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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

معلومات عن البحوث اليت أجرهتا يف جمال األجسام القريبة من األرض     
      الدول األعضاء واملنظمات الدولية وسائر اهليئات

      مذكرة من األمانة  
    مقّدمة  -أوال 

استخدام الفضاء اخلارجي يف ة اعتمدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجن  -١
، خطة العمل املعّدلة املتعددة ۲۰۰٩، يف دورهتا السادسة واألربعني يف عام األغراض السلمية
 ووفقا ).١١، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/911الوثيقة  (٢٠١١-٢٠٠٩السنوات للفترة 

، يف ٢٠١٠ربعني يف عام خلطة العمل، سوف تنظر اللجنة الفرعية، إّبان دورهتا السابعة واأل
استجابة للطلب السنوي ، وسائر اهليئاتالتقارير املقّدمة من الدول األعضاء واملنظمات الدولية 

  .ذات الصلة باألجسام القريبة من األرضأنشطتها عن منها للحصول على معلومات 
 واليابان  كلٍ من أملانيا وإيطاليامناملتلقّاة  املعلومات على هذه الوثيقة حتتويو  - ٢

االحتاد وميامنار وبولندا وإسبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومن 
  .ومؤسسة العامل اآلمن اجمللس االستشاري جليل الفضاء والفلكي الدويل
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      الدول األعضاءالردود الواردة من  -ثانيا 
  أملانيا  

  ]باإلنكليزية: األصل[
   ، برلنيمعهد األحباث الكوكبية، اين لشؤون الفضاء اجلوياملركز األمل    

يعكف العلماء يف معهد األحباث الكوكبية التابع للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي 
(DLR)أدلرسهوف، منذ سنني عديدة، على القيام بأحباث دولية يف جمال األجسام - ، يف برلني

اد واستخدام بعثات فضائية إلجراء أحباث إعدوويشمل العمل ختطيط . القريبة من األرض
 والقيام حبمالت رصد لتحديد اخلصائص الفيزيائية ،بشأن األجسام القريبة من األرض

ويف . لألجسام القريبة من األرض باستعمال مقاريب فلكية من خمتلف األحجام واألنواع
استخدام املرافق اليت بعض احلاالت ميكن تنفيذ عمليات الرصد عن ُبعد من املركز األملاين ب

 وتقليص ،ينشئها موظفو املركز، والقيام بعمليات حماكاة نظرية ثنائية األبعاد لالرتطام
 ونشر النتائج يف كربى اجملالت اليت ختضع املقاالت املنشورة فيها ،البيانات وحتليلها
  .شبكة فايربول األوروبية واالضطالع بأنشطة يف إطار ،الستعراض النظراء

    
   لبعثات الفضائية ذات الصلة باألجسام القريبة من األرضا    

مت اختيار معهد األحباث الكوكبية للمسامهة يف محولة أول جمموعة من السواتل املتضامَّة 
، اليت ستتكّون من سلسلة من للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويالتابعة " كومباكتساتلّيت"

لمركز لوقد فاز يف املنافسة الداخلية . ر يف فلك األرضاملركبات الفضائية الصغرية اليت تدو
، وهو مشروع (AsteroidFinder)" آستريويدفايندر" مشروع األملاين لشؤون الفضاء اجلوي

  يهدف إىل البحث عن األجسام الواقعة داخل مدار األرض باستخدام مقراب قطر فتحته 
املبتكرة ذات اجلهاز املتقارن بالشحنات  درجة مربعة والكامريا ٢×٢ سنتيمترا وجمال رؤيته ٢٥

وسوف تكون هذه البعثة تكملة مثالية للربامج األرضية للبحث عن . املضاِعف لإللكترونات
، وذلك ٢٠١٣األجسام القريبة من األرض، ومن املقرر أن تدخل مرحلة التشغيل يف عام 
ل، من على سطح بتوسيع نطاق البحث ليشمل مناطق من السماء يصعب رصدها، أو يستحي

 أجسام تدور يف فلك ١٠زهاء " آستريويدفايندر"ومن املتوقّع أن يكشف مشروع . األرض
: انظر املوقع الشبكي(األرض غري معروفة سابقا، أثناء فترة تشغيله اليت تستغرق سنة واحدة 

http://www.dlr.de/pf/en/desktopdefault.aspx/tabid-174/319_read-18911/.(  
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 ميكرومتر ٥ و٣ت عمليات رصد يف جمال الطول املوجي الذي يتراوح بني وقد بوشر
يف ) ناسا(التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء " سبيتزر"باستخدام املقراب الفضائي 
وسوف ُتستخدم ). من دون سائل تربيد" احلارة"بعثة سبيتزر (الواليات املتحدة األمريكية 

 جسم دون ٧٠٠ن تلك األرصاد لتحديد أحجام ومقدار بياض زهاء البيانات املستخلصة م
الكيلومتر من األجسام القريبة من األرض، مما يعترب أول خطوة كربى يف حتديد اخلصائص 

 املذكور مقترحا (DLR)وقد أعّد املركز األملاين . الفيزيائية جملموع األجسام القريبة من األرض
لرصد على مدى السنوات القليلة التالية، وسوف يؤدي  ساعة من زمن ا٥٠٠ناجحا، وُمنح 

وسوف ُتستخدم النماذج احلاسوبية احلرارية اليت أعدها معهد . دورا رئيسيا يف حتليل البيانات
أحباث الكواكب من أجل استخالص قياسات أحجام ومقادير البياض اخلاصة هبذه األجسام 

  .ومعلومات، حيثما ميكن، عن خواّصها السطحية
    

   عمليات الرصد التكميلية األرضية لألجسام القريبة من األرض     
مقاريب مثل املقراب باستخدام أحد جماالت النشاط الرئيسية للمعهد القيام بعمليات رصد 

الفضائي لرصد األشعة دون احلمراء يف املرفق التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
وبالتعاون مع مرصد . مقاريب الرصد البصريكذلك ي، ويف ماونا كيا يف هاوا) ناسا(

عقد بشأن تشغيل مقراب الرصد البالغ قطر على كاالر ألتو يف إسبانيا، وقّع املعهد األملاين 
 املتحكّم به عن ُبعد من أجل القيام بعمليات رصد بصري لألجسام القريبة ا متر١,٢فتحته 

وقد .  سنوات٣ ليلة سنويا ملدة ١٠٠الل من األرض بالقياس الضوئي والقياس النجمي خ
  .٢٠٠٩أبريل /بوشرت جولة الرصد األوىل يف نيسان

تحديد بارامترات حامسة كحجم اإلمكانية لوتتيح البيانات املستمّدة من عمليات الرصد هذه 
ويتطلّب تفسري . األجسام القريبة من األرض ومقدار بياضها وبارامترات دوراهنا وأشكاهلا

عمال نظريا كبريا ومنذجة حاسوبية للخصائص الفيزيائية لألجسام األرصاد ه عمليات هذ
األرصاد املستمدة من مقاريب رصد خمتلفة كثريا ما تكون كل ذلك أن . القريبة من األرض

عن كُويكب ما، مثل تفصيلية نة ُتتاح فيها معلومات ويف حاالت معّي. لة لألخرىمنها مكّم
والشكل، من مصادر أخرى، متكّن البيانات دون احلمراء ) تدوميال(الذايت االلتفاف مّتجه 

احلرارية من استخالص معلومات دقيقة عن احلجم وخشونة السطح والعطالة احلرارية 
  . لألجساموخصائص الثرى الصخري

معهد ماساتشوستس جامعة أريزونا و(وُينفَّذ العمل بالتعاون مع أفرقة يف الواليات املتحدة 
جامعتا بلفاست وهلسنكي ومرصد كوت (ويف أوروبا )  وجامعة هاوايللتكنولوجيا
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وَيشغل قدامى طلبة البحوث يف املعهد اآلن وظائف يف مرصد ستيوارد التابع جلامعة ). دازور
 .أريزونا ويف مرصد كوت دازور، ويواصلون التعاون مع العاملني يف املعهد

عن  حاسوبية قاعدة بياناتعلى  فظ املعهدحيا، املذكورة أعاله إىل أنشطة البحث وباإلضافة
وقاعدة البيانات متاحة .  املعروفةقريبة من األرضالجسام األ جلميعالفيزيائية اخلواص 

ومنذ . وجيري حتديثها يوميا (http://earn.dlr.de)باالتصال احلاسويب املباشر باإلنترنت 
 كويكب ٦ ٣٠٠ أكثر من ، جتمعت يف قاعدة البيانات ُمدَخالت عن٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

قريب من األرض، اسُتخلصت من البيانات عن اخلواص الفيزيائية لألجسام القريبة من 
وترد فيها إشارات مرجعية إىل قرابة .  ورقة دراسية٧٠٠األرض، اليت ُنشرت يف أكثر من 

  . منشور وثيق الصلة باملوضوع١ ٠٠٠
    

    الدراسات النظرية وعمليات احملاكاة    
، وتشمل عمليات منذجة وحماكاة "تطور الكواكب وحياهتا" دراسة نظرية، تسّمى يف إطار

حاسوبية متقّدمة مستندة إىل شفرة منذجة سائلية متعددة املواد، جيري حتليل تكّون الفوهات 
واآلثار املصاحبة الرتطام الكويكبات واملذّنبات باألرض، مثل توّزع املواد املقذوفة وسلسلة 

كيميائية يف داخل غمامة األخبرة الغازّية والغبارية املختلطة النامجة عن االرتطام التفاعاالت ال
كما ميكن تقدير شّدة ارتطامات معينة على . وتطور سحابة االنفجار املنبثقة عن االرتطام

وهذا املشروع . احمليطات والقارات على وجه التحديد باستخدام شفرة منذجة سائلية متعددة املواد
 ملراكز البحوث األملانية، اسُتهل يف عام (Helmholtz) حتالف حبثي متّوله رابطة هيلمهولتز جزء من
  .٢٠١٢ ومن املقّرر أن يستمر حىت عام ٢٠٠٧

    
   شبكة فايربول األوروبية    

، وهي شبكة من الكامريات اليت (Fireball) فايربول األوروبية يشارك املعهد يف تشغيل شبكة
وتوفّر شبكة فايربول . تسّجل مسارات نيازك كبرية تتصادم باألرضتغطي السماء كلها و

األوروبية البيانات األساسية حلوسبة معّدل الدفق الكتلي بالقرب من األرض واحتماالت 
  .االصطدام بأجسام أكرب حجما

 فوق أوروبا الوسطى السماَءعلى حنو اعتيادي مستمر فايربول األوروبية  وترصد كامريات شبكة
ثنتني يف ا حمطات كامريات موجودة يف اجلمهورية التشيكية و١٠وتشمل الشبكة . ء الليلأثنا

