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  مقدمة -أوال  
ــتابعة للجــنة   قامــت  -١ ــية ال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

اخلاصــة ، بـتعديل خطــة العمــل  ٢٠٠٥ا الثانـية واألربعــني يف عــام  ، يف دورــاألغـراض الســلمية 
انظر الفقرة   (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ببـند جدول األعمال املتعلق باألجسام القريبة من األرض لعامي           

، اليت اعتمدا اللجنة الفرعية يف دورا احلادية )A/AC.105/848 مـن املـرفق األول بالوثـيقة         ٢٠
). A/AC.105/823 مــن املــرفق الــثاين بالوثــيقة    ١٨ر الفقــرة انظــ ( ٢٠٠٤واألربعــني يف عــام  

ــام          ــني يف ع ــرابعة واألربع ــا ال ــية، يف دور ــتنظر اللجــنة الفرع ــة، س ــل املعّدل ــة العم  وعمــال خبط
ــتعلقة       ٢٠٠٧ ــية عــن أنشــطتها امل ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــة مــن ال ــتقارير املقّدم ، يف ال

ك البعثات وعمليات البحث واملتابعة، وكذلك اخلطط       باألجسـام القريـبة من األرض، مبا يف ذل        
 .اخلاصة باألنشطة املقبلة

 ت األمانــة هــذه الوثــيقة اســتناداً إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاءوقـد أعــدّ  -٢
 .أملانيا، اليابان، التفيا، بولندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: التالية

  
  الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  

 أملانيا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

   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 القيام حبمالت رصد لتحديد اخلصائص الفيزيائية . األجسـام القريـبة من األرض    
لألجسـام القريـبة مـن األرض باسـتعمال مقاريـب فلكـية أرضـية وفضـائية كـبرية يمـنح الوقت                      

ئيسية يف هذا امليدان تتمثّل أيضا يف تقليص وأنشطة الفريق الر  . السـتعماهلا عـلى أساس تنافسي     
وهــذا . البــيانات وحتليــلها، والقــيام بأحبــاث نظــرية ونشــر النــتائج يف اــالت املرجعــية الكــربى 

ما العمـل يقـوم بـه أساسـا، داخـل إدارة املذّنـبات والكويكـبات الـتابعة لـلمعهد، سـتة عـلماء و                 
 .اثنان من طلبة البحوثمتوسطه 
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  ام القريبة من األرض  رصد األجس   )ب( 
ــية         -٢ ــنطقة الطيف ــيام بالرصــد يف امل ــيا يف الق ــثّل أحــد جمــاالت النشــاط الرئيســية حال يتم

واملقراب الفضائي لرصد   ) Keck(احلـرارية دون احلمـراء بواسـطة مقاريـب مـثل املقراب كيك              
الواليــات ، يف )ناســا(األشــعة دون احلمــراء الــتابع لــإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء   

ــا كــيا يف هــاواي، واملقــراب الفضــائي ســبيتزر       املــتحدة األمريكــية، وكالمهــا موجــود يف ماون
)Spitzer (   وتتـيح البـيانات املسـتمّدة مـن عملـيات الرصـد هذه حتديد بارامترات               . الـتابع لناسـا

ر أيضا معلومات عن    بالغـة األمهـية كحجـم األجسـام القريـبة مـن األرض ونصوعها، وهي توفّ               
ويتطلّب تفسري عمليات الرصد هذه عمال      . صـائص السـطحية مـن خـالل اخلمول احلراري         اخل

واملقترحات . نظـريا كـبريا ومنذجـة حاسوبية للخصائص الفيزيائية لألجسام القريبة من األرض            
الــناجحة الــيت تقــّدم ــا معهــد األحبــاث الكوكبــية مــن أجــل ختصــيص وقــت للرصــد باملقــراب  

الذي دراسةً للخصائص الفيزيائية ألحد األجسام القريبة من األرض  الفضـائي سـبيتزر تتضـّمن       
وت شــ وحتديــدا حلجــم وطبــيعة هــدف حمــتمل لبعــثة دون كيوســريع الــدورانجــّدا هــو صــغري 

ويـنفَّذ هـذا العمـل بالتعاون مع أفرقة يف الواليات           ). اإليسـا (الـتابعة لوكالـة الفضـاء األوروبـية         
جامعـــة امللكـــة (ويف أوروبـــا ) لوجـــيا وجامعـــة هـــاوايمعهـــد ماساتشـــوتس للتكنو(املـــتحدة 

ويعكف أحد احلائزين على زمالة ). ببلفاسـت، وجامعـة هلسنكي؛ واملرصد الفلكي يف تورينو        
 .حبث يف الوقت الراهن على إعداد رسالة دكتوراه يف هذا امليدان

