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  مقدمة -أوال  
توصـلت إلــيه اللجـنة الفرعــية العلمـية والتقنــية يف دورـا الثانــية     عمـال باالتفـاق الــذي    

والــذي أقــرته جلــنة  ) A/AC.105/848 مــن املــرفق األول بالوثــيقة  ٢٠انظــر الفقــرة (واألربعــني 
 دعت األمانة   )١(اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف دورا الثامنة واألربعني،             

دولـية إىل أن تقدم تقارير عن أنشطتها املتعلقة باألجسام القريبة           الـدول األعضـاء واملـنظمات ال      
مـن األرض، مبـا يف ذلـك مـا قامـت بـه مـن بعثات وحبوث وأنشطة متابعة، إضافة إىل خططها                       

وتتضمن هذه الوثيقة ما ورد من    . بشـأن أنشـطتها يف املسـتقبل، لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية           
 .٢٠٠٥مرب ديس/ كانون األول٩تقارير حبلول 

  
   الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  

  أملانيا    
  املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، معهد األحباث الكوكبية، برلني 

  مقدمة )أ( 
يعكـف العـلماء يف معهـد األحبــاث الكوكبـية، الـتابع لــلمركز األملـاين لشـؤون الفضــاء         -١

مـنذ سـنني عديـدة عـلى القـيام بأحباث دولية يف جمال              أدلرسـهوف،   -اجلـوي، الكـائن يف بـرلني      
ويشمل العمل الذي يضطلعون به القيام حبمالت رصد لتحديد      . األجسـام القريـبة مـن األرض      

اخلصـائص الفيزيائـية لألجسـام القريـبة مـن األرض باسـتعمال مقاريـب فلكـية أرضـية وفضائية                    
 تتمثل أنشطة الفريق الرئيسية يف هذا       كما. كـبرية يمـنح الوقت الستعماهلا على أساس تنافسي        

املـيدان يف تقلـيص البـيانات وحتليـلها، والقـيام بأحبـاث نظرية ونشر النتائج يف االت املرجعية                   
وهــذا العمــل يقــوم بــه أساســا، داخــل إدارة املذنــبات والكويكــبات الــتابعة لــلمعهد، . الكــربى

 .مخسة علماء وما متوسطه طالبان يف جمال البحث
  

  رصد األجسام القريبة من األرض     )ب( 
يتمـثّل واحـد مـن جمـاالت النشـاط الرئيسـية يف الوقـت احلاضـر يف الرصد الذي جيري                      -٢

) Keck(القـيام بـه يف املنطقة الطيفية احلرارية دون احلمراء بواسطة مقاريب مثل املقراب كيك                
طنية للمالحة اجلوية والفضاء    واملقـراب الفضـائي لرصـد األشـعة دون احلمراء التابع لإلدارة الو            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥١ ، الفقرة)Corr.1 و A/60/20( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  (1) 
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، يف الواليـات املـتحدة األمريكـية، وكـال املقـرابني موجودان يف ماونا كيا يف هاواي،                  )الناسـا (
ومتكِّــن البــيانات املســتمدة مــن عملــيات   . الــتابع لناســا) Spitzer(واملقــراب الفضــائي ســبيتزر  

القريـــبة مـــن األرض الرصـــد هـــذه مـــن حتديـــد بارامـــترات بالغـــة األمهـــية كحجـــم األجســـام   
. ونصـوعها، كمـا إـا توفـر معلومـات عـن اخلصـائص السـطحية مـن خـالل اخلمول احلراري                     

ويتطلّـب تفسـري عمليات الرصد هذه عمال نظريا كبريا ومنذجة حاسوبية للخصائص الفيزيائية          
وهـذا العمـل يضـطلع بـه بالتعاون مع فرق يف الواليات املتحدة         . لألجسـام القريـبة مـن األرض      

جامعــة امللكــة ببلفاســت   (ويف أوروبــا ) معهــد ماساتشــوتس للتكنولوجــيا وجامعــة هــاواي    (
باململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وإيرلـندا الشمالية؛ وجامعة هلسنكي؛ واملرصد الفلكي يف             

