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  الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
  االحتاد الروسي        

 ]باإلنكليزية والروسية: األصل[
 

  الدفاع الكوكيبمركز   
  استعراض أنشطة مركز الدفاع الكوكيب  

روسـي وبلـدان رابطـة الـدول املسـتقلة قـدر كـبري من القدرات                اجـتمع لـدى االحتـاد ال       -١
العلمـية والتكنولوجـية الـيت ميكـن اسـتغالهلا إلقامة نظام دفاع كوكيب حلماية األرض من خطر                

 ويكمــن أحـد األسـباب الرئيســية لذلـك يف أنّ االحتـاد الســوفيايت     )٧-١(.الكويكـبات واملذنـبات  
املكونـــات األساســـية، أو املكونـــات األساســـية الســـابق أنـــتج مبفـــرده مـــا يكـــاد يكـــون كـــل  

وتشــمل هــذه املكونــات  . النموذجــية، لــنظام دفــاع كوكــيب وأخضــعها الختــبارات مستفيضــة 
ــنووية ووســائل االتصــال       ــدة ألجهــزة اإلطــالق واملركــبات الفضــائية واألســلحة ال منــاذج عدي

 أي مكــان آخــر يف وهــناك عــدد مــن هــذه الــنماذج ال يوجــد لـــه مثــيل يف . واملالحــة واملراقــبة
 اليت استحدث العديد منها -وهـناك فرصـة فـريدة مـتاحة اآلن السـتخدام هـذه املوارد              . العـامل 

 . حلماية البشرية وليس لتدمريها-ألغراض حربية 

ومـع ذلـك، جيـري تنفـيذ األنشـطة يف هـذا اـال شـيئا فشـيئا وأحـيانا كثرية يف شكل             -٢
 عــدد مــن املــنظمات الروســية واألوكرانــية بتأســيس  ويف هــذا الصــدد، قــام. مــبادرات مســتقلة

 كشــراكة ال تســتهدف الــربح، بقصــد توحــيد جهــود ٢٠٠٢مركــز الدفــاع الكوكــيب يف عــام 
 .املنظمات واخلرباء العاملني يف خمتلف ااالت من أجل إنشاء نظام دفاع كوكيب

 :أما األهداف الرئيسية ملركز الدفاع الكوكيب فهي كما يلي -٣

 ميم نظام دفاع كوكيب حلماية األرض من خطر الكويكبات واملذنبات؛تص )أ( 

إعـداد سـيناريوهات ممكـنة لـلمخاطر الفضـائية وسـبل ووسـائل التصدي هلذه                 )ب( 
 املخاطر؛

املشـاركة يف إعــداد وإجــراء جتــارب حماكـاة وعــرض الختــبار مكونــات نظــام    )ج( 
 الدفاع الكوكيب؛

 .عية الناستنظيم محالت وأنشطة أخرى لتو )د( 
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ــنظام        -٤ ــيمي ل ــاع الكوكــيب إىل التصــميم املفاه ــيتاديل"وتســتند أنشــطة مركــز الدف " س
 )٥، ٤(.للدفاع الكوكيب، الذي وافقت عليه املنظمات األعضاء يف املركز

  
  للدفاع الكوكيب" سيتاديل"نظام   

الفضاء من خدمة أرضية وفضائية للرصد العاملي لقطاعات        " سـيتاديل "سـيتكون نظـام      -٥
 .اخلارجي والقطاعات اإلقليمية من أجل االعتراض السريع

ويـتوخى تصـميم نظـام الدفـاع الكوكـيب، يف بـادئ األمـر، إنشـاء شرحية للرد السريع                     -٦
والقصــد مـن ذلــك هـو احلمايــة مــن الكويكـبات الصــغرية نســبيا    . تكـون يف حالــة تأهـب دائــم  

من نوى الكويكبات املنقرضة اليت كثريا      و) الـيت يـتراوح قطـرها بـني عشـرات ومـئات األمتار            (
 .ما ترتطم باألرض وال ميكن اكتشافها إالّ أياما أو أسابيع أو شهورا قليلة قبل االرتطام