وسلو أوأوبساال  و هلسـنكي    اتجامعـ (سـكندينافية   البالـتعاون مـع املعـاهد ا      اسـتمر،   و -٣
ويستخدم هذا الربنامج .  تنفـيذ أحـد بـرامج رصـد األجسـام القريـبة من األرض           ،)كوبـنهاغن و

املقـراب البصـري الشـمايل املوجـود عـلىجزيرة ال باملـا بإسبانيا للقيام بعمليات رصد مضوائية                  
الحنـناء ضـوء األجسـام القريـبة مـن األرض وإلجـراء مـتابعة قياسـية فلكية لألجسام القريبة من            

 .رض والـمكتشفة حديثااأل

، تشغيل  )إسبانيا(ويعـتزم معهـد األحبـاث الكوكبـية، بالـتعاون مـع مرصـد كـاالر آلتو                   -٤
 مـتر جيـري الـتحكّم فـيه عن بعد من أجل القيام بعمليات الرصد املضوائي                ١,٢مقـراب قطـره     

 .٢٠٠٧والقياسي الفلكي لألجسام القريبة من األرض، وذلك اعتبارا من عام 
  

  الدراسات النظرية وعمليات احملاكاة        )ج( 
يف سـياق إجنـاز مشـروع رسـالة دكتوراه، وبالتعاون مع جامعة درسدن للتكنولوجيا،                -٥

حتويل مسار الكويكبات واملذّنبات    بشأن  أُجريـت عملـيات حبـث ومنذجة لتقنيات حمتملة شىت           
جمــية حملاكــاة خطــر ويف ســياق هــذا العمــل، اســتحدثت حــزمة برا . تفاديــا الرتطامهــا بــاألرض
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وقـد متّخـض هذا العمل عن   . ارتطـام حمـتمل ولـتحديد اسـتراتيجية مثـلى بشـأن حتـريف املسـار         
 .إعداد رسالة دكتوراة ناجحة يف جامعة برلني التقنية

مل على عمليات منذجة وحماكاة حاسوبية      توتتـناول إحدى الدراسات النظرية اليت تش       -٦
. آلثـار املصاحبة الرتطام الكويكبات واملذّنبات باألرض      مـتطّورة بالتحلـيل تكـّون الفوهـات وا        

ــة           ــع جامع ــتعاون م ــنجاح بال ــتوراه أجنــزت ب ــذا العمــل أيضــا مشــروع رســالة دك ويشــكّل ه
 .براونشفايغ التقنية

  
  املشاركة يف رحالت فضائية ذات صلة باألجسام القريبة من األرض              )د( 

" وتشدون كي "يف التخطـيط للـرحلة       يف املسـتقبل  ومـن املنـتظر أيضـا املشـاركة بقـوة            -٧
وكالة الفضاء  الـيت هـي عـبارة عـن رحلـة استكشـافية يف جمـال التخفـيف مـن االرتطام تنظّمها                      

 من األوساط    ويعكـف عـلى دراسـة جدواها احتاد من الشركاء األوروبيني           )اإليسـا (األوروبـية   
، وهو قد أى بنجاح     ومعهـد األحبـاث الكوكبـية عضـو يف هـذا االحتاد           . الصـناعية واألكادميـية   

 إجـراء دراسـة لـلمرحلة ألـف مـن الـرحلة وذلـك اسـتجابة لدعـوة صـدرت عـن اإليسـا مؤخرا                   
 .ذا الشأن

  
  قاعدة بيانات األجسام القريبة من األرض       ) ه( 

إضـافة إىل أنشـطة البحـث احلديـثة اآلنفة الذكر، يحتفَظ بقاعدة بيانات حاسوبية عن                 -٨
وتتوافر قاعدة البيانات هذه    .  األجسـام القريبة من األرض واملعروفة      اخلصـائص الفيزيائـية لكـل     

 .حيث يتم حتديثها يوميا) http://earn.dlr.de(على اإلنترنت 
  

  شبكة فايربول األوروبية    ) و( 
يشـارك معهد األحباث الكوكبية يف تشغيل شبكة من آالت التصوير اليت تغطي كامل               -٩

وتوفّــر شــبكة فايــربول األوروبــية  . كــبرية تــرتطم بــاألرض الســماء وتســّجل مســارات نــيازك  
البــيانات األساســية حلوســبة معــّدل الدفــق الكتــلي بالقــرب مــن األرض واحــتماالت االرتطــام    

ويـنفَّذ هـذا املشروع بالتعاون مع املرصد أوندريوف التابع للجمهورية           . بأجسـام أكـرب حجمـا     
 .التشيكية
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  مركز سبيسغارد األملاين     )ز( 
 يف أملانــيا امســه مركــز  حلراســة الفضــاءاقــترح معهــد األحبــاث الكوكبــية إنشــاء مركــز  -١٠