 كيلومتر تقريبا ١٠٠ على مسافة ّزعة يف أملانيا وفرنسا والنمسا مو١٣واجلمهورية السلوفاكية 
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 اكتشفت الشبكة ،٢٠٠٨يف عام و.  كيلومتر مربع٦١٠لتغطي مساحة قدرها تفصل فيما بينها 
  .(/www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-623)  شهابا متوهجا٤١ما جمموعه 

    
    املنشورات    

وُتتاح التقارير . ُتتاح املنشورات املتعلقة باألنشطة البحثية املذكورة أعاله بناء على الطلب
  .(/http://www.dlr.de/pf/en)السنوية الصادرة عن معهد األحباث الكوكبية على شبكة اإلنترنت 

    
  إيطاليا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
تؤدي األجهزة التابعة لوكالة الفضاء اإليطالية دورا رئيسيا يف دراسة األجسام الفضائية 
البدائية، مثل الكويكبات واملذّنبات، على منت مركبات البعثات اليت حتلّق متوجهة صوب 

ولة على منت املركبة ، استطاعت األجهزة احملم٢٠٠٩ويف عام . أهدافها يف الوقت الراهن
التابعة لوكالة الفضاء األوروبية، أن ترصد، وهي يف طريقها إىل  (Rosetta)" روزيّتا"الفضائية 
غرياسيمنكو، الكويكب شتاينـز عند مروره أثناء حتليقها، وهو ما - تشورييوموف67P/املذّنب 

ن األرض بواسطة وقد نتجت الصور األوىل هلذا اجلسم القريب م. سبتمرب/ أيلول٦حدث يف 
الكامريا العريضة الزاوية، املصنوعة يف إيطاليا، املستخدمة للمقياس الطيفي البصري ونظام 

" دون"ويف الوقت نفسه، تواصل املركبة الفضائية ". أوزيريس"التصوير باألشعة دون احلمراء 
(Dawn) يس ، التابعة للوكالة ناسا، مسارها صوب الكويكبني سري"ديسكفري" يف بعثة

 .وفستا، حاملة املطياف البصري باألشعة فوق احلمراء لرسم اخلرائط، اإليطايل املنشأ
    

  اليابان    
]باإلنكليزية: األصل[  

بدأت أنشطة اليابان يف جمال دراسة األجسام القريبة من األرض بإنشاء رابطة سبيسغارد 
 قطرها متر بفتحةاق  واسع النطمقرابارابطة ال وأقامت .١٩٩٦يف عام  (JSGA) اليابانية
، واسُتخدم أساسا ۲۰۰۲يف عام العمل به  بدأ ،األجسام القريبة من األرضلكشف واحد 
حىت املقراب تطوير  ب۲۰۰٦عام مث قامت الرابطة يف  .املتابعةألغراض  عمليات رصد إلجراء

يتدّنى قدر سطوع بياضها العاكس إىل   قريبة من األرض أجسامبات اآلن قادرا على كشف
املتاحة بواسطة مرصد مسح كاتالينا التصويري الكشف وهذا قابل للمقارنة بقدرة ، ٢٠,٥
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وترد يف اجلدول أدناه قائمة بعمليات .  يف الواليات املتحدةسبيسواتشللسماء وبرنامج 
  . القريبة من األرضألجساملاملتابعة ألغراض الرصد 

فقد أنتجت، يف . ضية أنشطة تعليمية خمتلفة اليابانية خالل السنوات العشر املاالرابطةنفَّذت و
 عن الكشف عن واالسبانيةاليابانية باإلنكليزية وجمموعة مواد تعليمية جمال التوعية العامة، 

ويف . ، ونشرت كتابني وعددا من املقاالت يف اجملالت والصحفاألجسام القريبة من األرض
ماكن، كما نشرت العدد الثاين من يف أربعة أ" ندوة سبيسغارد"، عقدت الرابطة ٢٠٠٩عام 

  ". حبوث سبيسغارد"نشرة حبوثها املعنونة 
    

 عمليات رصد األجسام القريبة من األرض اليت قامت هبا رابطة سبيسغارد اليابانية     
    )۲۰۰٨سبتمرب /حىت أيلول(

  املذّنبات الكويكبات القريبة من األرض 

 العدد املرصود السنة
عدد قياسات 
 املواقع

سات جمموع قيا
 العدد املرصود املواقع

عدد قياسات 
 املواقع

١١٣ ٢٠ ٤ ٢٤٠ ٢٠٥ ٢٣ ٢٠٠٠ 
٢٧٥  ١٦ ٥ ٩٠٧ ٥٦٠ ٢٩ ٢٠٠١ 
٣٣٩ ١٣ ٢ ٠١٨ ٢٤٣ ٢٤ ٢٠٠٢ 
١٦٥ ١٨ ٤ ٩٣٨ ٥٦٧ ٥٤ ٢٠٠٣ 
٢٠ ٤ ٢ ٩٠٨ ٢٣٣ ٢٣ ٢٠٠٤ 
٠ ٠ ٢ ٤٣١ ٤٢ ٨ ٢٠٠٥ 
٦٦ ٥ ٣ ٢٢٤ ٢٩٧ ٢٥ ٢٠٠٦ 
١٠٨ ١٥ ٧ ٢١٩ ٤٠٨ ٣٤ ٢٠٠٧ 
١١٠ ١٤ ٤ ٥٣٤ ١٦٢ ٣١ ٢٠٠٨ 
٢٧  ٤  ٢ ٥٩٤  ٨٧  ٢٠  ٢٠٠٩  
 ١ ٢٢٣ ١٠٩ ٤٠ ٠١٣ ٢ ٨٠٤ ٢٧١ اجملموع

      
 يف جمال دراسة األجسام القريبة من  اليت اضطلعت هبا الرابطة األخرىاملهمةومن األنشطة 

والغرض العلمي من  ".إيتوكاوا"القريب من األرض املسّمى هايابوسا إىل اجلسم بعثة األرض 
بعثة هو احلصول على معلومات عن األسرار اليت تكتنف نشأة املنظومة الشمسية، من هذه ال

خالل حتليل تكوين الكويكب؛ وهلذا الغرض، من املهم تطوير التكنولوجيا الالزمة جللب 
أقرب من األرض،   عندما كان كويكب إيتوكاوا،۲۰۰٥ عاميف و. عينات من الكويكبات
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وأُخذت عّينة للعودة هبا على سبيل احملاولة من املواد املوجودة  ، عّدة صور مكبَّرةله الُتقطت
وال  .۲۰١۰يونيه / يف حزيران اآلناجلاريةهايابوسا من املقّرر عودة بعثة  و.على سطحه

تقتصر أمهية نتائج البعثة على العلوم، بل تنسحب أيضا على حراسة الفضاء، ألن إيتوكاوا 
كثريا من األرض، وهذه البعثة هي األوىل اليت قامت هو كويكب من النوع الذي قد يقترب 

ويف الوقت احلايل، تنظر الوكالة اليابانية الستكشاف . بدراسة كويكب من هذا النوع
بعثة للعودة بعّينات من نوع آخر من األجسام القريبة من األرض، الفضاء اجلوي يف إرسال 

 النوع اآلخر من األجسام القريبة وإذا ما جنحت فإن من شأهنا أن تقّدم معلومات عن ذلك
  .من األرض

    
  ميامنار    

  ]باإلنكليزية: األصل[
   وزارة العلوم والتكنولوجيا    
    مقّدمة    

مسألة األجسام القريبة من األرض تثري القلق على الصعيد العاملي، ألن أي أّمة ميكن أن تعاين 
يف أي وقت، وإن كان وقوع آثاراً مدّمرة من جّراء ارتطام جسم من هذا النوع باألرض 

ولذلك فإن وكاالت الفضاء ومؤسسات األحباث ُتعىن، إىل جانب . مثل هذه األحداث نادراً
تركيزها على استمداد املنافع من استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بالقيام 

لتخفيف  ووضع استراتيجيات بشأن ا،بعمليات مسح لألجسام الفضائية القريبة من األرض
من املخاطر الطارئة وذلك من أجل محاية األرض من هذه األجسام اليت ُيحتمل أن تنطوي 

ومع أن ميامنار ليست يف الوقت احلايل يف عداد البلدان املرتادة الفضاء، . على خطورة كبرية
فإهنا ترغب يف القيام بإسهام يتناسب مع قدراهتا من خالل أنشطة البحث والتطوير يف هذا 

  .الاجمل
    

  أنشطة البحث والتطوير بشأن استراتيجيات التخفيف من أخطار     
    األجسام القريبة من األرض

إن إحدى املهام الوظيفية املنوطة بوزارة العلوم والتكنولوجيا يف ميامنار هي تعزيز التنمية يف 
ما فتئت تعمل ومن مث فإن الوزارة . البلد باالضطالع بأنشطة خمتلفة يف ميدان البحث والتطوير

على مواصلة االضطالع مبثل هذه األنشطة يف جمال علوم الفضاء وتطبيقاهتا، وخباصة يف ميادين 
االستشعار عن ُبعد ونظام املعلومات اجلغرافية، واالتصاالت الساتلية واملركبات الفضائية 
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اطا يف جمال ويف هذا السياق، من املزمع أن تطلق الوزارة نش. اجلوية، وذلك منذ عّدة سنوات
تعزيز التعاون : البحث والتطوير بشأن األجسام القريبة من األرض، يرمي إىل األهداف التالية

مع اهليئات الدولية يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ والتركيز على التكنولوجيات 
املستخدمة يف كشف األجسام القريبة من األرض، وتعقب مسارها ورصدها؛ واإلسهام يف 

ارك يف املعلومات عن األنشطة اجلارية واملرتقبة، مع توجيه النظر يف الوقت نفسه حنو التش
  .تعزيز معرفة وفهم بيئة األجسام القريبة من األرض واستراتيجيات التخفيف من أخطارها

  : وبغية حتقيق هذه األهداف، سوف يشتمل النشاط املعين بالبحث والتطوير على ما يلي
سات كونية، ليتوىل إعداد التقارير وإصدار املنشورات عند االقتضاء؛ تكوين فريق درا) أ(
دراسة بيئة الفضاء، مع تشديد االهتمام مبنطقة مدارات األجسام القريبة من األرض، مث ) ب(

  التركيز الحقا على حنو أشّد على األجسام اليت ُيحتمل أن تكون ذات خطورة؛ 
 يف ،اية العملية التقنية يف معاجلة هذه املسألةاالستفادة من حسن االطالع على الدر) ج(

حتليل املنشورات العلمية والتقنية عن نظم ومنهجيات التخفيف من خماطر األجسام القريبة 
دراسة املواضيع ذات الصلة هبذا اجملال، مثل خواص املواد وكثافة وحجم ) د(من األرض؛ 