ــنووية وغريهــا         -٧ ــوارد ال ــتغل اخلدمــة االعتراضــية الصــواريخ الفضــائية وامل وســوف تس
 املتحدة األمريكية والبلدان    والواليات) رابطة الدول املستقلة  (املوجـودة لـدى االحتـاد الروسـي         

وســوف تشــمل هــذه املــوارد املركــبات الفضــائية االســتطالعية       . األوروبــية وبلــدان أخــرى  
 .واالعتراضية

ويبــين الشــكل األول البنــية املمكــنة لشــرحية الــرد الســريع مــن نظــام الدفــاع الكوكــيب   -٨
 .والتفاعل بني مكوناا

  
  املركبات الفضائية االستطالعية        

 .متثل املركبات الفضائية االستطالعية أحد املكونات الرئيسية لنظام الدفاع الكوكيب -٩

ومـن األمهـية مبكـان لدى صنع املركبات الفضائية االستطالعية تصغري أحجام معدات               -١٠
املركـبة ذاـا ونظـم الدعـم واملعـدات البحثـية املـزودة ـا، فهـذا مـا يكفـل، باإلضـافة إىل تلبية                          

ركــبات اإلطــالق مــن الطاقــة واختصــار الوقــت الــالزم لتهيئــتها لإلطــالق، توافــر  احتــياجات م
أقصـى فاصـل زمـين بـني طـريان املركـبة الفضـائية االسـتطالعية بالقرب من جسم خطر وتقدم                     

 .املركبة املعترضة حنوه

وقـد أُعـد تصـميم املركبة الفضائية االستطالعية باالشتراك بني مركز الدفاع الكوكيب               -١١
 )٦(.ابطة الفوتشكني ويستند إىل إحدى املركبات الفضائية الصغرية املزمع إنتاجها مستقبالور
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 الشكل األول
  رسم بياين لبنية شرحية الرد السريع من نظام الدفاع الكوكيب   

 
ومــن املقــرر أن تشــمل املعــدات البحثــية آلــيت تصــوير بانكروماتيــتني بدرجــيت اســتبانة    -١٢

ــية ومتوســطة   ــة واســع مبجــا(عال ــتعددة األطــياف   )ل رؤي ــالث آالت تصــوير م ــنطاق (، وث بال
، )الــترددي املــرئي والــنطاق الــترددي فــوق البنفســجي القريــب والــنطاق الــترددي دون األمحــر

ومطـيافا تصـويريا، ومشـعارا لـيزريا لتحديد املدى، ومقياسا لتدرج اجلاذبية، وجهازا السلكيا               
 .لنقل املعلومات العلمية من املركبة

 كــيلوغراما واســتهالكها مــن الطاقــة ٢٣٠ويــبلغ وزن املركــبة الفضــائية االســتطالعية  -١٣
 . واط٣٠٠

ويبـين الشـكل الـثاين املنظر اخلارجي للمركبة الفضائية االستطالعية يف وضعها العامل        -١٤
 .كما يبين مكان املعدات البحثية املزودة ا

   

 مركبات الرصد الفضائية
املركبات الفضائية االستطالعية

 ئيةاملركبات الفضا
 اإلعتراضية

مراكز معاجلةاملوانئ الفضائية
مركز مراقبة الفضاء البيانات

السحيق يف إدارة 
مراكز (الدفاع 

 )املقذوفات
معاهد األكادميية 
الروسية للعلوم 
 وإدارات أخرى

املركز اإلقليمي 
للدفاع الكوكيب

مراكز معاجلة 
 البيانات

 احلكومة

جممعات املراقبة
 األرضية

وكاالت شؤون
 املراكز النووية اءالفض
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 الشكل الثاين
 ئية االستطالعيةاملنظر العام للمركبة الفضا

 