مكتب (سبيسـغارد يفـترض فـيه، أسـوة باملركـزين الـنظريين لــه يف الواليات املتحدة األمريكية            
مركز (ويف اململكـة املتحدة     ) ختـرب الدفـع النفـثي     بـرنامج األجسـام القريـبة مـن األرض الـتابع مل           

، أن يعمل مبثابة حلقة وصل بني أنشطة البحوث  ) عـن األجسـام القريـبة من األرض        املعلومـات 
واجلمهـور عامـة، وأن يـنقل املعلومـات القائمـة على أسس علمية على حنو جيعلها يسرية الفهم           
ــئا لدعــم واضــعي السياســات يف جمــال      لــدى اجلمهــور واإلدارات احلكومــية، وأن يكــون متهّي

ا يف األنشـطة الدولـية املتصـلة مبخاطـر االرتطـام وخطـط التخفيف          إدارة شـؤون مشـاركة أملانـي      
 .من حدة ارتطام األجسام القريبة من األرض

  
  املنشورات  )ح( 

اليت ورد  بأنشـطة البحوث    تـتاح بـناء عـلى الطلـب نسـخ مـن املنشـورات ذات الصـلة                   -١١
: الـــــتايلأّمـــــا الـــــتقارير الســـــنوية فهـــــي مـــــتاحة عـــــلى املوقـــــع الشـــــبكي   . بـــــياا أعـــــاله

http://solarsystem.dlr.de/KK/ .     ــالع عــلى املنشــورات األخــرى ملعهــد األحبــاث وميكــن االطّ
 ./http://elib.dlr.de/perl/search: الكوكبية يف املوقع الشبكي التايل

  
 اليابان     

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــن األرض بإنشــاء       -١ ــبة م ــيابان يف جمــال دراســة األجســام القري ــدأت أنشــطة ال  رابطــة ب
ــية يف عـــام   ويتمـــثّل النشـــاط الرئيســـي هلـــذه الـــرابطة يف االتصـــال   . ١٩٩٦سبيســـغارد اليابانـ

 .وقد نشرت الرابطة كتابني وعّدة مقاالت يف االت واجلرائد. باجلماهري

وصـنعت رابطـة سبيسـغارد اليابانـية مقاريـب واسـعة الـنطاق بعدسة قطرها متر واحد                   -٢
وبدأت هذه املقاريب يف العمل يف عام       . قريـبة مـن األرض    مـن أجـل الكشـف عـن األجسـام ال          

ة على اكتشاف النصوع    بـيد أنـه كانـت هناك مشكلة تتعلق بالتعقّب وبضعف القدر           . ٢٠٠٢
ومن مث، فإن الرابطة مل تتمكّن إال من الكشف         ). ١٨,٥ال تتجاوز هذه القدرة      (الضـئيل جدا  

 عـلى سـبيل املتابعة ألجسام       عـن جسـم واحـد قريـب مـن األرض ومـن إجـراء عملـيات رصـد                  
وترد يف اجلدول أدناه قائمة بعمليات الرصد على      . قريـبة مـن األرض كشـفتها مقاريب أخرى        

 بإصالح ٢٠٠٦وختطـط الـرابطة للقـيام يف وقت الحق من عام    . سـبيل املـتابعة هلـذه األجسـام       
ن أجسام  وستتمكّن بذلك من الكشف ع    . املقـراب ذي العدسـة الـيت يـبلغ قطـرها مـترا واحدا             



 

 6 
 

 A/AC.105/863/Add.2

معـّدل الكشف لدى فريق كاتانيا وفريق       يقـارب   ، وهـو رقـم      ٢٠,٥إىل  تصـل نسـبة نصـوعها       
 . يف الواليات املتحدةسبيسواتش

  
 اجلدول   

رابطة سبيسغارد اليابانية اليت قامت ا عمليات رصد األجسام القريبة من األرض  
  )٢٠٠٦أغسطس /حىت آب(

  املذنبات القريبة من األرض الكويكبات
عدد قياسات 

العدد املرصود املواقع
جمموع قياسات 

 املواقع
عدد قياسات 

العدد املرصود املواقع  السنة
٢٠٠٠ ٢٣ ٢٠٥ ٢ ٢٤٠ ٢٠ ١١٣ 
٢٠٠١ ٢٩ ٥٦٠ ٥ ٩٠٧ ١٦ ٢٧٥ 
٢٠٠٢ ٢٤ ٢٤٣ ٢ ٠١٨ ١٣ ٣٣٩ 
٢٠٠٣ ٥٤ ٥٦٧ ٤ ٩٣٨ ١٨ ١٦٥ 
٢٠٠٤ ٢٣ ٢٣٣ ٢ ٩٠٨ ٤ ٢٠ 
٢٠٠٥ ٨ ٤٢ ٢ ٤٣١ ٠ ٠ 