 ).تورينو بإيطاليا

ويعكـف أحـد احلائـزين عـلى زمالة حبث يف الوقت الراهن على إعداد رسالة دكتوراه       -٣
ــيدان يف ــذا امل ــناء الضــوء بشــأن       .  ه ــيات رصــد مضــوائية الحن وجيــري أيضــا االضــطالع بعمل

األجسـام القريبة من األرض من أجل حتديد اخلصائص الدورانية، ويف بعض احلاالت من أجل               
فقـد تبـين أن جـزءا هامـا مـن األجسـام الفضـائية هـي مذنبات                  (الكشـف عـن األقمـار املـرافقة         

يتطلـب الـتعاون مـع فرق أخرى يف أوروبا والواليات املتحدة، وهو يف             وهـذا البحـث     ). ثنائـية 
، )إسبانيا(ويعتزم املعهد، بالتعاون مع مرصد كاالر آلتو . الوقـت الـراهن بقيادة فريق من براغ   

 مـترا جيـري الـتحكّم فـيه عـن بعـد من أجل القيام بعمليات الرصد                  ١,٢تشـغيل مقـراب قطـره       
 .٢٠٠٦جسام القريبة من األرض، وذلك اعتبارا من عام املضوائي والقياسي الفلكي لأل

  
  الدراسات النظرية وعمليات احملاكاة        )ج( 

يف سـياق مشروع رسالة دكتوراه، بالتعاون مع جامعة درسدن للتكنولوجيا، أُجريت             -٤
ــل مســار الكويكــبات          ــن أجــل حتوي ــتلفة م ــيات حمــتملة خم ــيات حبــث ومنذجــة بشــأن تقن عمل

ويف سياق هذا العمل، استحدثت حزمة براجمية حملاكاة        . ا الرتطامهـا بـاألرض    واملذنـبات تفاديـ   
وجيري يف الوقت احلاضر    . خطـر ارتطام حمتمل ولتحديد استراتيجية مثلى بشأن حتريف املسار         

حتلـيل تكـون الفوهـات واآلثـار املصـاحبة الرتطـام الكويكـبات واملذنـبات باألرض، وذلك يف                   
وهذا البحث يشكّل   . ذجـة وعملـيات حماكات حاسوبية متقدمة      إطـار دراسـة نظـرية تشـمل من        

 .أيضا مشروع رسالة دكتوراه بالتعاون مع جامعة براونشفايغ التقنية
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  املشاركة يف رحالت فضائية ذات صلة باألجسام القريبة من األرض              )د( 
ويف " اكتديب إميب"يشـارك املعهـد يف تفسـري البـيانات املسـتمدة من املركبة الفضائية         -٥

، وهو الكويكب املستهدف    "إيتوكاوا"عملـيات الرصـد األرضـي للجسـم القريب من األرض            
ومــن املعــتزم أيضــا املشــاركة بقــوة يف التخطــيط املقــبل للــرحلة   ". هايابوســا"بالــرحلة اليابانــية 

هـي رحلـة سـباقة للتخفـيف من االرتطام تعكف         " دون كيشـوت  "والـرحلة   ". دون كيشـوت  "
ــلى دراســتها و  ــية   ع ــة الفضــاء األوروب ــد عضــوا يف احتــاد    ). اإليســا(كال وســوف يكــون املعه

شـركات يعـتزم االسـتجابة لدعـوة صادرة عن اإليسا إىل تقدمي اقتراحات بشأن دراسة تشكل                 
 .املرحلة ألف من الرحلة

  
  شبكة فايربول األوروبية    ) ه( 

امل السماء وتسجل يشـارك املعهـد يف تشـغيل شبكة من أجهزة الكامريا اليت تغطي ك      -٦
وتوفّــر شــبكة فايــربول األوروبــية البــيانات األساســية . مســارات نــيازك كــبرية تــرتطم بــاألرض