 البعثات اليت تستخدم فيها املركبات الفضائية االستطالعية
ــائية    -١٥ ــات الفضـ ــروع الدوريـ ــتوخى مشـ ــاه    )٧(يـ ــا باجتـ ــائية وإطالقهـ ــبة فضـ ــناء مركـ  بـ

ــارة بالقــرب مــن األرض، وال ســيما األجســام املــتحركة ضــمن وابــل شــهيب      . الكويكــبات امل
ــية    ــثات التالـ ــيام بالبعـ ــا القـ ــن أيضـ ــت ب: وميكـ ــب (روليـ ــريان القريـ ــام(، وأودار )الطـ ، )االرتطـ

 ).االعتراض(، وبريخيفات )االختراق(وفنيدرينييه 

وسـوف ختتـرب أثناء بعثة بروليت أساليب ومعدات استشعار األجرام السماوية اخلطرة              -١٦
عــن بعــد وتجــرى حبــوث خلصــائص الكويكــبات مــن مســارات الطــريان القريــب واختــبارات    

 . االستطالعية وغريها من عناصر نظام الدفاع الكوكيبللمركبات الفضائية

ــيه عــلى دراســة خصــائص األجــرام الســماوية       -١٧ ــتا أودار وفنيدريني وســوف تشــتمل بعث
ــائق الســرعة      ــناء ارتطــام ف ــية الــيت جتــري أث ــيات الفيزيائ ــية ٩٠ إىل ٧٠(والعمل ).  كــلم يف الثان
 .يكباتوميكن استخدام مسابر اختراقية خاصة الختراق سطح الكو

وميكن يف بعض   . ومـن املقـرر أن جيري أثناء بعثة بريخيفات اختراق ألحد الكويكبات            -١٨
 ).كبعثيت بروليت وأودار، على سبيل املثال(الظروف اجلمع بني أنواع معينة من البعثات 

 .وسوف يستغرق بناء املركبات الفضائية هلذه البعثات بني سنتني ومخس سنوات -١٩
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  سية والقانونيةاملسائل املؤس  
إنّ إنشـاء وتشـغيل نظـام للدفـاع الكوكـيب سيضـع البشرية أمام عدد من املشاكل غري                   -٢٠

العاديــة الــيت ال تقتصــر عــلى املشــاكل العلمــية والتقنــية بــل تــتعداها إىل املشــاكل التنظيمــية          
 .والسياسية واألخالقية والقضائية والقانونية والبيئية وغريها من املشاكل

وقد عرضت نتائج . ل مركـز الدفـاع الكوكـيب أيضـا عـلى معاجلـة هـذه املسـائل             ويعمـ  -٢١
 .هذه وغريها من األنشطة يف مؤمترات وحلقات عمل علمية

ــر نظــام       -٢٢ ويــود مركــز الدفــاع الكوكــيب دعــوة كــل مــن يرغــب يف املشــاركة يف تطوي
 : املركزوفيما يلي عنوان. للدفاع الكوكيب إىل التعاون يف هذا املشروع" سيتاديل"

Planetary Defence Centre 
Ul. Leningradskaya 24 
Khimki-2 
Moscow region 
141400 
Russian Federation 
Tel./Fax: +7 (495) 572-6594 
E-mail: pdc@berc.rssi.ru 
zav@laspace.ru   

 احلواشي
 
)١( A. V. Zaitsevبات من االصطدام باألرض ، مقترحات إلنشاء نظام ملنع الكويكبات واملذن) إعادة ترشيد العمل

 املؤرخة ٦٢٩٢٠٣، املذكرة رقم )الذي نفّذ يف إطار مبادرة الدفاع االستراتيجي يف سبيل األغراض السلمية
 واملوجهة إىل األمني العام للحزب الشيوعي لالحتاد السوفيايت، مركز باباكني ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٠

 .١٩٨٦لشؤون الفضاء، 
)٢( V. M. Kovtunenko ،بات" وآخرونمذكّرة تقنية: مبادئ تصميم نظام حلماية األرض من الكويكبات واملذن "