٢٠٠٦ ١٧ ٢٢١ ٢ ٤٨٨ ٢ ١٠ 
 اموع ١٧٨ ٢ ٠٧١ ٢٤ ٩٣٠ ٧٣ ٩٢٢

  
باليابانــية ( ســنوات، جمموعــة مــواد تعليمــية ١٠ووضــعت الــرابطة، مــنذ إنشــائها قــبل   -٣

عـــن الكشـــف عـــن األجســـام القريـــبة مـــن األرض، خدمـــة ألغـــراض االتصـــال ) واإلنكلـــيزية
 .اجمها شخص لعرض بر١ ٠٠٠ما يزيد على وتعتزم الرابطة زيارة . باجلماهري

ومـن األنشـطة اهلامة األخرى يف جمال دراسة األجسام القريبة من األرض تنظيم رحلة               -٤
، أُخــذت ٢٠٠٥فــي خـريف  ف. "إيـتوكاوا "املســّمى هايابوسـا إىل اجلسـم القريــب مـن األرض    

السـتعادة عّينة من املواد املوجودة      هلـذا اجلسـم عـند اقـترابه عـّدة صـور مكـبرة وجـرت حماولـة                   
وينـبغي، لـدى النظر يف إرسال       . وهايابوسـا هـي اآلن يف طـريق العـودة         . إيـتوكاوا عـلى سـطح     

ــة        ــراء دراس ــاألرض، إج ــتوكاوا ب ــام إي ــن ارتط ــيف م ــثة للتخف ــيقة بع ــترات املخــتلف البدق رام
ويف الوقــت احلــايل، تــنظر الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي يف إرســال  . الفيزيائــية

 .استعادة عّينات املعنية بالرحلة القادمة
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 التفيا     
 ]باإلنكليزية: األصل[

ومعهد علم الفلك التابع جلامعة     الراديوي  يعكـف مركـز فانتسبيلز الدويل لعلم الفلك          
التفـيا، بالـتعاون مـع أكادميـييت العلـوم يف االحتـاد الروسي وأوكرانيا، على االنضمام إىل شبكة                   

وقــد .  جــيغاهرتز٥ بواســطة نطــاق الــترّدد رصــد راديــوي ملواقــع األجســام القريــبة مــن األرض
 ٢٠٠٧ومـن املـتوقّع أن يـتم يف عام    . جـرى تصـميم واختـبار جهـاز االسـتقبال اخلـاص بذلـك          

ويف الراديوي  ويعكـف الباحثون يف مركز علم الفلك        . االنضـمام بالكـامل إىل بـرنامج الرصـد        
 . معهد علم الفلك على جتهيز البيانات اليت مت مجعها

  
 بولندا    

 ]باإلنكليزية: األصل [

وتتصل . مل تـنفَّذ أي أنشـطة ذات شـأن يف جمـال دراسـة األجسـام القريـبة مـن األرض             
بعـض األنشـطة بــنمذجة مـدارات هـذه األجســام وبالـتأثريات الـنامجة عــن ارتطامهـا بــاألرض،        

 .لكنها تتم على نطاق حمدود يف املراكز األكادميية يف بولندا
  

 يرلندا الشمالية       إيطانيا العظمى و       اململكة املتحدة لرب      
 ]باإلنكليزية: األصل[

  مقدمة )أ( 
يف معاجلة مشكلة األجسام    نشيط  يقـوم املركـز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء بدور           -١

الصعيد الوطين واألورويب والدويل    كـل من    القريـبة مـن األرض وذلـك بتشـجيع التنسـيق عـلى              
شــكّله ت الــذي واختــاذ تدابــري فّعالــة ملواجهــة اخلطــر  مــن أجــل الوصــول إىل اتفــاق بشــأن فهــم  

ويتبـّين هـذا الـدور الـريادي مـن مجلـة أمور منها رئاسة اململكة                . األجسـام القريـبة مـن األرض      
ــتابع للجــنة اســتخدام الفضــاء       ــبة مــن األرض وال املــتحدة لفــريق العمــل املعــين باألجســام القري

 .اخلارجي يف األغراض السلمية

يف جمــال األجســام القريــبة مــن  كــبرية عــلى البحــث تحدة لديهــا قــدرات واململكــة املــ -٢
و وقد  . األرض، تعـتمد فـيها عـلى قدراا يف جمال علم الفلك وعلم الكواكب ورصد الفضاء               

ويف . ومشورة تقنيني نزيهني  دأب املركـز عـلى الـلجوء إىل هـذه القدرات للحصول على دعم               
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تحدة طائفـةً واسـعة مـن األنشـطة يـرد فيما يلي             ، أجـرت مـنظمات يف اململكـة املـ         ٢٠٠٥عـام   
 .تلخيص لبعض منها