. حلوسـبة معـدل الدفـق الكتـلي بالقـرب من األرض واحتماالت االرتطام بأجسام أكرب حجما              
 .وهذا املشروع مضطلع به بالتعاون مع املرصد أوندريوف باجلمهورية التشيكية

  
  مركز سبيسغارد األملاين     )و( 

اقـترح املعهـد إنشـاء مركـز امسه مركز سبيسغارد األملاين يفترض فيه، أسوة باملركزين                 -٧
خمترب الدفع النفثي التابع لربنامج األجسام القريبة (الـنظريين لــه يف الواليـات املـتحدة األمريكية        

، أن )القريــبة مــن األرضمركــز املعلومــات عــن األجســام  (ويف اململكــة املــتحدة ) مــن األرض
يعمـل مبـثابة حلقـة وصـل بـني أنشـطة الـبحوث واجلمهـور عامـة، وأن يـنقل املعلومات القائمة                       
عـلى أسـس علمية على حنو جيعلها يسرية الفهم من اجلمهور واإلدارات احلكومية، وأن يكون                

ــيا يف األنشــطة     ــية متهيــئا لدعــم واضــعي السياســات يف جمــال إدارة شــؤون مشــاركة أملان الدول
 .املتصلة مبخاطر االرتطام وخطط التخفيف من حدة ارتطام األجسام القريبة من األرض

  
  قاعدة بيانات األجسام القريبة من األرض       )ز( 

إضـافة إىل أنشـطة البحـث اآلنفـة الذكـر الـيت حتـتل الصـدارة، يحـتفَظ بقـاعدة بيانات                       -٨
جسام القريبة من األرض واملعروفة،    عـلى خـط احلاسـوب بشـأن اخلصـائص الفيزيائـية لكـل األ              

 . (http://earn.dlr.de)وقاعدة البيانات هذه متاحة على اإلنترنت 
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  املنشورات  )ح( 
تـتاح بـناء على الطلب نسخ من املنشورات ذات الصلة باألنشطة الفضائية اليت وصفت                -٩

 .(/http://solarsystem.dlr.de/KK) أما التقارير السنوية فهي متاحة على املوقع الشبكي. أعاله
  

  إيطاليا     
 ٢٠٠٤تقرير عن األنشطة الوطنية ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض يف عامي  
   وكالة الفضاء اإليطالية: ٢٠٠٥و

  مقدمة )أ( 
تشـمل األجسـام القريبة من األرض أجساما مساوية كالكويكبات والشهب اليت ميكن              -١

وبالـرغم مـن قلـة احـتمال ارتطام هذه األجسام باألرض، فهي متثّل        . أن متـر عـرب مـدار األرض       
 .خطرا حمتمال يهدد األرض

وعــلى مــدى األعــوام العديــدة املاضــية، عــرف عــلماء الفلــك الكــثري عــن الكويكــبات   -٢
ففـي كـل يوم، حتترق يف الغالف اجلوي         . واملذنـبات الـيت تـرتطم بـاألرض يف فـترات عشـوائية            

الصـغرية اليت ال يزيد حجمها عن سنتيمتر، كالشهب، دون أن تلحق أي  آالف مـن األجسـام     
 .ضرر

أمـا ارتطـام أجسام قريبة من األرض بالغة الكرب حبيث يبلغ حجمها عدة كيلومترات،                -٣
. فقـد كـان يف املاضـي يشـكّل كارثة كبرية، لكن ذلك االرتطام قلّما كان حيدث حلسن احلظ                  

 فهـي ميكـن أن تسـبب ضـررا كـبريا عندما ترتطم باألرض يف                وأمـا األجسـام املتوسـطة احلجـم       
 .فترات عشوائية تتراوح بني عشرات أو مئات أو آالف من السنني

ويعــتقد كــثري مــن الباحــثني أن اخلطــر الــذي متــثّله األجســام القريــبة مــن األرض عــلى    -٤
مياثل اخلطر األرواح واملمـتلكات، عـندما يقـاس متوسـط هـذا اخلطر على مدى فترات طويلة،             

