احملتملـة اخلطـر                        

ألجــسام املخــاطر اخلاصــة با/تقريــر الفريــق العامــل املعــين باالتــصاالت يف جمــال اإلعــالم "م قُــدِّو
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تـيح علـى املوقـع الـشبكي ملؤسـسة العـامل       أُ فيه، كمـا   رإىل فريق العمل للنظ   " القريبة من األرض  
  )٥(.اآلمن
مــه فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض والفريــق   دَّ علــى مقتــرح قًءوبنــا  -٤٧

التاسـعة   لـدورة العامل املعين باألجسام القريبة من األرض أثنـاء انعقـاد اجتمـاع بينـهما خـالل ا                
مـايو  / أيـار  ٢٩ عمـل يف      ناسـا حلقـةَ    مـت وكالـةُ   واألربعني للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، نظّ        

ــوفري معلومــات عــن التحليــل الــدويل للكويكــب املــس   ف هبــد٢٠١٢ لــذي  اAG5 2011ى مَّ ت
ــوفر عــن ذلــك الكويكــب     أُو. حيتمــل أن ميثــل خطــراً  ــة املت بلــغ فريــق العمــل باملعلومــات احلالي

  . أعاله٣٨ملوجزة يف الفقرة وا
اخلامـــسة  وعقـــد االجتمـــاع الثـــاين ملمثِّلـــي وكـــاالت الفـــضاء علـــى هـــامش الـــدورة    -٤٨

يونيــه / حزيــران٨واخلمــسني للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، يف       
ــالتخ    ٢٠١٢ ــين بـ ــق معـ ــصاصات فريـ ــشروع اختـ ــشة مـ ــرض مناقـ ــات ، وذلـــك بغـ طيط للبعثـ

ويف عــام . A/AC.105/C.1/L.317 علــى توصــية قــدمها فريــق العمــل يف الوثيقــة ًءوعملياهتــا، بنــا
ــدورتني علــى مــشروع االختــصاصات، علــى أن يوضــع يف     ٢٠١٣ ، سيتواصــل العمــل بــني ال

  .صيغته النهائية حبلول موعد الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
اجلهــات الــيت ميكــن أن تكــون    عقــد ممثلــو  ، ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٥ويف   -٤٩

بالتـداول عـن ُبعـد      ل شبكة دولية لإلنـذار مـن خمـاطر الكويكبـات مـؤمتراً              كِّالعناصر اليت قد تش   
ــة      واكتــشف . أجــل اســتعراض التوصــيات الــيت قــدمها فريــق العمــل بــشأن إنــشاء شــبكة دولي

 تنفيـذها إمـا مـن    اليـاً جيـري ح   املتـضمنة يف التوصـيات       املهام الوظيفية العديد من   أنَّ  املشاركون  
جانب عناصر يف برنامج وكالة ناسا املعين باألجسام القريبة من األرض أو مـن جانـب مبـادرة     

ومع ذلك، فقـد رأى املـشاركون       . التوعية بأحوال الفضاء اليت تنفذها وكالة الفضاء األوروبية       
 بتحديــد لقــةوانــب املتعبعــض اجلأنَّ باإلمكــان إجــراء تنــسيق أفــضل بــشأن تلــك اجلهــود، وأنَّ 

واتفـق  . خصائص األجسام اليت تنطوي على خطر حمتمل ال حتظى حالياً بـدعم وإبـراز كـافيني               
 دويل يــساعد يف أعمــال التنــسيق ياملــشاركون أيــضاً علــى العمــل صــوب إنــشاء فريــق تــوجيه 

  .والتشجيع وتقدمي النصح بشأن اجلهود اإلضافية اليت ستبذل يف هذا اجملال
األنشطة احلالية واخلطط املستقبلية يف جمال خماطر ارتطام األجسام القريبة مـن            وكانت    -٥٠

األرض قد جرى تناوهلا يف دورة اسـتثنائية نظمهـا الفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                      
 ومشلــت اجلوانــب الفلكيــة لألخطــار  ،األرض التــابع للــشعبة الثالثــة يف االحتــاد الفلكــي الــدويل 
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ألجسام القريبة مـن األرض، وذلـك أثنـاء انعقـاد اجلمعيـة العامـة الثامنـة والعـشرين          عن ا  امجةالن
ــرة مــن     ــيجني، يف الفت ــدويل يف ب انظــر  (٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٠لالحتــاد الفلكــي ال

لالحتـاد الفلكـي    العامـة   واعتمدت اجلمعية   ). http://adams.dm.unipi.it/iausps7املوقع الشبكي   
 بـشأن إنـشاء نظـام إنـذار مبكِّـر دويل خـاص باألجـسام القريبـة مـن                    ٣/ بـاء  الدويل أيضاً القـرار   

ثـة   للـشعبة الثال   لتـابع األرض، وفقاً القتراح الفريق العامل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض ا              
  )٦(.يف االحتاد الفلكي الدويل

ومــن املقــرر إجــراء اســتعراض ملــشروع اختــصاصات فريــق معــين بــالتخطيط للبعثــات     -٥١
 على هـامش الـدورة اخلامـسة عـشرة للجنـة الفرعيـة العلميـة                ٢٠١٣فرباير  /وعملياهتا يف شباط  

  .والتقنية
 توصيات فريق العمـل بـشأن التـصّدي         A/AC.105/C.1/L.329درجت يف الوثيقة    وقد أُ   -٥٢

تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة        كـي   على الصعيد الدويل خلطر ارتطام األجسام القريبة من األرض ل         
  .رهتا اخلمسنييف دو
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