  
  الرصد والقياس عن بعد موع األجسام القريبة من األرض        )ب( 

القـادمني مــن جامعـة دورهــام وجامعــة   مـن فلكــيي اململكـة املــتحدة   انضـّمت جمموعــة   -٣
مــن أجــل ة واألملانــية امللكــة يف بلفاســت وجامعــة أدنــربه إىل جمموعــة مــن املؤسســات األمريكــي

 ، هـو مقـراب الرصد الشامل الرؤيا ونظام االستجابة السريعة          رمقـراب جديـد مـتطوّ     اسـتخدام   
(“Pan-STARRS”)              ّهـز بأكـرب كامريا رقمية يف العامل واملوجود يف جزيرة ماويزر التابعة جل  ا

م يف هــاواي، يف رصــد وحتديــد خصــائص األجســام القريــبة مــن األرض وغريهــا مــن األجســا   
ويكّمـل هـذا العمـل الـبحوث اليت جتريها هاتان اموعتان يف             . املـنظومة الشمسـية ومـا بعدهـا       

جمـال الكشـف واملـتابعة والقياسـات الفلكـية والـيت سـبق أن أُبلغـت ـا اللجـنة الفرعـية العلمية                     
 .والتقنية

  
  الرصد والقياس املوقعييان موع األجسام القريبة من األرض       )ج( 

املــنظومة فة إىل الدراســات الــنظرية اهلادفــة إىل فهــم تكــون األجســام الصــغرية يف  إضــا -٤
ومن هذه الربامج   . ، جيـري يف اجلامعة املفتوحة أيضا تنفيذ عدد من الربامج التجريبية           الشمسـية 

إقامـة منصـة أجهـزة لقـياس االخـتراق مـن أجـل حماكـاة ارتطام كثيف الكتلة منخفض السرعة                 
وســتكون مقايــيس االخــتراق . مركــبة فضــائية عــند هــبوطهاعــلى مــنت ّبــت ملقــياس اخــتراق مث

تتسم وهي قياسات أساسـية يف إتاحـة قياسـات موقعـية عـلى سـطح جسـم قريب من األرض،                  
، وهي معلومات ال بّد     اجلسم عـن هذا     وآلـية عـلى األرجـح بالدقّـة وتعطـي معلومـات هيكلـية             

بتوفري بشكل أعم   وتم اجلامعة املفتوحة    . ونفيهااجلسم  مـنها للـنجاح يف التخفـيف من خماطر          
ائي اجلـيولوجي لألجسام القريبة من األرض   ياألدوات الالزمـة للبحـث املوقعـي املـادي والكيمـ          

 .ةالشمسياملنظومة ام الصغرية يف سولغريها من األج
  

  تقدير املخاطر   )د( 
 قـدرا كـبريا من      جيـري الفـريق املعـين بـبحوث املالحـة الفضـائية يف جامعـة سـاوثهامنت                 -٥

وجــرى يف الفــترة . الــبحوث املــتعلقة بـــتأثريات ارتطــام األجســام القريــبة مــن األرض بــاألرض 
، وقــد اســتخدمت مــدى تــأثري االرتطــام يف الــناس براجمــية لتقيــيم اســتحداث  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

وكانت .  لتحلـيل ارتطامـات حمّددة ضمن دراستني من دراسات احلالة          ٢٠٠٥النـتائج يف عـام      
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باألرض هـاتني الدراسـتني تتمـثل يف تقدير عدد الضحايا الذي قد ينجم عن االرتطامات                أوىل  
تــلحق وتناولــت الدراســة الثانــية الــتأثريات الــيت . ملــتحدةاملكة ميف املــناطق احملاذيــة لــلوالــبحر 

يف ) Apophis ٩٩٩٤٢(يس فــ آبو٩٩٩٤٢كويكــب لل االرتطــام احملــتمل بالســكان مــن جــّراء
ندوة االحتاد الفلكي التقرير عن وقائع نشـر نـتائج هـاتني الدراستني يف       وسـوف ت  . ٢٠٣٦عـام   

الـــدويل حـــول اســـتخدام الـــنجوم الثنائـــية كـــأدوات واختـــبارات حامســـة يف الفـــيزياء الفلكـــية 
 .٢٠٠٦أغسطس /املعاصرة، اليت عقدت يف براغ يف آب

القريبة من  ويهـدف بـرنامج الـبحوث اجلاريـة يف جامعـة ساوثهامبتون بشأن األجسام                -٦
األجسام الصغرية القريبة منه اليت     لألرض  الذي تشكّله   العـاملي   األرض إىل تقديـر مـدى اخلطـر         
فاآلثـار الـنامجة عـن ارتطـام األجسـام القريبة من األرض هلا              . يقـل قُطـرها عـن كيلومـتر واحـد         