وميكن . الـناجم عـن ظواهـر طبيعـية أخـرى مألوفة أكثر كالزالزل والظروف املناخية القصوى               
أن تكـون النـتائج املترتـبة عـلى ارتطـام األجسـام القريـبة مـن األرض حـادة جـدا، ولكـن ميكن                      

رر القـيام بالكـثري مـن أجـل منع حدوث بعض االرتطامات كلّيا والتقليل إىل حد كبري من الض          
 .الذي تتسبب فيه ارتطامات أخرى، على شرط اختاذ تدابري يف الوقت املناسب

فعـند أخـذ اإلنـذار املـبكر يف االعتـبار، ميكـن اختـاذ تدابـري مضادة إما من أجل تشظية                       -٥
ويتطلّــب رصــد األجســام القريــبة مــن األرض . اجلســم القريــب مــن األرض أو حتــريف مســاره
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فيزيائـية وصـوغ اسـتراتيجية بشـأن التدابري املضادة املمكنة جهدا            وفهرسـتها وحتلـيل طبيعـتها ال      
 .دوليا كبريا ومنسقا

ويف هـذا الصـدد، تشـارك األوساط العلمية اإليطالية مشاركة عميقة يف محالت رصد                -٦
الكويكـبات واملذنـبات، وذلك يف إطار مشاريع ترمي إىل البحث يف بنيتها الداخلية وتركيبتها           

ي يف ايــة املطــاف إىل الــنظر يف االســتراتيجيات الفعالــة الرامــية إىل تدمــري تلــك   املاديــة، وتــرم
 .األجسام املقتربة من األرض أو حتريف مدارها

  
  املشاركة يف بعثات فضائية ذات صلة باألجسام القريبة من األرض              )ب( 

 لإلدارة التابعة" دون ديسـكوفري "يف بعـثة    ) اآلسـي (تشـارك وكالـة الفضـاء اإليطالـية          -٧
من املعتزم إطالقها   (يف الواليـات املـتحدة األمريكية       ) ناسـا (الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء         

: ، وهـذه البعثة ستقوم برحلة حنو أكرب كويكبني يف منظومتنا الشمسية           )٢٠٠٦يولـيه   /يف متـوز  
يف " دون"، حيـث ستصـل إليه بعثة        "سـرييس "، و ٢٠١٠، حيـث ستصـل إلـيه يف عـام           "فيسـتا "

ــن اجلســمني املخــتلفني      . ٢٠١٥م عــا ــة هذي ــثة العلمــية، فهــي دراســة ومقارن ــا أهــداف البع أم
اخـتالفا كـبريا، حيـث إن أحدمهـا بدائـي ورطـب، يف حـني أن الثاين متمايز وجاف، من أجل                      

وسوف تعىن األدوات   . فهـم الظـروف والعملـيات املوجـودة يف بداية تكون املنظومة الشمسية            
بقـياس كـتلة الكويكـبني وشـكلهما وحجمهمـا وحالتهما           " دون"لى مـنت    العلمـية املوجـودة عـ     

وسـوف متكِّـن هذه البيانات من حتديد ماضي هذين الكويكبني           . الدوامـة وتركيبـتهما املعدنـية     
وتطورمهـا مـن الناحـية احلـرارية وانفجارمهـا وظاهـرة تشـكّل الصـخور فـيهما، واحلصول على                   

 .وحجم لُبهمامعلومات نافذة عن بنيتهما الداخلية 

مبطـياف لرسـم اخلـرائط باألشعة دون احلمراء         " دون"وتـزود إيطالـيا املركـبة الفضـائية          -٨
وســوف يوفّــر هــذا املطــياف بــيانات عــن تركيــبة الكويكــبني وتوزعهمــا مــن الناحــية  . واملرئــية
وســوف متكِّــن هــذه املعلومــات مــن الــتحري بشــكل أفضــل يف منشــأ كــال اجلســمني  . املعدنــية
الباحث الرئيسي . (رمهـا، فضـال عـن بنيـتهما الداخلـية وخصائصـهما الفيزيائية اإلمجالية             وتطو :