 .١٩٩٥رابطة الفوتشكني، مركز باباكني لشؤون الفضاء، 
)٣( A. V. Zaitsev ،استخدام تصاميم رابطة الفوتشكني إلنشاء نظام دفاع كوكيب للحماية من " وآخرون

، موسكو، ٢ جمموعة وثائق رابطة الفوتشكني، األوراق العلمية امعة، اإلصدار رقم ،"الكويكبات واملذنبات
 ).من النص االنكليزي (٢٠٧-٢٠٤، الصفحات ٢٠٠٠

)٤( A. V. Zaitsev ،"٢٠٠٠، رابطة الفوتشكني،"تصميم مفاهيمي: نظام سيتاديل للدفاع الكوكيب. 
)٥( A. S. Bashilov ،٢٠٠١، مركز الدفاع الكوكيب، "مقترحات:  الكوكيبنظام سيتاديل للدفاع" وآخرون. 
)٦( V. A. Asyushkin،،بعض القضايا املتعلقة بتطوير مرافق الدفاع الفضائي للحماية من الكويكبات " وآخرون

 .٢٠٠٥يوليو / متوز٧-٤واملذنبات، املؤمتر األورويب لعلوم الفضاء اجلوي، موسكو، 
)٧( A. V. Zaitsev ،جملة"االرتطام من أجل مشروع الدورية الفضائيةجتارب " وآخرون ، International Journal 

of Impact Engineering لدالصفحات ١٩٩٦، ٢٠، وقائع الندوة املعنية باالرتطام الفائق السرعة، ا ، 
 ).من النص االنكليزي (٨٤٨-٨٣٩
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 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية  
 ]نكليزيةباال: األصل[

 
يوجـــد يف اململكـــة املـــتحدة لـــربيطانيا العظمـــى وإيرلـــندا الشـــمالية مركـــزان يوفـــران   -١

 .املعلومات عن األجسام القريبة من األرض

األول هـو مركـز احلراسـة الفضـائية املُشـيد يف املكـان الذي كان حيتضن مرصد بوويز          -٢
ة احلراسة الفضائية بوصفه املركز     وهو ميثّل مؤسس  . سـابقا بالقـرب مـن نايـتون يف وسط ويلز،          

وقـد أنشـأ الشـبكة الوطنية للمعلومات املتعلقة باملذنبات          . الـدويل ملعلومـات احلراسـة الفضـائية       
وهـو يتواصـل حالـيا مـع منظمات احلراسة          . والكويكـبات ولديـه بـرنامج راسـخ لتوعـية الـناس           

كان (دة من هذا القبيل      بلـدا حـول العـامل ويشـجع على إنشاء منظمات جدي            ١٧الفضـائية يف    
آخــرها مــنظمة أمــريكا اجلنوبــية للحراســة الفضــائية واملــنظمة االســرائيلية للحراســة الفضــائية،    

 ).واملنظمة اهلندية للحراسة الفضائية اليت أقيمت مؤخرا

ويعمـل هـذا املركـز بوصفه املستشار العلمي األول ملشروع فولكس ملقارب األجسام               -٣
 حصـل عـلى متويـل مـن مصـدر تـابع للقطـاع اخلـاص من أجل إقامة                   القريـبة مـن األرض، وقـد      

ويعرف .  من املتر  ٠,٣مـرقابني روبوتـيني ملـتابعة القياسـات الفلكـية يبلغ قطر مرآة كل منهما                
ــار احلراســة         ــن األرض يف إط ــبة م ــذا املشــروع مبشــروع القياســات الفلكــية لألجســام القري ه

بينما ) SNAP N( مركـز احلراسة الفضائية  وسـوف يقـام أحـد الـنظامني يف    ).SNAP(الفضـائية  
 وال يزال SNAP Nوقد أكمل الربنامج مرحلة شراء معدات ). SNAP S(يقـام الثاين يف ناميبيا  