  .ئق التخفيف املمكنةخمتلف األجسام القريبة من األرض من أجل انتقاء طرا
وسوف تشمل األحباث جماالت مثل البحث عن األجسام القريبة من األرض وكشفها من 

  .حيث إن املوارد املالية والتقنية الالزمة غري كافية يف الوقت الراهن
ومنذ عقد الستينات، بات معروفا أن معظم الفُوهات على سطح القمر ليست من منشأ 

ولذلك فإن األرض ميكن أن تكون عرضة . ارتطام أجرام بهبركاين بل تشكّلت بفعل 
ملخاطر حمتملة، ألن مدارات أجرام كالنيازك والكويكبات واملذّنبات؛ واليت هي صغرية 
الكتلة مقارنة بالكواكب، ميكن أن تتغري وتتقاطع مع مدار األرض، مما يؤدي إىل خماطر 

. دوثها مبقياس زمين ميتد ماليني السننيواالرتطامات من هذا النحو متوقّع ح. وقوع اصطدام
وإن ارتطامات كارثّية، مثل احلَدثني الضخمني يف تونغوسكا وشرقي املتوسط قد أّديا إىل 

  .ازدياد الوعي باحتماالت أخطار هذه األجسام على األرض
ستراتيجية بشأن التخفيف من إوقد يكون من الالزم املبادرة على حنو عاجل إىل وضع 

ألن األجسام ذات اخلطورة قد تكتشف قبل أيام من اقتراهبا من األرض أو ألن املخاطر 
ولذلك فإن النشاط املعين بالبحث . وقت اإلنذار قبل وقوع ارتطام قد يكون قصرياً جداً

والتطوير الذي تضطلع به الوزارة سوف يركّز بصفة رئيسية على نظم التخفيف من 
  .املخاطر
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ستراتيجيات الرامية إىل منع اصطدام األجسام القريبة من األرض واجلانبان الرئيسيان يف اال
ي ميكن أن ينطوي أيضا على خماطر ظّذلك أن التش. حنرافالبكوكب األرض مها التشظّي وا

ومن الناحية األخرى، فإن حتوير مدار . وقوع اصطدام ألن حجم الشظايا يصعب التنبؤ به
ولذلك فإن . متسعا كافيا من الوقتجسم قريب من األرض ذي خطورة لسوف يتطلب 

ستراتيجية بشأن التخفيف من املخاطر جيب انتقاؤها بناء على بارامترات حجم اجلسم إأي 
ومن مث فإن امليزات والنواقص النسبية يف . وتكوينه ومداره وعلى الوقت املتاح لتدارك اخلطر

ة من األرض احملتملة خمتلف اآلليات اخلاصة بتدارك تشظّي أو احنراف األجسام القريب
ص وسوف يوضع قيد النظر استحداث منوذج رياضي يتضمن خمتلف اخلطورة سوف ُتمحَّ

  .مكّونات النظام املمكن لتدارك التشظّي أو االحنراف
ستراتيجية التخفيف، ينبغي أن يالحظ أن خماطر إساءة استخدام التكنولوجيا إوعند انتقاء 

ويف هذا السياق، .  خماطر ارتطام كويكب باألرضاملطبقة ميكن أن تكون أكرب جدا من
ينبغي هتيئة كل ما يلزم من اإلعداد الوايف والتخطيط الكفء واختاذ القرارات يف الوقت 

وإن إسهام . املناسب وإجراء األحباث الشاملة من قبل العلم خبطر اصطدام يتهّدد األرض
يستند إىل أشيع خصائص ميامنار يف ذلك سوف يكون باستحداث منوذج لنظام ختفيف 

  .األجسام القريبة من األرض ذات اخلطورة
    

    خامتة    
. إن وزارة العلوم والتكنولوجيا يف ميامنار ترغب يف حتسني معارفها وخربهتا يف هذا امليدان

وباعتبار عدم تواتر وقوع أحداث األجسام القريبة من األرض ذات اخلطورة، فحرّي بأن 
. وقت من أجل اإلسهام يف التعاون الدويل بشأن هذه املشكلةيكون لديها مّتسع من ال

  .وتسعى الوزارة أيضا إىل دعم علماء وتقنيي الفضاء
وإذ تدرك ميامنار أن إسهامها ال ميكن أن يكون على تكافؤ مع إسهام البلدان املرتادة 

 فيما تقّدمه الفضاء، فإهنا ستواصل إبالغ جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  .إليها من تقارير عن حمّصلة نتائج نشاطها املعين بالبحث والتطوير يف هذا امليدان

    
  بولندا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
يف ميدان األجسام القريبة من األرض أجريت دراسات عن نظام رصد وحماكاة مركزّي 

لبيانات املستمدة من جلمع ومعاجلة ا) مركزّي التشبيك(الترابط بني شبكات املعلومات 
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ول بولندية تشّغل حاليا نظاما بريوتوجد شبكة فا. عمليات رصد األجسام القريبة من األرض
  .لرصد األجسام القريبة من األرض

    
  إسبانيا    

  ]باإلسبانية: األصل[
برنامج التوعية باألحوال الفضائية، التابع لوكالة الفضاء األوروبية، يتضمن كفالة األمان يف 

وتشتمل هذه املبادرة أيضا على أنشطة عّدة، ومنها . يل املوجودات الفضائية األوروبيةتشغ
  .كشف األجسام القريبة من األرض ورصدها ودراستها

ومن ضمن املرافق العديدة اليت أسهمت هبا إسبانيا يف الربنامج عدة مراصد فلكية متخّصصة 
ية كربى أيضا يف هذا الصدد مركز وّمما له أمه. يف كشف الكويكبات القريبة من األرض

نظم رصد املواقع الدينامية لألجسام القريبة من األرض، الذي يقوم بعمليات نظامية لرصد 
وهو أيضا مركز للبيانات ذات الصلة باألجسام القريبة . خماطر اصطدام كويكب ما باألرض

 البيانات املدارية عن من األرض، يقّدم خدماته إىل املستعملني املعنيني، ومنها مثال تقدمي
األجسام القريبة من األرض، والتقديرات اخلاصة باقتراب هذه األجسام من األرض وغريها 

  .من األجرام يف املنظومة الشمسية
    

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

يف معاجلة نشيط بدور  على القيام (BNSC)املركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء حيافظ 
التنسيق على الصعيد الوطين على تشجيع ال وذلك ب،مشكلة األجسام القريبة من األرض

شكّله األجسام ت الذيواألورويب والدويل من أجل الوصول إىل اتفاق بشأن فهم اخلطر 
ا الدور الريادي من ويتبّين هذ.  واختاذ تدابري فّعالة للتصدي لذلك اخلطرالقريبة من األرض

املعين باألجسام  والفريق العامل ١٤منها رئاسة اململكة املتحدة لفريق العمل ومجلة أمور 
  .القريبة من األرض التابع للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

يف جمال األجسام القريبة من األرض، كبرية على البحث واململكة املتحدة لديها قدرات 
وقد دأب املركز . عتمد فيها على قدراهتا يف جمال علم الفلك وعلم الكواكب ورصد الفضاءت

ويف عام . ومشورة تقنيني نزيهنيعلى اللجوء إىل هذه القدرات للحصول على دعم الوطين 
 يرد فيما يلي ،واسعة من األنشطة طائفةبمنظمات يف اململكة املتحدة قامت ، ٢٠٠٩

  .تلخيص لبعض منها
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    الرصد والقياس عن بعد جملموع األجسام القريبة من األرض    

من جامعة دورهام وجامعة امللكة متشاركة من فلكيي اململكة املتحدة انضّمت جمموعة 
يف بلفاست وجامعة أدنربه إىل جمموعة من املؤسسات األمريكية ) كوينـز يونيفرسيت(

قراب الرصد الشامل الرؤيا ونظام ، هو مرمقراب جديد متطّومن أجل استخدام واألملانية 
 ،جمّهز بأكرب كامريا رقمية يف العاملوهو مقراب . (”Pan-STARRS“) االستجابة السريعة

رصد وحتديد واحد من أهدافه الرئيسية زر هاواي، التابعة جلوموجود يف جزيرة ماوي 
. وما بعدهااملنظومة الشمسية خصائص األجسام القريبة من األرض وغريها من األجسام يف 

ويواصل الفلكيون يف جامعة كوينـز يف بلفاست تسجيل بيانات القياسات الفلكية ألجسام 
قريبة من األرض يتبّدى فيها وجود احتمال ضئيل الرتطامها باألرض خالل السنني املائة 

  .املقبلة، وذلك هبدف تعديل مساراهتا
 الضوئية للكويكبات البطيئة الدوران كذلك فإن اجلامعة املفتوحة جتري أحباثا على املنحنيات

، باستخدام بيانات مستمّدة من جمموعة الكامريات )معظمها ضمن منطقة احلزام الرئيسي(
السماوية التابعة لربنامج البحث عن الكواكب بالكامريات الفائقة اتساع الزاوية، كما 

حلرارية والقياس بالنمذجة ا(تواصل نشر نتائج عمليات صد األجسام القريبة من األرض 
  ).الطيفي باألشعة دون احلمراء

    
    الرصد والقياس املوقعيان جملموع األجسام القريبة من األرض    

إضافة إىل الدراسات النظرية اهلادفة إىل فهم تكوُّن األجسام ، جيري يف اجلامعة املفتوحة أيضا
ومن هذه الربامج إقامة منصة  .، تنفيذ عدد من الربامج التجريبيةاملنظومة الشمسيةالصغرية يف 

أجهزة لقياس االختراق من أجل حماكاة ارتطام كثيف الكتلة منخفض السرعة ملقياس 
وسيلة تكون مقاييس االختراق وف  وس.مركبة فضائية عند هبوطهاعلى منت اختراق مثّبت 

تتسم وهي قياسات أساسية يف إتاحة قياسات موقعية على سطح جسم قريب من األرض، 
هي معلومات  واجلسم؛ عن هذا بنيوية وآليةمعلومات يف طبيعتها وتقّدم األرجح بالدقّة على 

 وهتتم اجلامعة .اجلسم املقصود وإبطال تأثريهللنجاح يف التخفيف من خماطر ال بد منها 
ائي يوالكيمالفيزيائي بتوفري األدوات الالزمة للبحث املوقعي على حنو أعم املفتوحة 

املنظومة يف األصغر حجما ام سم القريبة من األرض ولغريها من األجاجليولوجي لألجسا
ماركو "وقد ساعد ذلك اجلامعة املفتوحة يف اكتساب دور علمي رائد يف بعثة . ةالشمسي
للعودة بعينة من على سطح جسم قريب من األرض، واليت اقُترحت من خالل برنامج " بولو
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وباإلضافة إىل ذلك، . وكالة الفضاء األوروبيةالتابع ل) كوزميك فيجِن(الرؤية الكونية 
تتواصل أحباث اجلامعة املفتوحة بشأن األجسام القريبة من األرض يف ميدان حتليل عينات من 
النيازك واألجسام الالأرضية، باستخدام جمموعة خمترباهتا الكيميائية اجليولوجية ذات املكانة 