 .)معهد فيزياء الفضاء الكوكيب، روما/كوراديين، املعهد الوطين للفيزياء الفلكية. أ

اليت هي تابعة لوكالة " روسيتا كورنرستون"وتشـارك وكالـة الفضـاء اإليطالية يف بعثة      -٩
 ٧٦واهلــدف الرئيســي هلــذه البعــثة هــو أن تــدور حــول املذنــب    ). اإليســا(ة الفضــاء األوروبــي

ملـدة عام تقريبا يف طريقها      ) 67P/Churyumov-Gerasimenko(جرياسـيمينكو   -شـوريوموف /يب
عــلى ســطح نــواة املذنــب مــن أجــل القــيام بــتجارب  " فــيالي"إىل الشــمس، وأن تهــبط العــربة 
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 وســوف تصــل إىل املذنــب يف عــام ٢٠٠٤مــارس /ار آذ٢يف " روســيتا"وقــد أطلقــت . موقعــية
 .٢٠١٠يف عام " لوتيسيا" و٢٠٠٨يف عام " ستاينـز" بعد املرور بكويكبني، مها ٢٠١٤

وتوفّـر املذنـبات معلومـات هامـة عـن منشـأ املـنظومة الشمسـية ألـا األجسـام األكــثر            -١٠
وهكــذا، فــإن تركيبــتها .  تكوــابدائــية يف املــنظومة ومل تتغــير تركيبــتها الكيميائــية كــثريا مــنذ 

بعد، أي قبل   " تكتمل"تعكـس تركيـبة املـنظومة الشمسـية عـندما كانـت يف حداثة عمرها ومل                 
، بدوراـا حول    "روسـيتا "وسـوف متكِّـن املركـبة       .  ملـيون سـنة خلـت      ٤ ٦٠٠مـا يـزيد عـلى       

ــاريخ   -شــوريوموف/ يب٧٦املذنــب   جرياســيمنكو واهلــبوط عــلى ســطحه، مــن إعــادة رســم ت
أيضـا مسـامهة كـبرية يف فهـم مــا إذا     " روسـيتا "وسـوف تســاهم  . الفضـاء اـاور لـألرض ذاـا    

فاملذنبات حتمل جزيئات عضوية . كانـت املذنـبات قـد سـامهت يف بدايـات احلياة على األرض          
وعالوة . معقّـدة وصـلت إىل األرض مـن خالل االرتطامات ورمبا كان هلا دور يف منشأ احلياة                

ــبات دور هــام أيضــا يف   " الطــيارة"ا كــان للعناصــر اخلفــيفة  عــلى ذلــك، رمبــ  الــيت حتمــلها املذن
" ستاينـز"، مبرورها بالكويكبني    "روسيتا"واملركـبة   . تشـكيل حمـيطات األرض وغالفهـا اجلـوي        

، سـوف تزيد من املعرفة بطبيعة وخصائص هذين اجلسمني اللذين ميكن أن يشكّل        "لوتيسـيا "و
 .تمالارتطامهما باألرض خطرا حم

ــية كــالً مــن املركــبة     -١١ ــة الفضــاء اإليطال ــيالي"والعــربة " روســيتا"وقــد زودت وكال " ف
 :باحلموالت والنظم الفرعية التالية

ســوف يقــيس هــذا اجلهــاز . ")جــيادا("حملّــل ارتطــام احلــبات ومــراكم الغــبار  )أ( 
 ضغط اإلشعاع   يعكسها(عـدد حـبات الغـبار القادمـة مـن نـواة املذنـب ومـن اجتاهـات أخـرى                     

كوالجنيــلي، املعهــد . ل: الباحــث الرئيســي(وكتلــتها وزمخهــا وســرعتها وتوزعهــا  ) الشمســي
 ؛)املرصد الفلكي كابودميونيت، نابويل، إيطاليا/الوطين للفيزياء الفلكية