أبريل / عامال بالكامل يف نيسانSNAP Nومـن املـتوقّع أن يصبح   .الـنظام الـروبويت قـيد الـتطوير    
ءات التكليف، وسوف ميثّل ذلك  مبجـرد االنـتهاء من إجرا  SNAP Sوسـوف يركَّـب   . ٢٠٠٦

 .زيادة كبرية يف مسامهة اململكة املتحدة يف عملية املتابعة العاملية

أمـا الـثاين فهو مركز اململكة املتحدة للمعلومات املتعلقة باألجسام القريبة من األرض               -٤
عمل  الواردتني يف تقرير فرقة ال     ١٤ و ١٣الـذي أنشـئ اسـتجابة للتوصيتني        ) مركـز املعلومـات   (

ويتوىل تشغيل  . املعنـية باألجسـام القريـبة مـن األرض ذات اخلطـر احملـتمل اليت أنشأا احلكومة                
هـذا املركـز احتـاد مايل حتت قيادة املركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء، مبوجب عقد ممنوح      

ري ويقــع مقــر املركــز الرئيســي يف املركــز الوطــين لشــؤون الفضــاء يف اليِسســت . لــلمركز الوطــين
الــذي حيتضــن معرضــا لألجســام القريــبة مــن األرض ويوفــر نقطــة اتصــال أولــية الستفســارات  

ويتلقى املركز املشورة من سبعة معاهد أكادميية تعمل يف جمال          . عمـوم الناس ووسائط اإلعالم    
ــن األرض، وهــي   ــبة م ــتحدة     : األجســام القري ــة امللكــة يف بلفاســت؛ ومركــز اململكــة امل جامع
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لكـية يف أدنـربه؛ ومـتحف الـتاريخ الطبـيعي يف لـندن؛ وجامعـة امللكة ماري يف                 للتكنولوجـيا الف  
ويوجــد فضــال عــن ذلــك ثالثــة مراكــز  . لــندن؛ والكلــية امللكــية يف لــندن؛ وجامعــة اليِسســتري 

وتقع مقار هذه   . إقليمـية لديهـا معـارض مترابطة وإمكانية الوصول إىل مرافق مركز املعلومات            
.  ومـتحف الـتاريخ الطبيعي يف لندن واملرصد امللكي يف أدنربه           W5ت  املراكـز الـثالثة يف بلفاسـ      

معرضا إلكترونيا  ) www.nearearthobjects.co.uk(ويوفـر موقـع مركـز املعلومـات عـلى الويب            
وآخــر األنــباء عــن األجســام القريــبة مــن  ) مــن أجــل املــربني ووســائط اإلعــالم (وبابــا موارديــا 

ــلى األســئل    ــة ع ــدم أجوب ــا يق ــيت يكــثر توجــيهها  األرض، كم ــع أيضــا   . ة ال ــذا املوق ويســمح ه
 .باالطّالع على تقرير فرقة العمل املعنية باألجسام القريبة من األرض ذات اخلطر احملتمل

يف اآلونة األخرية دورة دراسية لطلبة مرحلة البكالوريوس        " اجلامعـة املفتوحة  "وبـدأت    -٥
بعة الــيت تشــمل، إىل جانــب املــادة  تشــكّل األجســام القريــبة مــن األرض أحــد مواضــيعها الســ  

العلمـية، كل ما يتعلق ا من مواضيع االتصال واملخاطر واملسائل األخالقية وصنع السياسات              
 نص دراسي مرافق للدورة أعده ٢٠٠٥وقـد صـدر فضال عن ذلك يف عام        . وصـنع القـرارات   

A. J. Ballو S. P. Kellyو B. Peiser    األجسام القريبة من  " باسـم اجلامعـة املفـتوحة حتـت عنوان
ولدى اجلامعة . S250 Science in Context Topic 2لـلمادة الدراسية  " األرض وخطـر االرتطـام  

املفـتوحة أيضـا بـرنامج فعـال لدراسـات املاجستري والدكتوراه؛ وكان من بني العناوين األخرية        
احلــرارية دون رصــد الكويكــبات القريــبة مــن األرض باألشــعة "المــتحانات شــهادة الدكــتوراه 