 والتحّدي الرئيسي يف. البشرمفعـول عـلى الـنظام اإليكولوجـي لـألرض وعواقب وخيمة على           
وهلــذه . هــذه الــبحوث هــو تعلــيل كــل أثــر نــاجم عــن االرتطــام ووضــع منــوذج مالئــم حملاكاتــه

الغايــة، تســتطيع أداة احملاكــاة احلاســوبية الــيت جيــري العمــل عــلى تطويــرها أن حتــاكي ارتطــام     
وتعــاجل هــذه األداة اخلطــر عــلى الصــعيدين احملــلي والعــاملي، . أجسـام صــغرية قريــبة مــن األرض 

والــبىن البشــر إذ يؤثّــر كــلّ مــنها بدرجــات خمــتلفة عــلى . البشــراالرتطــام عــلى عواقــب متتــبعة 
البىن التحتية اجلانب األضرار الالحقة بوبالـتايل، ميـثّل حتليل معدالت الوفيات وتكلفة     . التحتـية 

وسوف تقّدر درجة املخاطر العامة حلدث ارتطام جسم قريب     . الرئيسـي لعملـية احملاكـاة هـذه       
 . وحجم الضرر الذي يلحق بالبىن التحتيةعدد الوفياتساس من األرض على أ

ــية      -٧ ــأثري اجلاذب ــه جمــال ت ــناء دخولـــ ــّبع اجلســم أث وتقــوم أداة احملاكــاة احلاســوبية أوال بتت
للــتخوية وللقــوى التحريكــية مثّ حيــاكَى مســاره عــرب الغــالف اجلــوي وهــو يــتعّرض   . األرضــية
ضمحالل طاقة اجلسم بكاملها يف الغالف اجلوي مما        وتكـون نتيجة هذا التعّرض إما ا      . الغازيـة 

ويحــاكَى حــادث االرتطــام باســتخدام    . يــؤدي إىل انفجــار هوائــي وإمــا ارتطامــه بــاألرض     
وتشــمل االرتطامــات األرضــية اآلثــار الــنامجة عــن  . الراهــنةاملؤلفــات إىل اســتنادا خوارزمــيات 

الشهاب املتوّهج املتنامي وتوزع    النشـاط السـيزمي واملوجـات الّصـدمية واإلشـعاع الناجم عن             
وحتـتاج دراسـة حـوادث االرتطـام باحمليطات إىل حماكاة موجة تسونامية              .املقذوفـات الـربكانية   

 .تغرق اخلطوط الساحلية يف مجيع أرجاء املعمورة

التحلــيل ميكــن هــذا احملاكــاة كــيف ميكــن أن يؤثّــر االرتطــام يف البشــر، ووتبــّين نتــيجة  -٨
وســوف تســتكمل أرقــام اإلصــابات املقــّدرة ببــيان للــتكلفة  .  موقــع يف العــاملتطبــيقه عــلى أي

وميكن بفضل هذين املؤشرين تقدير     . البىن التحتية األضرار اليت تلحق ب   االقتصـادية الـنامجة عـن       
وميكن إجراء حبوث   . بلد على حدة  على العامل وعلى كل     خماطـر األجسـام القريـبة من األرض         
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لــبلدان ألي حــادث مــن حــوادث األجســام املعــروفة القريــبة مــن  حــول مــدى تعــّرض فــرادى ا
ا ممــالعدديــة، فضــال عــن ذلــك، حتلــيال هلــذا اخلطــر،   الــنمذجة وســوف توفّــر تقنــيات . األرض

يفضـي إىل فهـم عـام ملـدى مـا يواجـه كـل بلـد مـن الـبلدان مـن خطـر جراء حوادث االرتطام                         
 .احملتملة لألجسام القريبة من األرض

براجمية ذات قدرات أكرب أداة ولة لـزيادة تطويـر هـذا العمـل باستحداث         واجلهـود مـبذ    -٩
وستسـتخدم هـذه الـرباجمية يف الدراسات        . تعـرف باسـم ِمصـدمة األجسـام القريـبة مـن األرض            

ارتطام األجسام القريبة من    من جراء   السـكان والـبىن التحتية      اآلثـار الـيت تـلحق ب      العاملـية بشـأن     
عـلى منـاذج مـتطّورة للـتأثريات النامجة عن االنفجارات          الـرباجمية    األداةوتشـتمل هـذه     . األرض

 من برنامج   ٢٠٠٧ ومـن املـتوقّع االنـتهاء يف عـام           .باألراضـي واحملـيطات   اجلويـة واالرتطامـات     
 .البحوث الذي تشترك يف متويله جامعة ساوثهامنت واملركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء

  
  التخفيف من املخاطر    )ه( 

ــية          -١٠ ــرية أساس ــة غالســكو يف وضــع نظ ــريه جامع ــذي جت ــل ال ــن العم ــثل اهلــدف م يتم
وسيجري حتسني  . للمراقـبة املثـلى وتطبـيقها يف اعـتراض األجسـام اخلطـرة القريـبة مـن األرض                 

بارامـترات خمـتلفة، كالوقـت والكـتلة والتصـويبات املداريـة ودرجة االحنراف القصوى وما إىل          
لـتحديد مـدى جـودة هـذه األسـاليب بغـية مـراعاة أوجـه عدم                 وسـتجرى أيضـا دراسـة       . ذلـك 

وسينظر يف  . الـيقني فـيما يـتعلق بدينامـيات األجسـام القريـبة مـن األرض وباألوضاع احلدودية                
طائفــة مــن أســاليب الدفــع، تــتراوح بــني األشــرعة الشمســية والدفــع الــنووي، وســتقيم مــزايا     

واقعي من أجل إطار خمطط افتراضي   ية يف   وستجرى عمليات حماكاة عدد   .  كـل مـنها    ومثالـب 
دف تقييم  يف شـكل صـور متحركة       بـيانات احملاكـاة     وستوضـع   دراسـة أداء هـذه األسـاليب،        

ويسـتغرق هذا الربنامج ثالث سنوات      . حتـريف املسـار   املسـارات املثـلى لألجسـام ومنهجـيات         
تسري الدراسة، اليت هي    و. العلـوم اهلندسية والفيزيائية   الـبحوث يف جمـال      وهـو ممـّول مـن جملـس         

ــتوازيني       ــق خطــني م ــالث ســنوات، وف ــذي يســتغرق ث ــربنامج ال ــن ال . اآلن يف الســنة األوىل م
ــيات     ــثل اخلــط األول يف وضــع خوارزم ــني الكواكــب  للمســاراتحتســني شــامل  ويتم ــا ب .  م

وستســتخدم األدوات املُســتحدثَة بعــد ذلــك يف تولــيد عــدد مــن املســارات املمكــنة العــتراض    
وتّتســم املســارات بــاخللو مــن حــاالت عــدم الــيقني فــيما خيــص  . القريــبة مــن األرضاألجســام 

أّمــا اخلــط الــثاين فهــو التقيــيم املقــارن  . رامــترات كــلّ مــن املركــبة الفضــائية وهــذه األجســام اب
 بواسطة حتريف املساروقد درس الباحثون باألخص أساليب . حتـريف املسار  ملخـتلف أسـاليب     

الطاقــة ، جمّمــع جهــاز الدفــع الكهرومغناطيســي (الــبطيءوالدفــع ) يةالــنووية والصــدم(احلــركة 
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على مسافة االحنراف   :  هي ،رامترات أساسية افـيما خيص ثالثة ب    ) ، الدفـع الكهـربائي    الشمسـية 
وعــالوة عــلى ذلــك، أجنــز فــريق البحــث  . األرض، وزمــن اإلنــذار، وجممــوع الكــتلة يف املــدار 

وسـريكِّز العمـل يف املستقبل على       .  التكـنولوجي  حتلـيال ملخـتلف األسـاليب مـن حيـث التأّهـب           
 واحلركـية للمذّنـبات مـن أجـل معـرفة الكيفـية اليت              تطويـر منـاذج أكـثر دقـة للخصـائص الثابـتة           

كمــا أو رّبمــا تعطّــلها، حتــريف املســار يف بعــض أســاليب ــا هــذه اخلصــائص  أن تؤثّــر ميكــن
 . اجلاذبية ومفعول ياركوفسكيعلى مواصلة تقييم أساليب أخرى مثل جّرارسريكّز العمل 

 واجلامعــة املفــتوحة يف املــرحلة ألــف مــن بعــثة  (QinetiQ)" كينيتــيك"شــركة وتســاهم  -١١
ــتابعة لإليســا" وتشــدون كي" اجلامعــة املفــتوحة أيضــا يف الدراســة التقييمــية الــيت   وتســاهم . ال

بوط على جسم للدراسـات الفضـائية إلرسـال بعـثة الـتقاء وه      الفرنسـي   املركـز الوطـين     يقودهـا   
ــنائي بدائــي قريــب مــن األرض جنمــي فضــائي  ــة   . ث الفضــاء ويضــم فــريق الدراســة أيضــا وكال

كما يواصل موظفو جامعة امللكة ببلفاست      . اإليطالـية واملركـز األملـاين لشـؤون الفضاء اجلوي         
 واجلامعـة املفـتوحة عضـويتهم يف جلنة الفريق االستشاري املعين ببعثات دراسة األجسام القريبة              

 .من األرض التابع لإليسا
  

  نشر املعلومات  )و( 
ململكـة املتحدة تؤوي مركزين يوفران للجمهور ولوسائط اإلعالم معلومات         اال تـزال     -١٢