  . املتحدة للتحليالت الكيميائية الكونيةالعاملية واليت تشكّل جزءا من شبكة اململكة
    

    تقدير املخاطر    
األحباث عن  قدرا كبريا من هامبتوناملالحة الفضائية يف جامعة ساوثأحباث جيري فريق 

اجلارية يف األحباث  ويهدف برنامج .تأثريات ارتطام األجسام القريبة من األرض باألرض
الذي العاملي من األرض إىل تقدير مدى اخلطر مبتون بشأن األجسام القريبة هاجامعة ساوث

ذلك أن  . األرضالقريبة مناليت قطرها دون كيلومتر واحد األجسام الصغرية لألرض تشكّله 
األرض البيئي عن ارتطام األجسام القريبة من األرض هلا مفعول على نظام الناجتة اآلثار 

حّدي الرئيسي يف هذه البحوث هو  والت.البشر وعواقب وخيمة على )يكولوجياإل(األحيائي 
أداة احملاكاة فإن  وهلذه الغاية، .عن االرتطام ووضع منوذج مالئم حملاكاتهناتج كل أثر تبيان 

ارتطام أجسام صغرية قريبة هي قيد التطوير هلا القدرة على تقدمي مناذج حتاكي احلاسوبية اليت 
مسار احمللي والعاملي، متتبعة ستويني املاخلطر على يف مناذجها  وتعاجل هذه األداة .من األرض

يؤثّر بدرجات خمتلفة إن كالً من اآلثار الناجتة عن االرتطام  إذ .البشراالرتطام على عواقب 
البىن األضرار الالحقة بحتليل معدالت الوفيات وتكلفة ولذلك فإن  .والبىن التحتيةالبشر على 

 وسوف ُتقّدر درجة املخاطر .ية احملاكاة هذهعملهي السمة الرئيسية اليت تتسم هبا التحتية 
 حساب عدد الوفياتحدث ارتطام جسم قريب من األرض على أساس من جّراء العامة 

  .وحجم الضرر الذي يلحق بالبىن التحتية
    

    التخفيف من املخاطر    
 وضع نظرية أساسية للمراقبة املثلىهو من العمل الذي جتريه جامعة غالسكو املنشود اهلدف 

بارامترات وسوف جيري حتسني . وتطبيقها يف اعتراض األجسام اخلطرة القريبة من األرض
وف وس. خمتلفة كالوقت والكتلة والتصويبات املدارية ودرجة االحنراف القصوى وما إىل ذلك

عدم الطرائق لكي توضع يف احلسبان حاالت هذه إحكام رى أيضا دراسة لتحديد مدى جت
ُينظر يف وف وس. ت األجسام القريبة من األرض واألوضاع احلدوديةدينامياخبصوص اليقني 

سوف ، تتراوح بني األشرعة الشمسية والدفع النووي، و الصاروخيالدفعطرائق طائفة من 
إطار خمطط افتراضي ُتجرى عمليات حماكاة عددية يف وف وس.  كل منهاومثالبُتقيَّم مزايا 
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يف شكل صور بيانات احملاكاة وسوف توضع  ،الطرائقواقعي من أجل دراسة أداء هذه 
ويستغرق هذا الربنامج . حتريف املسارتقييم املسارات املثلى لألجسام ومنهجيات متحركة بغية 
  .العلوم اهلندسية والفيزيائيةالبحوث يف جمال  وهو ممّول من جملس ،ثالث سنوات

    
    نشر املعلومات    

قّدمان املعلومات عن األجسام القريبة من األرض ما زال يوجد يف اململكة املتحدة مركزان ي
  .للجمهور ووسائل اإلعالم

املُشّيد يف املكان الذي كان حيتضن " سبيسغارد سنتر"أّما األول فهو مركز احلراسة الفضائية 
وهو ميثّل مؤسسة احلراسة . سابقا بالقرب من نايتون يف وسط ويلز، (Powys)مرصد بوويز 

وقد أنشأ . بوصفه املركز الدويل ملعلومات احلراسة الفضائية" اونديشنسبيسغارد ف"الفضائية 
املركُز الشبكةَ الوطنية للمعلومات عن املذّنبات والكويكبات، ولديه برنامج راسخ للتوعية 

وهو يتواصل حاليا مع منظمات احلراسة الفضائية يف بلدان أخرى، ويشّجع . البعيدة املدى
وهذا املركز هو اهليئة االستشارية العلمية .  هذا القبيلعلى إنشاء منظمات جديدة من

ملقاريب الكويكبات، وهو يعمل على تطوير نظام آيل  (Faulkes)الرئيسية ملشروع فولكس 
مشروع سبيسغارد للقياسات (للقياسات الفلكية لألجسام القريبة من األرض ) روَبيت(

  .ا واململكة املتحدةلنشره يف كيني) الفلكية لألجسام القريبة من األرض
وأما الثاين فهو مركز اململكة املتحدة للمعلومات عن األجسام القريبة من األرض، الذي 

 الواردتني يف تقرير فرقة العمل التابعة حلكومة اململكة ١٤ و١٣أنشئ استجابة للتوصيتني 
ا املركز ويتوىل تشغيل هذ. املتحدة بشأن األجسام القريبة من األرض ذات اخلطر احملتمل

، مبوجب (BNSC)املعلومايت احتاد مايل حتت قيادة املركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء 
ويقع مقر املركز الرئيسي يف املركز الوطين لشؤون الفضاء يف . عقد ممنوح للمركز الوطين

ليستر، الذي حيتضن معرضا لألجسام القريبة من األرض ويوفر نقطة اتصال رئيسية 
ويتلقى املركز املشورة من شبكة مؤلّفة من . ت عموم الناس ووسائط اإلعالمالستفسارا

جامعة امللكة : سبعة معاهد أكادميية تعمل يف جمال األجسام القريبة من األرض؛ وهي
يف بلفاست؛ ومركز اململكة املتحدة للتكنولوجيا الفلكية؛ ومتحف التاريخ " كوينـز"

ويوجد فضال . عة لندن؛ والكلية امللكية؛ وجامعة ليِسترالطبيعي؛ وجامعة امللكة ماري؛ وجام
عن ذلك ثالثة مراكز إقليمية لديها معارض مترابطة وإمكانية الوصول إىل مرافق مركز 

 ومتحف التاريخ الطبيعي يف لندن W5وتقع مقار هذه املراكز الثالثة يف بلفاست . املعلومات
 املعلومات على الويب ويوفّر موقع مركز. واملرصد امللكي يف أدنربه
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)www.nearearthobjects.co.uk ( معرضا إلكترونيا وقسما للموارد املرجعية والتعليمية) من
وآخر األنباء عن األجسام القريبة من األرض، كما يقّدم ) أجل املعلّمني ووسائط اإلعالم

ى تقرير فرقة ويسمح هذا املوقع أيضا باالطّالع عل. أجوبة عن األسئلة اليت يكثر توجيهها
  .العمل التابعة للمملكة املتحدة

    
    ة العامةهنج السياس    

األجسام القريبة من األرض يتمثل بشأن  الذي تعتمده اململكة املتحدة ة العامةإن هنج السياس
ومع أن . هو خطر حقيقيهذه األجسام االرتطامية يف التسليم بأن اخلطر الذي تشكّله 

وتسلّم اململكة أيضا بأن هذه . وقوعه قد خيلّف كوارث عند ضعيفة فإنهاحتماالت وقوعه 
مسألة عاملية ضخم إىل حد جيعل منها األجسام ال تعرف احلدود الوطنية، وبأن نطاق تأثريها 

  .على الصعيد الدويلي هلا بفعالية إال من خالل التعاون والتنسيق ال ميكن التصّد
    

     لية وسائر اهليئاتالردود الواردة من املنظمات الدو  -ثالثا  
  )١(االحتاد الفلكي الدويل    

  
  ]باإلنكليزية: األصل[

    برنامج ناسا لرصد األجسام القريبة من األرض    
لقد اكُتشفت الغالبية العظمى من األجسام القريبة من األرض بفضل عمليات مسح للسماء 

من املقترحات التنافسية، وُيشكّل أسلوب االنتقاء . مبقاريب واسعة جمال الرؤية مّولتها ناسا
بعد إخضاعها الستعراض النظراء، األساس الذي تستند إليه ناسا يف متويلها لعمليات املسح 
حبثا عن األجسام القريبة من األرض، وبرامج الرصد ألغراض املتابعة، واجلهود الرامية إىل 

سح املعنية باألجسام وتشمل أفرقة امل. حتديد اخلصائص الفيزيائية لألجسام القريبة من األرض
القريبة من األرض، اليت تدعمها ناسا حاليا، أفرقة برنامج كاتالينا للمسح التصويري للسماء، 

 التابع ملخترب لنكولن يف )LINEAR(وبرنامج لنكولن ألحباث الكويكبات القريبة من األرض 
القمر ، وبرنامج سبيسواتش التابع ملخترب (MIT) معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 ونظام ةمقراب الرصد الشامل الرؤيوقد توقّف متويل برنامج . والكواكب يف جامعة أريزونا
                                                           

 لكترونيةاإلملواقع اليزية من االحتاد الفلكي الدويل، مبا يف ذلك الصور وروابط باإلنكالوثيقة األصلية املقّدمة  (1) 
املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء ميكن االطالع عليها عن طريق الرجوع إىل املشار إليها يف هذه الوثيقة 

  .(/http://www.unoosa.org): ، وعنوانهاخلارجي التابع لألمانة
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الذي تتوىل تشغيله جامعة هاواي، ألن هذا الربنامج مل ) Pan-STARRS (االستجابة السريعة
  .يدخل بعُد مرحلة التشغيل

  :وفيما يلي وصف موجز هلذه الربامج الثالثة
نا للمسح التصويري للسماء من أجنع برامج املسح يف الوقت احلايل ألغراض ُيعترب برنامج كاتالي

اكتشاف األجسام القريبة من األرض؛ وهو يعىن بتشغيل ثالثة مقاريب جمدَّدة تستخدم مجيعها 
  دقيقة الرُّقاقة عالية االستبانة ) CCD(كامريات متطابقة مزّودة بأجهزة متقارنة بالشحنات 

)4K × 4Kمتعددة القنوات شديدة التربيد، وذلك على النحو التايل) ميغابكسل :  
يستخدم برنامج كاتالينا األصلي اخلاص باملسح التصويري للسماء مقراب   )أ(  