عـلم قـياس اخـتراق األجسـام القريـبة من األرض وغريها من              "و  " احلمـراء وبالوسـائل البصـرية     
 ".أجرام النظام الشمسي

وباإلضـافة إىل الدراسـات النظرية، يوجد عدد من الربامج التجريبية قيد التنفيذ يشمل        -٦
الكتلة منخفض السرعة إقامـة منصـة أجهـزة لقـياس االخـتراق مـن أجـل حماكـاة ارتطام كثيف                 

وستكون مقاييس االختراق العنصر األساسي     . ملقـياس اخـتراق مثبت إىل مركبة هبوط فضائية        
لــتمكني أخــذ قياســات موقعــية عــلى ســطح جســم قريــب مــن األرض، مــن املــرجح أن تتســم   
 بطـابع الدقّـة، إلعطـاء معلومـات بنـيوية وميكانيكية عن هذا اجلرم، وهي معلومات ال بد منها         

وتم اجلامعة املفتوحة بتوفري األدوات الالزمة      . للـنجاح يف التخفـيف من خماطر اجلرم أو نفيها         
 .للبحث املوقعي املادي والكيمائي اجليولوجي لألجسام القريبة من األرض

وتـتوقع اجلامعـة املفـتوحة أن تقـام شـراكة مـع قطـاع الصـناعة إلجـراء دراسـة الوكالة                -٧
، وسوف تقدم اجلامعة    "دون كيخوت "اء بشأن املرحلة ألف من بعثة       األوروبـية لشـؤون الفض    

واجلامعة . هلـذه الدراسـة مدخـالت يف طائفـة مـن اـاالت العلمـية واـاالت املتصلة باهلندسة                  
املفـتوحة مشـتركة أيضـا يف الدراسـة التقييمـية الـيت يقودهـا املركـز الوطين الفرنسي للدراسات                    
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ويضم . تقاء وهبوط على جسم فضائي ثنائي بدائي قريب من األرض  الفضـائية وتـتعلّق ببعثة ال     
. فـريق الدراسـة أيضـا الوكالـة اإليطالـية لشؤون الفضاء واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي                

مــارس تتــنافس مـع بعــثات أخــرى يف نظــام املركــز الوطــين  /وهـذه الدراســة الــيت تنــتهي يف آذار 
وواصل موظفو اجلامعة املفتوحة    . ى مستوى املرحلة ألف   الفرنسـي على االنتقال إىل دراسة عل      

أيضـا عضـويتهم يف جلـنة الفـريق االستشـاري املعين ببعثات دراسة األجسام القريبة من األرض                  
 .التابع للوكالة األوروبية لشؤون الفضاء

ــركة   -٨ ــا فتئـــت شـ ــغرية    QinetiQومـ ــواتل الصـ ــثات السـ ــاص ببعـ ــا اخلـ ــروج ملفهومهـ  تـ
ــبة مــن األرض  االعتراضــية إىل ويتمــثل هــدف هــذه البعــثات يف   "). ســيمون(" األجســام القري

إرسـال مركـبات فضـائية صـغرية كـل واحـدة مـنها إىل نـوع خمـتلف من األجسام العابرة على                       
ويـتوقّع أن تسـمح هـذه البعـثات بإجـراء عمليات رصد للخصائص املادية               . مقـربة مـن األرض    

. دعم إمكانية وضع استراتيجيات للتخفيف من خماطرها والتركيبـية املمـيزة هلذه األجسام، ما ي       
وقـد نشـأ هـذا املفهـوم عـلى سـبيل االسـتجابة لـتقرير فـرقة العمـل املعنـية باألجسام القريبة من                   

واحـدة مـن سـت دراسـات أجريت بتكليف          " سـيمون "وكانـت   . األرض ذات اخلطـر احملـتمل     
. حمتملة إىل أجسام قريبة من األرض     مـن الوكالـة األوروبـية لشؤون الفضاء لغرض القيام ببعثة            