 .عن األجسام القريبة من األرض

ويز اهـو مركـز سبيسـغارد، املوجـود يف املكـان الذي كان حيتضن مرصد ب     أمـا األول ف    -١٣
وهــو ميــثّل مؤسســة سبيســغارد . اململكــة املــتحدةب وســط ويلــز، ســابقا بالقــرب مــن نايــتون يف

الشبكة الوطنية للمعلومات   هذا املركز   وقد أنشأ   . بصـفته املركـز الـدويل ملعلومـات سبيسـغارد         
وهو يتواصل  . املـتعلقة باملذّنـبات والكويكبات ولديه برنامج راسخ يف جمال اخلدمات الوصولة           

لـدا حـول العامل ويشّجع على إنشاء منظمات جديدة           ب ١٧حالـيا مـع مـنظمات سبيسـغارد يف          
 .من هذا القبيل

األجسام القريبة من األرض    عـن   أمـا الـثاين فهـو مركـز اململكـة املـتحدة لـلمعلومات               و -١٤
 الواردتني يف التقرير الذي أعدته عن هذه األجسام         ١٤ و ١٣الـذي أُنشـئ استجابة للتوصيتني       

ة مــن األرض ذات اخلطــر احملــتمل، الــيت أنشــأا حكومــة  فــرقة العمــل املعنــية باألجســام القريــب 
احتــاد يقــوده املركــز الوطــين لشــؤون  هــذا ويــتوىل تشــغيل مركــز املعلومــات  . اململكــة املــتحدة

ويقــع مقــر املركــز الرئيســي يف املركــز الوطــين . الفضــاء، مبوجــب عقــد ممــنوح لــلمركز الوطــين
جسـام القريـبة من األرض ويوفر نقطة   لشـؤون الفضـاء يف اليِسسـتري الـذي حيتضـن معرضـا لأل            
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ويـتلقى املركـز املشورة من      . اتصـال أولـية للـرّد عـلى استفسـارات اجلمهـور ووسـائط اإلعـالم               
: هياملؤسسات  وهذه  .  أكادميـية تعمـل يف جمـال األجسام القريبة من األرض            مؤسسـات  سـت 

 ومــتحف الــتاريخ جامعــة امللكــة يف بلفاســت، ومركــز اململكــة املــتحدة للتكنولوجــيا الفلكــية، 
كما توجد ثالثة   . الطبـيعي، وجامعة امللكة ماري يف لندن، والكلية امللكية، وجامعة اليِسستري          
وتقــع مقــار هــذه  . مراكــز إقليمــية ذات معــارض مــترابطة ونفــاذ إىل مــرافق مركــز املعلومــات  

 امللكي  ومـتحف الـتاريخ الطبـيعي يف لندن واملرصد       W5يف املركـز    املراكـز الـثالثة يف بلفاسـت        
) www.nearearthobjects.co.uk(ويوفـــر موقــع مركـــز املعلومــات عـــلى اإلنترنـــت   . يف أدنــربه 
ويقّدم آخر األخبار عن ) ووسائط اإلعالملصاحل املدّرسني   (لـلموارد   افتراضـيا وقسـما     معرضـا   

ويسمح هذا  . األجسـام القريـبة مـن األرض، كما يقّدم أجوبة على األسئلة اليت يكثر توجيهها              
 .ملكة املتحدةموقع أيضا باالطّالع على تقرير فرقة العمل التابعة للامل

وتقـّدم اجلامعـة املفـتوحة لطالب املرحلة اجلامعية األوىل دورة دراسية متواصلة تشكّل        -١٥
وإىل جانـب املادة العلمية، تشتمل هذه   . األجسـام القريـبة مـن األرض أحـد مواضـيعها السـبعة            

 باالتصـال واملخاطر واملسائل األخالقية وصنع السياسات واّتخاذ         الـدورة عـلى مواضـيع تـتعلّق       
 .القرارات

  
  النهج السياسايت   )ز( 

ــبة مــن        -١٦ ــتحدة يف جمــال األجســام القري ــتمده اململكــة امل ــذي تع ــنهج السياســايت ال إن ال
. هـذه هو خطر حقيقي    مصـادر االرتطـام     األرض يتمـثل يف التسـليم بـأن اخلطـر الـذي تشـكّله               

وتسلّم . ضعيفة فإنه قد خيلّف كوارث عند حدوثه      احتماالته  لـرغم مـن أن هـذا اخلطر         وعـلى ا  
ضخم إىل حد   اململكـة أيضـا بـأن هـذه األجسام ال تعرف احلدود الوطنية، وبأن نطاق تأثريها                 

 .ي هلا بفعالية إال من خالل التعاون والتنسيق الدولينيمسألة عاملية ال ميكن التصّدجيعل منها 
 