ســوف . ")فريتــيس("ودون احلمــراء  مطــياف رســم اخلــرائط باألشــعة املرئــية  )ب( 
. األجسـام الصـلبة ودرجـة احلـرارة عـلى سطح نواة املذنب       يرسـم ويـدرس هـذا اجلهـاز طبـيعة           

وهـو سيتبين أيضا غازات املذنبات وحيدد خصائص ذؤابة املذنب الفيزيائية، كما إنه سيساعد              
ــين أفضــل مواقــع اهلــبوط   كوراديــين، املعهــد الوطــين للفــيزياء  . أ: الباحــث الرئيســي. (عــلى تب

 .)رومامعهد فيزياء الفضاء الكوكيب، /الفلكية

جهـاز كـامريا عـريض الـزاوية للمقـياس الطـيفي ونظام التصوير باألشعة دون                 )ج( 
أوزيريس هو جهاز كامريا عريض الزاوية وجهاز كامريا ضيق         . )أوزيـريس (احلمـراء عـن بعـد       

الـزاوية مـن أجـل احلصـول عـلى صـور عالـية االسـتبانة لـنواة املذنـب وللكويكـبات اليت متر ا                      
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وهي ستساعد  . جرياسيمينكو-شوريوموف/ يب ٦٧يف رحلـتها إىل كوميت      " اروسـيت "املركـبة   
جهاز الكامريا العريض الزاوية أُنتج يف إيطاليا وكان مسؤوال  . (عـلى تبـين أفضل مواقع اهلبوط      

 ؛)باربيريي، جامعة بادوا، إيطاليا. عن إنتاجه املشارك اإليطايل يف البحث ج

 ٢٠ ســوف يــنفُذ هــذا اجلهــاز أكــثر مــن      .)SD2(جهــاز املعايــنة والــتوزيع    )د( 
. سـنتيمترا حتـت السطح وسوف جيمع عينات ويرسلها إىل أفران خمتلفة أو إىل البحث اهري               

 ؛)إيركويل فينـزي، املعهد املتعدد الفنون، ميالنو، إيطاليا. أ: املفتش الرئيسي(

ب على منت   سوف توفّر املصفوفة الشمسية قدرة للتجار     . املصـفوفة الشمسية   ) ه( 
إيـركويل فيـنـزي، املعهــد   . أ: العـامل املسـؤول عـن هــذا اجلهـاز    . (بعـد هــبوطها " فـيالي "العـربة  

 ).املتعدد الفنون، ميالنو، إيطاليا

، تعـاون العـلماء اإليطالـيون مـع املركـز الوطـين الفرنسـي للدراســات        ٢٠٠٥ويف عـام   -١٢
. عنـية باألجسـام القريبة من األرض  الفضـائية عـلى إعـداد دراسـة تقييمـية بشـأن بعـثة فضـائية م               

، وســوف تــبدأ املــرحلة ٢٠٠٥وســوف ينشــر الــتقرير الــنهائي هلــذه الدراســة التقييمــية يف عــام 
 .٢٠٠٦ألف يف عام 

  
  التعاون مع كيانات أخرى ذات صلة يف ميدان األجسام القريبة من األرض             )ج( 

 ن مؤسســة سبيســغارد  مثــة مســامهة يف فهــم األجســام القريــبة مــن األرض قادمــة مــ        -١٣
)http://spaceguard.rm.iasf.cnr.it/( مــارس / آذار٢٦، وهــي مجعــية دولــية أنشــئت يف رومــا يف

ــئة األرض مــن انفجــار أجســام تابعــة للمــنظومة الشمســية     ١٩٦٦ ــة بي ــبات ( ــدف محاي املذن
 الذي  أمـا األنشطة الرئيسية هلذه املؤسسة فتجرى ضمن إطار األنشطة العلمية          ). والكويكـبات 

 :هو أعم، وهي ترمي إىل ما يلي

تـرويج وتنسيق أنشطة االكتشاف واملتابعة واحلساب املداري بشأن األجسام           )أ( 
 القريبة من األرض على الصعيد الدويل؛