 درجة يف حمطة ٢,٩ × ٢,٩وجمال رؤية ) ١,٨بسرعة ( مترا ٠,٧مشيت بفتحة قطرها 
من  كيلومترا ٢٠ى بعد أمتار عل ٢ ٥١٠: بزاوية ارتفاع تبلغ(ارد صد ستيوكاتالينا يف مر

  ؛))ريزوناأ(توكسون مشال شرق 
يستخدم مرصد مسح سايدينغ سربينغ مقراب مشيت أوبساال بفتحة قطرها   )ب(  

 درجة، وُيشّغل باالشتراك مع كلية ٢,٠ × ٢,٠وجمال رؤية ) ٣,٥بسرعة ( مترا ٠,٥
مرصد سايدينغ يف  ،ستراليةلجامعة الوطنية األأحباث الفلك والفيزياء الفلكية، التابعة ل

  ؛)ترا م١ ١٥٠:  قدرهاارتفاعبزاوية (سربينغ، أستراليا 
 ١,٥يستخدم مرصد مسح ماونت ليّمن مقرابا مركّز البؤرة بفتحة قطرها   )ج(  

 درجة يف حمطة ماونت ليّمن مبرصد ١,٠ × ١,٠ وجمال رؤية ٢,٠مترا وسرعة تبلغ 
، توكسون كيلومترا من مشال ١٨ بعد  الواقع على)ترام ٢ ٧٩٠: ارتفاعبزاوية (ستيوارد 

 مترا ومقراب سايدينغ ١,٥وُيستخدم أيضا مقراب ماونت ليّمن بفتحة قطرها . ريزوناأ
ألجسام القريبة من األرض لمتابعة القياسات الفلكية يف  سربينغ بفتحة قطرها متر واحد

  . ويف عمليات رصد هذه األجسام من الناحية الفيزيائيةاملثرية لالهتمام
شغيل  بتخمترب لينكولن يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيابالتعاون مع القوى اجلوية، يقوم 

 مقاريب بفتحة قطرها متر واحد باستخداممن األرض كتشاف األجسام القريبة رفق الم
وهي ، )GEODSS( النظام األرضي البصري الكهربائي لرصد الفضاء السحيقتعمل ضمن 

وتوجد . بصري للمركبات الفضائية يف املدارات األرضية رصدإلجراء مة مصّممقاريب 
، اليت يستخدمها برنامج لنكولن ألحباث الكويكبات (GEODSS)أجهزة النظام األرضي 

ة التابع ملخترب لينكولن الكائن التجريبيات موقع االختبار، يف )LINEAR(القريبة من األرض 
أن نظام  ١٩٩٦أوائل عام أُجريت يف وبّينت االختبارات اليت . نيومكسيكويف سوكورو، 
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 ١٩٩٧ه يولي/مارس ومتوز/آذارالواقعة بني الفترة واسُتخِدم يف . البحث واعد جدا بالنجاح
 ١ ٠٢٤ × ١ ٠٢٤ستبانة تعادل  با(CCD)مكشاف مزّود بأجهزة متقارنة بالشحنات 

املكشاف مل أن هذا ، ومع يف االختبارات امليدانية) بيكسل(عنصرا من عناصر دقة الصور 
أربعة أجسام يغط سوى مخس جمال الرؤية الذي يؤمنه املقراب، فقد كُِشف بواسطته عن 

اكُتِشفت تسعة أجسام جديدة قريبة ، ١٩٩٧أكتوبر /تشرين األوليف  و.قريبة من األرض
 (CCD)من األرض بواسطة مكشاف واسع النسق مزّود بأجهزة متقارنة بالشحنات 

، استوعب )عنصرا من عناصر دقة الصورة) بيكسل (٢ ٥٦٠×  ١ ٩٦٠باستبانة تعادل (
قريبة جسام أخرى مخسة أكما اكُتِشفت . جمال رؤية املقراب البالغ درجتني اثنتني مربعتني

 ١٩٩٨ يناير /إىل كانون الثاين ١٩٩٧نوفمرب /الفترة املمتدة من تشرين الثاينمن األرض يف 
أكتوبر /وحبلول بداية تشرين األول. بري كليهماباستخدام مكاشيف من النسقني الصغري والك

  .أُِضيف إىل النظام مقراب ثان بفتحة قطرها متر واحد، ١٩٩٩
السماء مخس  كل بقعة من )LINEAR(ويف الوقت الراهن، ترصد مقاريب برنامج لنكولن 

باحثة يف األغلب يف املنطقة املمتدة على طول مستوى فلك الربوج حيث مرات كل مساء، 
هذه املقاريب حساسية وتتيح . القريبة من األرضوقع الكشف فيها عن معظم األجسام ُيت

 ،معدالهتا السريعة نسبيا يف القراءةخصوصا ، و(CCD)املُزّودة بأجهزة متقارنة بالشحنات 
  .كل ليلةيف السماء شاسعة من مساحات  لتغطية )LINEAR(اجملال أمام برنامج لنكولن 

يف مرصد ا  متر٠,٩، مقرابا بفتحة قطرها ١٩٨٤ يشّغل، منذ عام فهو أما نظام سبيسواتش
مرة يف احلرم أول وقد ُركِّب هذا املقراب . ستيوارد الكتشاف األجسام القريبة من األرض

 إىل جبل كيت بيك ١٩٦٣مث ُنِقل بعد ذلك يف عام ، ١٩٢٣امعة أريزونا يف عام اجلامعي جل
 ١٩٨٤، وأصبح يف عام ع باجلهاز لفريق سبيسواتشجرى التّرب، ١٩٨٢يف عام و. أريزونايف 

واكتشافها بواسطة مكاشيف إلكترونية لكويكبات واملذنبات مقراب للكشف عن اأول 
  .التصوير الفوتوغرايفأو   األفالمدال من لوحاتب) (CCD) لشحناتمزّودة بأجهزة متقارنة با(

، الذي اسُتخِدم من عام ٥١٢ × ٣٢٠ RCA CCD من الطراز األويلوقد اسُتبِدل املكشاف 
اسُتخِدم  ٢ ٠٤٨ × ٢ ٠٤٨ CCDبآخر واسع النسق من الطراز ، ١٩٨٨إىل عام  ١٩٨٤

 ية دقيقة قوس٣٨النظام ، وبلغ عرض جمال الرؤية يف هذا ١٩٩٢-١٩٨٩الل الفترة خ
أجهزة النظام حساسية ، تضاعفت ١٩٩٢ويف عام .  ضعفا٢٠,٥ًوالقْدر النهائي للسطوع 

 يف املائة، بعد أن ُركِّبت ٧٠مبا نسبته ) من حيث الكفاءة الكمية(، (CCD)الشحن املتقارنة 
ليزيد بذلك القدر النهائي اهلابط بنحو  ٢ ٠٤٨ × ٢ ٠٤٨دقيقة الرقاقة  CCDفيه أجهزة 

لبحث عن شهريا ل ليلة ٢٣ ا ملدة متر٠,٩ُيستخدم مقراب بفتحة قطرها و.  ضعفا٢١,٠ً
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   وجيري هذا املقراب مسحا ضوئيا مبعدل يغطي ما مقداره ،األجسام القريبة من األرض
 ضعفاً، وذلك بفضل ٢١ درجة مربعة من مساحة السماء شهريا بقدر هابط يبلغ ٢٠٠

االحنراف االت مراقبة النجوم بتأمني حمور الصعود املناسب يف املكان املناسب والسماح جمل
ت نفسه على االستمرار يف قراءة ما  والعمل يف الوق،") عائممسح ضوئي(" رؤيته جمالعرب 

ن السماء  بقعة مكلوختضع . (CCD)يسجله املكشاف املزّود باألجهزة املتقارنة بالشحنات 
 اليت األجسام لدراسة يقة تقريبا بينها دق٣٠ بفاصل زمين يبلغ ثالث مراتللمسح الضوئي 

  .النجوم اخللفيةقارنة مع باملحتركت 
بواسطة املكاشيف اكتشاف األجسام القريبة من األرض  إىل سبيسواتش السّباقنظام وكان 

 CCDات بواسطة جهاز متقارن بالشحنات باملذّنو (CCD)املزّودة بأجهزة متقارنة الشحن 
استهل ، ٢٠٠١يف عام و.  آلياًلصوربواسطة براجمية معاجلة اواألجسام القريبة من األرض 

ا مصّمم متر ١,٨ع حديثا بفتحة قطرها فريق سبيسواتش عملية الرصد بواسطة مقراب ُصنِ
 ،٢٠٠٢يف أواخر عام و. تأخذ باخلفوت تدرجييا عقب اكتشافهاملتابعة الكويكبات اليت 

   أجهزة متقارنة بالشحنات مبقياس أربعةمزّودة ب(كبرية متعددة التراكيب كامريا أُِضيفت 
ِدل نظام املسح البصري اسُتب، ورا مت٠,٩  املقراب البالغ قطر فتحتهإىل) ٢ ٠٤٨ × ٤ ٦٠٨

 ويعمل اآلن املقراب املصّمم بفتحة ).ة درجة مربع٢,٩(للتمكّن من توسيع جمال الرؤية 
، " البصري العائممسحلل"عوضا عن األسلوب السابق " التحديق" مترا بأسلوب ٠,٩قطرها 

  ." البصري العائمسحامل"ا بأسلوب  متر١,٨يعمل املقراب البالغ قطر فتحته يف حني 
تدرجيياً تركيزه ، حّول فريق سبيسواتش ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥وخالل الفترة املمتدة من عام 

باإلضافة و. تأمني مدارات دقيقةعمليات الرصد ألغراض املتابعة اليت ال ُيستغىن عنها يف ىل إ
 عن جمموعات الكواكب الصغرية راساتُعنيت فرقة سبيسواتش بإجراء دإىل هذه األنشطة، 

 اتباملذّنى أحجام نوعن نبتون وكوكب العابرة ملدار تلك وة سنتوار اجلنوبية التابعة لكوكب
  .القصرية األجل

لتبادل البيانات اخلاصة بالقياسات مقام مرفق حموري  (MPC) مركز الكواكب الصغريةويقوم 
كما . التابعة للنظام الشمسيغريها من األجسام املذنبات والكويكبات ون عالضوئية الفلكية و

الذي يشاطره  )CBAT (املكتب املركزي للربقيات الفلكيةمع جنبا إىل جنب وىل املركز، يت
تقدمي معلومات عن مدارات هذه األجسام وتقومياهتا الفلكية، وإسناد الفضل يف ، املوقع

ذكور ركز امل وجيمع امل. كذلكالرمسيةواألمساء التسميات إىل أصحابه وختصيص  االكتشاف
ويوفّر ،  القريبة من األرض، وينظم هذه البيانات ويتحقق من صحتهابيانات عن األجسام