 ومعهــد حبــوث الكواكــب وعلــوم الفضــاء  QinetiQبالــتعاون بــني " ســيمون"وأُعــدت دراســة 
لدى " سيمون"وعـلى الـرغم مـن االهـتمام الكـبري الـذي حظيـت به            . الـتابع لـلجامعة املفـتوحة     

ــني الدراســات الســ        ــيار مــن ب ــع االخت ــلم يق ــية لشــؤون الفضــاء، ف ــة األوروب ــيت متّ الوكال ت ال
لالنتقال ا إىل املرحلة ألف، إذ قُدر أا أقوى توجها " دون كيخوت "إجـراؤها إالّ عـلى بعثة       

ــن املخاطــر    ــيف م ــوم     . حنــو جتــربة التخف ــتمام مبفه ــة شــديدة االه ــزال الوكال ــك، ال ت ــع ذل وم
، ومــن املــتوقع أن جيــري بصــورة شــبه مؤكّــدة االنــتقال بشــكل مــا بــبعض عناصــر     "ســيمون"
إىل اســتخدام مركــبة فضــائية  " ســيمون"ويســتند مفهــوم بعــثة . إىل مــرحلة مــتقدمة" مونســي"

ــزن (صــغرية  ــيلوغراما١٢٠ت ــربائي بالشــوارد الشــبيكية    )  ك ــع كه ــزودة بدف ) QinetiQ T5(م
وسـوف حتمـل املركبة الفضائية جمموعة       . مسـتمد مـن صـفيف مشسـي ذي وزن متـناهي اخلفـة             

ــزن ( ــيات الرصــد  مــن األدوات)  كــيلوغراما١٣ت ــيام بعمل ــد توخــى املفهــوم  .  املصــغرة للق وق
وسيكون . األصـلي اسـتخدام مخـس مركـبات فضـائية مـتطابقة يلـتقي كـل مـنها جبسـم خمتلف                    

هـذا البـناء املتعدد متناهي الفعالية من حيث التكلفة، وميكن إطالق املركبات الفضائية اخلمس               
). ٥-إيساب( للحموالت الفضائية ٥ان يف آن واحـد إىل مـدار األرض باسـتخدام هـيكل آريـ      

ــدار          ــن م ــروب م ــية لإلطــالق ويف اهل ــنافذة الزمن ــرونة كــبرية يف ال ــربائي م ــع الكه ــيح الدف ويت
 .األرض



 

 10 
 

 A/AC.105/863/Add.1

ــيت تشــكّله         -٩ ــام ال ــدى اخلطــر الع ــتقدير م ــة ســاوثهامبتون ل ــة يف جامع ــبحوث جاري وال
فلكلّ من اآلثار  ).  واحد اليت يقل قُطرها عن كيلومتر    (لـألرض األجسـام الصـغرية القريبة منها         

العديـدة الـنامجة عـن ارتطـام األجسـام القريـبة من األرض أثر على النظام اإليكولوجي لألرض               
والـتحدي الرئيسـي يف هذه البحوث هو تعليل كل    . وعواقـب وخـيمة عـلى السـكان اآلدمـيني         

 إعداد أداة  وهلـذه الغايـة، جيـري حاليا      . أثـر نـاجم عـن االرتطـام ووضـع منـوذج مالئـم حملاكاتـه               
وتعاجل هذه األداة   . حماكـاة حاسـوبية قـادرة على حماكاة إرتطام أجسام صغري قريبة من األرض             

ويؤثر . اخلطـر عـلى الصـعيدين احملـلي والعـاملي، متتـبعة عواقب االرتطام على السكان اآلدميني                
 وبالتايل،  .كـل مـن اآلثـار الـنامجة عـن االرتطـام بدرجـات خمـتلفة عـلى اآلدميني والبىن التحتية                    