تـــرويج األنشـــطة الدراســـية، عـــلى كـــل مـــن املســـتوى الـــنظري والرصـــدي    )ب( 
سام الصغرى يف املنظومة الشمسية، مع      والتجريـبـي، بشـأن اخلصـائص الفيزيائية واملعدنية لألج        

 إيالء األجسام القريبة من األرض اهتماما خاصا؛

تــرويج وتنســيق شــبكة أرضــية، هــي مــنظومة سبيســغارد، بدعــم مــن شــبكة     )ج( 
 .ساتلية حمتملة، من أجل أنشطة االكتشاف والرصد واملتابعة القياسية الفلكية والفيزيائية
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، وبعـد عـرض ست دراسات متوازية سابقة للمرحلة          ٢٠٠٤يـناير   /ويف كـانون الـثاين     -١٤
، وهي دراسات أُجريت "اإلعـداد للبعـثة املـتعلقة باألجسـام القريـبة من األرض         "ألـف، عـنواا     

يف سـياق بـرنامج الدراسـات العـام لـدى وكالـة الفضـاء األوروبـية، أنشأت هذه الوكالة فريقا               
ملــتعلقة باألجســام القريــبة مــن األرض، ــدف  دولــيا، امســه الفــريق االستشــاري املعــين بالبعــثة ا 

وقد تألّف الفريق من ستة     . مناقشـة نـتائج الدراسـات وتقدمي توصيات بشأن اخلطوات القادمة          
عـلماء مـن الدول األعضاء يف وكالة الفضاء األوروبية من ذوي اخلربة الفنية يف جوانب خمتلفة    

ــبة مــن األرض    ــتح (مــن األجســام القري ــية الكشــف واملــدار وال ــين اخلصــائص الفيزيائ ) ديد وتب
ــاألرض   ــا ب ــريق        . وخطــر ارتطامه ــذا الف ــني أعضــاء ه ــن ب ــناك باحــث إيطــايل م ــد كــان ه وق

معهد الفيزياء الفضائية   /املعهـد الوطـين للفيزياء الفلكية     (فالسـيكي   . ب. االستشـاري، وهـو ج    
 ).الكوكبية

ــوز -١٥ ــيه /ويف مت ــريق االستشــاري املعــين بالبعــ   ٢٠٠٤يول ــدم الف ــتعلقة باألجســام  ، ق ثة امل
القريـبة مـن األرض، يف مقـر املعهـد األورويب ألحبـاث الفضـاء الـتابع لوكالـة الفضاء األوروبية                     

أولويـات البعـثة الفضـائية فـيما يتعلق         "، الـتقرير الـنهائي لدراسـته املعـنونة          )فراسـكايت، إيطالـيا   (
األوساط العلمية والصناعية يف    ، إىل   "بـتقدير خماطـر األجسـام القريـبة من األرض والتقليل منها           

وكان الفريق االستشاري   . مناسـبة عمومـية دعي إليها أيضا ممثلو وكاالت فضاء وطنية أخرى           
 :مسؤوال بوجه خاص عن األمور التالية

ــر خماطــر االرتطــام،        )أ(  ــن أجــل تقدي ــثات الفضــائية م ــزايا اســتخدام البع ــين م تب
 وحتديد أسباب منطقية متينة لذلك؛

ن املـزايا املقـترنة باستخدام النظم الفضائية اليت ميكن أن تكمل على أفضل              تبـي  )ب( 
 وجه الرصد األرضي والبيانات األرضية؛

تنقـيح األسـس املنطقـية العلمـية للبعـثات السـت اليت درست، وذلك يف ضوء                  )ج( 
 املعارف الراهنة واملبادرات الدولية؛

ألولويــتها بشــأن بعــثات الرصــد    إنــتاج جمموعــة مــن التوصــية املرتــبة وفقــا       )د( 
 .وااللتحام يف سياق دويل

ومتـثّل دراسـات املـرحلة ألـف بشـأن البعـثات اجلديدة أحد األهداف الرئيسية لربنامج                  -١٦
وقد طلبت أطراف خمتلفة، منها الس األورويب . الفضـاء العـام لـدى وكالـة الفضاء األوروبية        