األجسام القريبة من بأمساء قائمة يرسل ، وا الفلكية األولية وتقومياهتامداراهتمعلومات عن 
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 اليت ُيحتمل أن تكون حباجة إىل التثّبت منها عرب إجراء مزيد من عمليات الرصد األرض
  .األرض، تنبؤات بشأن تأثري هذه األجسام على ويوفّر، حسب االقتضاء، بشأهنا

مرصد مسيثسونيان للفيزياء الفلكية يف كامربيدج، ويعمل مركز الكواكب الصغرية يف 
عمليات وحتصل حاليا . الثالثة يف االحتاد الفلكي الدويلشعبة رعاية الشوستس، حتت تماسا

، إضافة إىل ما ريبة من األرضاألجسام القاملركز على معظم متويلها من برنامج ناسا لرصد 
  .االحتاد الفلكي الدويل واألفراد واملؤسساتل من متويحتصل عليه من 

وباإلضافة إىل دعم مرافق البحث عن األجسام القريبة من األرض املذكورة أعاله، تدعم 
ناسا أيضا عدة مراصد تقوم برصد االكتشافات احلديثة ألغراض املتابعة، وهو رصد 

 جعل مدارات األجسام املكتشفة حديثا معروفة مبا يكفي من الدقة للحيلولة ضروري لضمان
وتشمل عمليات الرصد ألغراض املتابعة احلامسة هذه، عالوة . دون فقد جسم يف املستقبل

، سبيسواتشعلى العمل الذي يقوم به مرصد كاتالينا للمسح التصويري للسماء وبرنامج 
وجيري عدد . ث الفلكية املوجودين يف الواليات املتحدةمرصد ماجدالينا ريدج ومعهد البحو

. كبري من عمليات الرصد ألغراض املتابعة من جانب اجملتمع الدويل للفلكيني املهنيني واهلواة
فالكثري منهم على درجة عالية من : وأعضاء هذه الفئة األخرية هم فلكيون هواة امسا فقط

ومتّول ناسا أيضا . لإلعجاب ويؤدون عمال مهنيا للغايةالدراية التقنية وميتلكون معدات مثرية 
  .برامج رصد هتدف إىل دراسة اخلصائص الفيزيائية لألجسام القريبة من األرض

    
    اجليل املُقبل من برامج البحث عن األجسام القريبة من األرض    

لوقت تستخدم مجيع مرافق البحث عن األجسام القريبة من األرض اليت تدعمها ناسا يف ا
لكن اجليل املقبل من مرافق البحث عن . الراهن مقاريب غري مصّممة أصال هلذه الغاية

األجسام القريبة من األرض سوف يستخدم مقاريب رصد ذات جمال رؤية واسع للغاية 
ومن أمثلة اجليل املقبل من مرافق . قادرة على رؤية أجسام أكثر خفوتا بكثري لتعّرض معّين

 ومقراب )Pan-STARRS(د الشامل الرؤية ونظام االستجابة السريعة البحث مقراب الرص
  .املسح الشامل الكبري

 مترا موجود على ١,٨ احلايل هو مقراب ذو فتحة وحيدة قطرها Pan-STARRS 1ومقراب 
. جبل هالياكاال، ماوي، هاواي، حظي بتمويل تطويري من وزارة الدفاع بالواليات املتحدة

التقاط صور بكامريات مزودة جبهاز متقارن بالشحنات لُرقع من واخلطة املنشودة هي 
مرتني كل مساء ومسح الرقعة من السماء املتاحة للرصد بالكامل )  درجات مربعة٧(السماء 

باستخدام الكامريا ذات اجلهاز املتقارن بالشحنات )  يوما٢٨(ثالث مرات كل شهر قمري 
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 غيغا ١,٤ تلتقط صورا ذات استبانة قدرها والتصميم الكبري اليت استحدثت مؤخرا واليت
وعلى ذلك، فإن أي جسم قريب من األرض متحرك سيخضع لعملييت رصد خالل . بيكسل

أول مساء الكتشافه وخيضع بعدها لعملييت رصد إضافيتني خالل مساءين آخرين على مدى 
يبه األربعة اليت  مبقارPan-STARRS 4وحينما يبدأ العمل بواسطة املقراب .  يوما٢٨كل فترة 

 مترا فسوف يكون باستطاعة هذا النظام أن يصّور جماالت من ١,٨يبلغ قطر فتحة كل منها 
  اليت يوفّرها نظام ) ٠,٧٥ينفذ يف الفضاء بعمق أزيد بنحو (السماء بضعف احلساسية 

Pan-STARRS 1 ذو املقراب الواحد الذي سيواصل الرصد بطريقة روتينية وبقدر بصري 
، ومن املتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل Pan-STARRS 1وقد مت بناء النظام . ٢٣ يصل إىل

  .٢٠١٠الكامل يف أواخر عام 
 املؤسسة الوطنية للعلومومن املقّرر أن جيري متويل مقراب املسح الشامل الكبري من جانب 

ألخرى ووزارة الطاقة يف الواليات املتحدة وجهات ماحنة خاصة وعدد من اجلهات الراعية ا
 ٩,٦ أمتار مبجال رؤية يبلغ ٨,٤ويبلغ قطر فتحة املقراب املخطط هلا . املؤسسية واألكادميية

وسوف ُيركّب يف سريو باشون يف مشال شيلي، وسوف ُيستخدم ألول مرة . درجات مربعة
وتقضي خطط الرصد مبسح السماء .  إذا ما توافر التمويل اإلضايف الالزم٢٠١٦يف عام 

  .٢٤د بالكامل كل ثالث ليال إىل مقدار خفوت أدىن من القدر البصري البالغ املتاحة للرص
ومقراب املسح الشامل الكبري لن ُتخصص  Pan-STARRS 4 وPan-STARRS 1ومع أن املقرابني 

كلياً لدراسة األجسام القريبة من األرض، فإن الربامج الثالثة مجيعها تتضمن اكتشاف هذه 
ويف كثري من األحيان ُيستخدم حاصل ضرب جمال رؤية . األجسام كهدف علمي رئيسي

مقراب البحث يف مساحة فتحة املقراب كمقياس ملدى فاعلية املقراب يف اكتشاف األجسام 
، "اّتساع النظام"وتبلغ قيمة حاصل الضرب هذا، الذي يشار إليه بعبارة . القريبة من األرض

هو نظام كاتالينا للمسح التصويري و( تقريبا ألفضل نظام اكتشاف يعمل حاليا ٢حنو 
 ومقراب الرصد Pan-STARRS 4 وPan-STARRS 1وسوف تكون اتساعات املقرابني ). للسماء

  . على التوايل٣١٩ و٥١ و١٢الشامل الكبري 
    

   خمترب الدفع النفثيتفاعل مركز الكواكب الصغرية مع مركزي حساب املسارات يف     
    ويف بيزا

خمترب الدفع ز على مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض يف مع أن هذا التقرير يركّ
يف كامربيدج، ، يرد فيما يلي بيان خمتصر بأنشطة مركز الكواكب الصغرية النفثي
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 ويف بيزا، إيطاليا، خمترب الدفع النفثيومركزي حساب املسارات الكائنني يف شوستس، تماسا
  .وبالتفاعل بني هذه املراكز

ام القريبة من األرض على وجه اخلصوص، يسارع مركز الكواكب الصغرية وبالنسبة لألجس
 واملركز الكائن يف خمترب الدفع النفثييف توفري بيانات قياسات فلكية ومدارات أولية لكل من 

، مىت وردت البيانات جتري عملية حتديد تلقائية للمدار وملسار خمترب الدفع النفثيويف . بيزا
وُتنشر فورا على املوقع الشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األرض اجلسم يف املستقبل، 

 معلومات عن احلاالت اليت سيكون اجلسم فيها شديد القرب من خترب الدفع النفثيمل
وإذا الحظ نظام الرباجميات التلقائي إمكانية اقتراب جسم بشّدة من األرض جيري . األرض

 الذي حيسب احتماالت ارتطامه باألرض وما "نظام احلراسة التلقائي"إدخال اجلسم يف 
يقترن بذلك من معلومات مثل وقت االرتطام والسرعة النسبية وطاقة االرتطام وقيم القياس 

وُتنشر إنذارات نظام احلراسة تلقائيا على املوقع الشبكي ملكتب برنامج . النسبية لالرتطام
أما بالنسبة لألجسام اليت . (http://neo.jpl.nasa.gov)األجسام القريبة من األرض، وعنوانه 

تكون احتماالت ارتطامها عالية نسبيا أو طاقات ارتطامها عالية أو يكون ارتطامها وشيكا، 
فإن نظام احلراسة يقوم بإبالغ موظفي مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض إلجراء 

ت، يتم أوال التثّبت من دقة ويف هذه احلاال. حتقق يدوي قبل نشر النتائج على املوقع الشبكي
ومن املفترض أن عملية مشاهبة ُتجرى يف بيزا، وإذا ما . النتائج مث ُترسل إىل بيزا للتحقّق منها

متخض كل من نظام احلراسة والنظام املوجود يف بيزا عن نتائج متكافئة، فإن النتائج ُتنشر يف 
ونظرا ألن كال من نظام احلراسة . بيزا وخترب الدفع النفثيآن معا على املوقعني الشبكيني مل

ونظام املواقع الدينامية لألجسام القريبة من األرض مستقل عن اآلخر متاما، فإن هذا التحقق 
املتبادل يوفّر عملية فحص قّيمة قبل نشر معلومات عن األجسام الشديدة اإلثارة لالهتمام 

  .اليت ال ميكن استبعاد ارتطامها باألرض متاما
    

    ب برنامج األجسام القريبة من األرض التابع لناسامكت    
، أنشأت الوكالة ناسا مكتَب برنامج األجسام القريبة من األرض يف ١٩٩٨يوليه /يف متوز

 من أجل تنسيق اكتشافات األجسام القريبة من األرض ورصد هذه خمترب الدفع النفثي
 باحلاالت اليت تكون األجسام فيها األجسام وحركتها يف املستقبل، وإجراء احلسابات املتعلقة

شديدة القرب من األرض، وكذلك حسبما يكون مناسباً لكي ُيعىن حبساب احتماالت 
، أطلق مكتب برنامج األجسام القريبة من ١٩٩٩مارس /ويف آذار. ارتطامها باألرض

  .األرض موقعا شبكيا لتوفري معلومات عن هذه األجسام
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قريبة من األرض بيانات القياسات الفلكية واملدارات ويتلقى مكتب برنامج األجسام ال
االبتدائية من مركز الكواكب الصغرية، مث يواظب على حتسني حساب هذه املدارات وما 
يترتب على ذلك من تنبؤات بشأن حاالت القرب الشديد من األرض كلما وردت بيانات 