صادي والفرقة العاملة التابعة للمملكة املتحدة واملعنية       ومـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان االقت       
باألجسـام القريبة من األرض اليت ميكن أن تشكّل خطرا، من اإليسا أن تبحث يف الكيفية اليت                 
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. ميكـن ـا للوسـائل الفضـائية أن تسـاهم يف التخفـيف مـن خطـر األجسـام القريـبة من األرض                  
قـية لإليسـا بشـأن الطـريقة اليت ميكن ا اقتراح بعثة          وتشـكل املـرحلة ألـف اخلطـوة التالـية املنط          

دون "ومــن بــني البعــثات املستعرضــة، يعتــرب الفــريق االستشــاري مفهــوم . عــلى اــتمع الــدويل
" دون كيشوت "فللـرحلة   . أكـثر البعـثات مواءمـة مـع املعـايري واألولويـات املخـتارة             " كيشـوت 

يما يـتعلق بالبنـية الداخلية جلسم قريب من         القـدرة عـلى تعلـيم الباحـثني القـدر الكـبري، لـيس فـ               
وهكــذا فــإن البعــثة . األرض فحســب، وإمنــا أيضــا فــيما يــتعلق بكيفــية الــتفاعل معــه ميكانيكــيا

هـي البعـثة الوحـيدة الـيت ميكـن أن توفّـر حلقـة الوصـل األساسـية املفقودة يف                     " دون كيشـوت  "
ــين املخاطــر إىل التخفــيف مــن حدــ     ــثة   . االسلســلة املمــتدة مــن تب ــار مفهــوم البع ــد أث دون "وق

أيضــا قــدرا كــبريا مــن االهــتمام يف بلــدان خــارج أوروبــا، وهــي بلــدان يعــد احــتمال  " كيشــوت
لذلك، فإن من املتوقّع أن تنفَّذ هذه       . مشاركتها بالغ األمهية لتوافر املوارد املالية والربناجمية للبعثة       

 إطار التعاون الدويل، وستتمثّل مسامهة اإليسا       البعـثة الـيت سـتقوم عـلى هـذا املفهـوم املـرجعي يف              
 .٢٠١٤ – ٢٠١١على األرجح يف بعثة إليضاح التكنولوجيا من املزمع إطالقها يف الفترة 

وهو املتعاقد  ) (Deimos(فهو دييموس   " دون كيشوت "أمـا الفـريق املشـارك يف رحلة          -١٧
سغارد، ومعهد باريس لفيزياء    ، وجامعـة بـيزا، ومؤسسـة سبي       )Astrium(، وأسـتريوم    )الرئيسـي 

 .األرض، وجامعة برن
  

  النرويج     
يضــطلع معهــد الفــيزياء الفلكــية الــنظرية، جبامعــة أوســلو، بأنشــطة حمــدودة بشــأن           

ويشرف على هذا الربنامج األستاذ كاري أكسنيس، ويستخدم        . األجسـام القريـبة من األرض     
ــيانات الرصــد املســتمدة مــن املقــراب البصــر     ــربنامج ب ــا جبــزر   ال ي الشــمايل املوجــود يف ال بامل

ــات        ). إســبانيا(الكــناري  ــبة يف جامع ــك والطل ــلماء الفل ــني ع ــاون ب ــبارة عــن تع ــو ع ــذا ه وه
أمــا اهلـــدف فهــو دراســـة اخلصـــائص   . وأوســـلو) الســـويد(هلســنكي وكوبـــنهاغن وأوبســاال   

 على تلك   الفيزيائـية والدينامـية للكويكـبات الـيت تعـرب مـدار األرض، مـع التركـيز بوجه خاص                  
 وسـوف يتواصل حىت     ٢٠٠٣وقـد بـدأ هـذا الـربنامج يف عـام            . الـيت ميكـن أن تـرتطم بـاألرض        

 .٢٠٠٦اية عام 
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