املتاحة، ) قياسات الفلكيةال(ومىت مت بنجاح مضاهاة مدار جديد ببيانات الرصد . إضافية
جيري استكمال حساب مسار اجلسم رقميا يف املستقبل لتحديد احلاالت اليت يكون فيها 

 يف خمترب الدفع النفثيويستخدم . شديد القرب من األرض خالل األعوام املائة التالية
ت حسابات املدارات أحدث النماذج احلاسوبية الرقمية اليت تأخذ يف احلسبان اضطرابا

اجلاذبية النامجة عن الكواكب والقمر والكويكبات الكبرية وكذلك اآلثار النسبية واحلرارية 
وجيري حساب هذه املدارات ). غري املتعلق باجلاذبية(أو التفريغ اإلضايف /إلعادة اإلشعاع و

وقع احملّدثة واملعلومات املتعلقة باالقتراب الشديد من األرض تلقائيا، مث ُتنشر فورا على امل
وُتحال األجسام اليت ال ميكن استبعاد . الشبكي ملكتب برنامج األجسام القريبة من األرض

  .ارتطامها باألرض متاما تلقائيا إىل نظام احلراسة إلجراء مزيد من التحليل للخطر
وضمن نظام احلراسة، جتري دراسة مدارات اجلسم املمكنة يف املستقبل وحساب احتماالت 

 لتواريخ معّينة يف املستقبل، وُتنشر نتائجها فورا على املوقع الشبكي اخلاص ارتطامه باألرض
واالستثناء الوحيد لتسلسل األحداث . خترب الدفع النفثيباألجسام القريبة من األرض التابع مل

على هذا النحو حيدث عندما يكتشف نظام احلراسة أجساما كبرية نسبيا تكون احتماالت 
ففي هذه . أو يكون ارتطامها املمكن باألرض بعد فترة زمنية قصرية/ا وارتطامها عالية نسبي

احلاالت، ُترسل رسالة بالربيد اإللكتروين للعاملني يف مكتب برنامج األجسام القريبة من 
وتشمل . األرض تطلب التحقق من األحداث املعنية قبل نشر املعلومات على املوقع الشبكي

اسل إلكترونيا مع الزمالء يف بيزا ملقارنة النتائج، وإذا مت عملية التحقق اليدوي هذه التر
 خمترب الدفع النفثيوجيري أيضا حتقق إضايف يف . التحقق جيري إبالغ املقر الرئيسي لناسا

املستقلة اليت حتدد آالفا من املدارات اليت خيتلف بعضها عن " مونت كارلو"باستخدام عملية 
حة بنجاح، ومن مث مها ملطابقة بيانات الرصد املتابعض اختالفا طفيفا وميكن استخدا

ويعطي انتشار . استكمال كل مدار رقميا يف املستقبل حلساب احتمال االرتطام باألرض
هذه اجملموعة من املسارات عند االرتطام املمكن باألرض القيمة الدقيقة الحتمال ارتطام 

تتطلب موارد حاسوبية كبرية فإهنا وبالنظر إىل أن عملية مونت كارلو هذه . اجلسم باألرض
  .ال ُتستخدم إال للتحقق من النتائج اليت ُيحصل عليها من نظام احلراسة األسرع بكثري
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وباإلضافة إىل آخر املعلومات عن املدارات وعن حاالت االقتراب الشديد من األرض يف 
، يوفّر أيضا املوقع )ةاليت يوفّرها نظام احلراس(املستقبل واحتماالت وظروف االرتطام باألرض 

  : املعلومات التاليةخترب الدفع النفثيالشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األرض التابع مل
وصف لربامج البحث عن األجسام القريبة من األرض ووصالت ملواقعها   )أ(  
  الشبكية؛
جداول بيانية وإحصاءات تبني تاريخ اكتشافات األجسام القريبة من األرض   )ب( 

  ؛١٩٩٨عروفة، ويتبني منها الزيادة الكبرية يف معدل اكتشاف هذه األجسام منذ عام امل
وصف للبعثات الفضائية املرسلة للبحث عن األجسام القريبة من األرض   )ج( 

  ووصالت لكل برنامج؛
  األسئلة اليت يتكرر طرحها كثريا بشأن األجسام القريبة من األرض؛   )د( 
  تفاعلية جلميع املذنبات والكويكبات؛رسوم بيانية مدارية   )ه( 
  ؛)تقييمات للسطوع(عناصر مدارية وأقدار مطلقة   )و( 
  تقارير ناسا األخرية بشأن األجسام القريبة من األرض؛  )ز( 
تقارير عن دراسات أجراها مؤخرا فريق مكتب برنامج األجسام القريبة من   )ح( 

ّرار اجلاذبية يف حتريف األجسام القريبة من ، مثل فائدة جخترب الدفع النفثياألرض التابع مل
  األرض اليت تشكل هتديدا لألرض عن مسارها؛

املقاالت اإلخبارية األخرية املنشورة على املوقع الشبكي اخلاص باألجسام   )ط( 
  القريبة من األرض؛

اليت يستخدمها الفلكيون لتحديد ) التقوميات الفلكية(اجلداول املرتبة زمنيا   )ي( 
 األجرام السماوية والسرعات واملسافات بني الشمس واألرض والسطوع الظاهري مواقع

ويستخدم اجملتمع العلمي .  فئة أخرى من املعلومات ألي جسم معّين١٠٠وما يزيد على 
 احلائز على جوائز عّدة واملتاح باالتصال احلاسويب ،)Horizons" (هورايزنز"الدويل نظام 

، من أجل إعداد معلومات دقيقة خاصة بالتقوميات الفلكية فع النفثيخترب الداملباشر، التابع مل
وتشمل هذه .  جسم٤٥٠ ٠٠٠لألجسام املعروفة حاليا يف النظام الشمسي والبالغ عددها 

األجسام الشمس والكواكب وأقمارها والكويكبات واملذّنبات والعديد من املركبات 
 من جانب اجلهات اليت تقوم بالرصد وُيستخدم هذا النظام على نطاق واسع. الفضائية

وإجراء البحوث والتخطيط للبعثات من أجل ختطيط عمليات الرصد وتتّبع أهداف املقاريب 
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 يف Horizonsومنذ بدء تشغيل نظام . الفضائية واألرضية، إضافة إىل املركبات الفضائية
 طلب ٢ ٢٠٠ أكثر من( ماليني طلب ١٠، لّبى ما يزيد على ١٩٩٦أكتوبر /تشرين األول

  . موقع خمتلف٣٠٠ ٠٠٠وردت من ) يوميا
وفيما يلي بعض أهم االجنازات اليت حققها مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض يف 

  :اآلونة األخرية
 فقط مّر  أمتار٧يبلغ قطره حنو  VA 2009ُيسمى اكتشاف كويكب جديد   )أ( 

 ١٤ ٠٠٠(قطرها تقريبا من فوق سطح األرض على بعد مسافة ُتقّدر بنحو نصفي 
 بتوقيت شرق ١٦٣٠  الساعة يف حوايل٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٦ يف يوم) كيلومترا

يقترب من األرض على معروف جسم هو ثالث أقرب الكويكب وهذا . الواليات املتحدة
  ات املفهرسة على شاكلته؛للكويكببالنسبة ) من دون االرتطام هبا(بعد مسافة قياسية منها 

 إعادة حسابب قيام العاملني يف مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض  )ب( 
عمليات رصد فلكية حمّدثة وحتسني باستخدام  القريب من األرض بوفيسآ  الكويكبمسار
حدوث تقابل خطري احتمال قُلّص إعادة احلساب، عملية فقا لوو.  عمليات الرصد احلاليةدقة

 إىلمرة  ٤٥ ٠٠٠ يف ١من نسبة  املحوظتقليصا  ٢٠٣٦عام بني هذا اجلسم واألرض يف 
  ؛ مرة٢٥٠ ٠٠٠  يف١

من  األجسام القريبة من األرضموظفي مكتب برنامج العاملني يف انتهاء   )ج( 
.  اليت تتهددهاالقريبة من األرضأخطار األجسام   منتخفيفاثنتني عن الدراستني إجراء 

الكويكبات الصغرية عن بعاد للجاذبية إلجّرار جدوى استخدام وتتناول هاتان الدراستان 
اقتراب خالل اخلاصة باجلاذبية الدينامية " ثقوب املفاتيح"مسارها، كما تتناوالن معاجلة 

حلصول ارتطام عندما يقترب اجلسم الحقا من  تتيح اجملالاليت عن كثب واألرض اجلسم من 
عامل الرفع االستفادة من  يتسىن هلاندما  تكون أشّد فعالية عجرارات اجلاذبيةو. األرض

   ثقب مفتاح دينامي؛الذي يوفّره
 بدخول ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦التنبؤ السريع والناجح يوم   )د(  

جمال الغالف اجلوي لالرتطام ) البالغ قطره بضعة أمتار (TC3 2008الكويكب الصغري 
 يف استعادة بقايا الكوين والنجاحوقيت  بالت٠٢٤٦باألرض فوق مشال السودان يف الساعة 
  .األحجار النيزكية املتناثرة من ذلك التقابل

وقد ُعين تطوير نظام الرباجميات التلقائي القائم من قبلُ يف مكتب برنامج األجسام القريبة من 
األرض بوضعه يف احلسبان اجليلَ املقبل من عمليات البحث، الذي ُيتوقع أن يزداد معدل 
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وعندما يتحقق ذلك، سوف تعاجل احلواسيب . شرة أمثالهاالكتشاف فيه إىل أكثر من ع
اإلضافية اليت تعمل يف نسق متواز احلمل اإلضايف دومنا حاجة إىل إدخال تغيريات كبرية على 

ومن املرجح أن اجليل املقبل من مرافق البحث سوف يكون مبستطاعه اكتشاف . الرباجميات
اهن، من األجسام اليت ُتنذر باالرتطام  ضعفاً مما ُيكتشف يف املستوى الر٤٠ما يعادل 
أغلبها حاالت ألجسام ال يسمح احلساب االبتدائي غري الدقيق ملداراهتا باستبعاد (باألرض 

وعلى الرغم من أن بعض العمليات والعالقات البينية سوف حتتاج ). ارتطامها باألرض متاما
التابع ملخترب الدفع النفثي على إىل التنقيح، فإن مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض 

  .أهبة االستعداد لتناول هذه الزيادة يف النشاط
    

    لقريبة من األرض من أخطار الكويكيبات اتخفيفال    
كويكب يّتجه يف مساره لوقف  الزاهية بعض األساليبابتكرت هوليوود مع أن السينما يف 

مل  و،ي وكالة وطنية أو دوليةأُتسند إىل ة مل هذه املهّمفإن رض، صوب االصطدام باأل
 من الدراسات األكادميية والتقنية اهناك عددولكن . ُيكتشف أي كويكب من هذا النحو

واخلطر الرئيسي على .  باألرضكويكب يسّببه رمدّمكيفية اجتناب وقوع اصطدام ن ع
ا ، ألن عددها يفوق عدد املذنبات مبالكويكبات تشكلهاملدى األقرب إمنا هو ذلك الذي 

  . يف النظام الشمسي الداخلي١ إىل ١٠٠نسبته 
هذه الكويكبات مسارات ويعين التنوع الواسع يف أحجام الكويكبات املهددة لألرض و

للتصدي  ة مناسبطريقة يف إجياد املواَجهأن مستوى التحدي خبطرها احملتمل اإلنذار أوقات و
ة عقود من الزمن لإلنذار خبطر ُيتح وقت ُيقّدر ببضعما مل و.  تبعا لذلكهلا سوف يتباين

 بضع مئات من األمتارالكويكبات، فإن حتريف أو تفتيت الكويكبات اليت يزيد قطرها على 
  .تفجريات نوويةتكون مستمّدة من مستويات عالية من الطاقة، ورمبا لسوف حيتاج إىل 

واليت متار من بضع مئات من األقطرا صغر واألكثر عددا وفيما خيص الكويكبات األخرى األ
فإن من من الزمن، قد ُيتاح لإلنذار خبطرها وقت كاف يتراوح بني عدة سنوات وعقد 

املمكن توجيه مركبه فضائية روبطّيه وازنة حنو هدف االصطدام جبسم من ذلك القبيل 
وقد أثبتت تكنولوجيا مالحة . لتخفيف سرعته ودفعه عن مساره ملنع ارتطامه باألرض

ملستخدمة ألغراض االصطدام باألجسام الصغرية فاعليتها بنجاح عندما املركبات الفضائية ا
 من ٢٠٠٥يوليه / متوز٤ يف ١املذنب تيمبل رطمت املركبة الفضائية ديب إمباكت قصداً 

  .هأجل دراسة تكوين
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املركبات ارتطام التفجريات النووية ووما فتئت ُتدرس ببعض التفصيل طرائق استخدام 
خيار  يف اآلونة األخريةاقُترِح و. هتدد األرضف مسار األجسام اليت ألغراض حتريالفضائية 

 يف وقت صغرية من الكويكبات اليت قد متر على مقربة من األرضالفرعية بشأن الفئة الآخر 
ومما ينتج عنه تقابل قريب يؤثر يف ع سنوات، يسبق وقت اصطدامها املتوقع باألرض ببض

 قبل دنّوه القريب من نسبيا يف سرعتهل تغيري ضئيي حركة اجلسم بشّدة على حنو يضاعف أ
الكويكب فيؤدي من مث إىل عدم مساس ، األرض إىل عدة أمثال أثناء املرور على مقربة منه

 قد  نسبياغري املتواترةيف هذه احلاالت و. ةاملقبلعند مروره بالقرب منها يف املرة األرض ب
إحدى بني الكويكب وواضعا للغاية، يؤدي التجاذب بفعل اجلاذبية، حىت إن كان مت

، إىل ")جبّرار اجلاذبية"املسماة " (بقوة دفع نفثي صغرى"منه العاملة القريبة املركبات الفضائية 
  .ضاألرملنعه من االصطدام بالكويكب إحداث تغيري كاف يف سرعة 

 يفويتطلّب النجاح يف التخفيف من خطر الكويكب اكتشافه وحتديد خصائصه الفيزيائية 
ُيراعى هذا احلرص وفيه الكفاية للتمكّن من درء خطره يف الوقت املناسب، وقت مبكر مبا 

قريبة من وألن األجسام ال. ألجسام القريبة من األرضناسا اخلاص بابرنامج حاليا يف تشغيل 
هي ، فإن األجسام الصغرية نسبيا  اليت هي أصغر حجما نسبيا أكثر عدداً من غريهااألرض

 ولذلك، .ل أكرب هتديد باالرتطام باألرض ألن من الصعب جدا اكتشافها من قبلُاليت تشكّ
من شأهنا أن اليت األرض تلك املناطق يف خالء إإيالء اعتبار إلصدار اإلشعارات وأيضا جيب 

لكن إذا تسىن العثور على و. ف مؤخراِشاكُت صغريتتضرر باالرتطام الوشيك جلسم ارتطامّي 
ألرض باستخدام عن مساره الذي يتهدد ابنجاح ناسب وحتييده امليف الوقت اجلسم 

  .لفضاء ذلك أن يكون إثباتا هائال لقدراتنا يف ريادة امن شأنفإن تكنولوجيا الفضاء، 
    

    اجمللس االستشاري جليل الفضاء    
  ]باإلنكليزية: األصل[

األجسام القريبة من العمل املعين بريق  فإن اجمللس االستشاري جليل الفضاء، بصفته عضوا يف
ة شدؤيد بي و،أمهية عمل الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض يدرك األرض،

فإن ، ٢٠٠٩ مبني يف خطة عمل الفريق العامل لعامومثلما هو .  الفريقبذهلاياجلهود اليت 
م القريبة طر األجساخب لزيادة الوعي اً إطار ميكن أن تكون٢٠٠٩ لسنة الدولية لعلم الفلكا

برامج وألن اجمللس يتفهم حاجة الشباب إىل التوعية، فإنه يعمل من أجل زيادة . من األرض
  .بغية زيادة مشاركتهم يف هذا املضمارالتوعية 
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، تشترط على ٢٠٠٨منذ عام  جيريها اجمللس سنويا  اليت"حّرك الكويكب"مسابقة ومن مث فإن 
ات عن ويكبحرف الكحول كيفية جديدة حات مقترأن يرسلوا واملهنيني الشباب الطلبة 
ويستعرض اخلرباء املدخالت وُتتاح للفائز، من الذكور واإلناث يف املسابقة فرصة . مسارها

عقد بالتزامن ُيجيل الفضاء، الذي مؤمتر املؤمتر السنوي للمجلس االستشاري، لتقدمي ورقته يف 
 يف من خالل هذه املسابقةالشباب بفعالية ويشارك . الدويل للمالحة الفضائيةاالحتاد مع مؤمتر 

  .ليل القضايا ذات الصلةيتولون حت و،األجسام القريبة من األرضاملتعلقة بنشطة األ
 ألكادمييةاألول لؤمتر  جليل الفضاء جهة رمسية مشاركة يف رعاية املاجمللس االستشاريوكان 

الذي عقد ، ورض من الكويكباتمحاية األ: الدفاع الكوكيبالدولية للمالحة الفضائية بشأن 
تنظيم نة قد شارك اثنان من أعضاء اجمللس يف جل، و٢٠٠٩أبريل /سبانيا، يف نيسانإيف غرناطة، 

لعام " حّرك الكويكب"عن مسابقة الفرصة ليعلن هذه اجمللس االستشاري واغتنم . املؤمتر
ديد من حول وجهات نظرهم بشأن العإجراء مقابالت مع اخلرباء  فضال عن ،٢٠٠٩

ات العامة املوضوعة يف هذا مبا يف ذلك السياسمن األخطار، تخفيف ال  يفاملوضوعات اهلامة
عداد وثيقة موجهة إ واسُتِفيد من التظاهرة يف .وتوعية اجلمهور واستخدام األجهزة النوويةاجملال 

امات واستخدخماطر األجسام القريبة من األرض لى عالضبط طالعهم ب إلإىل اجلمهور العام
  .االستشاري الشبكي للمجلس وقعى الوثيقة يف املميكن االطالع علو، األجسام يف املستقبل

األجسام فيما يتعلق بحول أنشطة اجمللس عروضا إيضاحية  االستشاري اجمللسأعضاء  وقّدم
نرباسكا، أبريل ب/نيساناألجسام الذي عقد يف ، يف املؤمتر املعين هبذه القريبة من األرض

داجيون، مجهورية الذي ُعِقد يف الدويل للمالحة الفضائية يف املؤمتر ات املتحدة، والوالي
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األولكوريا، يف 

  العناية مبوضوعيف جمالهم وإشراكالشباب اجمللس االستمرار يف رفع مستوى وعي ويعتزم 
اليت ينهض عمال كاأل، القضايا الراهنةفضال عن إطالعهم على األجسام القريبة من األرض، 

يؤثر إجيابا يف ميكن أن  إعالم اجلمهور، وخاصة الشباب، اجمللس مقتنع بأنو. فريق العملهبا 
  .األجسام القريبة من األرضشكلها التخفيف من حدة التحديات اليت ت

    
    مؤسسة العامل اآلمن    

 ]باالنكليزية: األصل [

ناشطا يف فريق العمل املعين باألجسام ، أصبحت مؤسسة العامل اآلمن عضوا ٢٠٠٩يف عام 
دعم اجلهود املبذولة بشأن األجسام القريبة من األرض، وسعيا إىل . القريبة من األرض
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 القريبة من  األجسامالرشيد بشأندارة اإلشاركت املؤسسة يف تنظيم حلقة عمل عن 
ون الفضاء برنامج قان مع ، بالتعاونز على القوانني والسياسات الدولية تركّاألرض،

وبعد أسبوع . نرباسكا، الواليات املتحدة، امعة نرباسكا يف لينكولنواالتصاالت التابع جل
 الدولية للمالحة ألكادمييةاألول لؤمتر حلقة العمل املذكورة يف املمت املؤسسة نتائج قّد

تولت رعاية جلسة عن و، محاية األرض من الكويكبات: الدفاع الكوكيبالفضائية بشأن 
 .األجسام القريبة من األرضشؤون وانب الدولية إلدارة اجل

 مت املؤسسة منحة جلامعة نرباسكا للبحث يف املسائل القانونية املتصلة، قّد٢٠٠٩يف عام و
األجسام القريبة من عدد خاص عن  على نشر تاألجسام القريبة من األرض، وساعدب

، )٢٠١٠عام إصداره يف ُيرتقب (بية الشؤون الكوكع مجعية  مالتقرير الكوكيببعنوان األرض 
كتاب  يف مايك مور اجملالت الفضائية والتعليمية، وساعدت املؤلفمقاالت للنشر يف وقّدمت 

 .األرضيعكف على تدوينه عن محاية 

عام  التالية يف أنشطة الدفاع الكوكيبالضطالع بمؤسسة العامل اآلمن التخطيط لوتواصل 
إعداد كتاب توجيهي عن وباخلطر اإلنذار و تاملعلوما حلقة عمل عن شبكة حتليل: ٢٠١٠

موظفي الكونغرس للصحفيني و (Wiki)ويكي موقع مع بالتعاون األجسام القريبة من األرض 
  .دبلوماسينيوال
  