. ميــثّل حتلــيل معــدالت الوفــيات وتكلفــة الــبىن التحتــية اجلانــب الرئيســي لعملــية احملاكــاة هــذه    
وسـوف تقـدر درجـة املخاطـر العامـة حلـدث ارتطام جسم قريب من األرض على أساس رقم                     

 .اإلصابات البشرية وحجم االضرر الذي يلحق بالبىن التحتية

ــية    وتقــوم أداة احملاكــاة احلاســوب  -١٠ ــأثري اجلاذب ــه جمــال ت ــناء دخولـــ ــبع اجلســم أث ية أوال بتت
مثّ حيـــاكَى مســـاره عـــرب الغـــالف اجلـــوي وهـــو يـــتعرض لعوامـــل الـــتذرية والقـــوى . األرضـــية

وتكـون نتيجة هذا التعرض إما نفاق طاقة اجلسم بكاملها يف الغالف اجلوي مما         . اإليرودينامـية 
ويحاكَى حادث االرتطام باستخدام . ارتطام أرضييـؤدي إىل انفجـار هوائي وإما وصوله إىل      
وتشــمل االرتطامــات األرضــية اآلثــار الــنامجة عــن  . خوارزمــيات تســتند إىل الكــتابات الراهــنة

النشـاط السـيزمي واملوجـات الصـدمية واإلشـعاع الناجم عن الشهاب املتوهج املتنامي وتوزع                
طـام باحمليطات إىل حماكاة موجة تسونامية       وحتـتاج دراسـة حـوادث االرت      . املقذوفـات الـربكانية   

 .تغرق اخلطوط الساحلية يف مجيع أرجاء املعمورة

وحيلّـل نـاتج احملاكـاة كيفـية تأثري كل أثر ناجم عن االرتطام على البشر يف مجيع أحناء                    -١١
ن البىن  وسوف تكمل أرقام اإلصابات املقدرة ببيان التكلفة االقتصادية العائدة إىل فقدا          . العـامل 

وميكـن بفضـل هذيـن املؤشـرين تقديـر خماطـر األجسام القريبة من األرض على نطاق                  . التحتـية 
وميكن إجراء استقصاءات لتعرض بلدان خمتلفة ألي من حوادث       . العـامل ولكـل بلـد على حدة       

وسـوف توفّـر تقنـيات احملاكـاة العددية، فضال عن ذلك، حتليال             . األجسـام القريـبة مـن األرض      
خلطــر، مؤديــة إىل فهــم عمومــي ملــدى اخلطــر املعــرض لــــه كــل فــرد مــن جــراء حــوادث  هلــذا ا

 .االرتطام احملتملة لألجسام القريبة من األرض

أمـا اهلـدف مـن العمـل الـذي جتريه جامعة غالسكو فهو وضع نظرية أساسية للمراقبة                 ١٢
 الوصول إىل احلد    وسيجري. املثـلى وتطبـيقها يف اعـتراض األجسـام اخلطرة القريبة من األرض            

األمـــثل بالبارامـــترات املخـــتلفة، كالوقـــت والكـــتلة والتصـــويبات املداريـــة ودرجـــة االحنـــراف 
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وسـتجرى أيضـا دراسة للوقوف على مدى جودة هذه األساليب بغية مراعاة أوجه              . القصـوى 
نظر وسي. عـدم الـيقني فـيما يتعلّق بديناميات األجسام القريبة من األرض وباألوضاع احلدودية             

يف طائفـة مـن أسـاليب الدفـع، تـتراوح بـني األشرعة الشمسية والدفع النووي، وتقيم حسنات                   
وسـتجرى عمليات حماكاة عددية يف سيناريو واقعي من أجل دراسة أداء         . وسـيئات كـل مـنها     

. هـذه األسـاليب، وتفعل بيانات احملاكاة لتقييم املسارات املثلى لألجسام ومنهجيات االحنراف            
 .يستغرق هذا الربنامج ثالث سنوات وميوله جملس العلوم اهلندسية والفيزيائيةو

، استضـافت اجلمعـية امللكـية لـلمالحة اجلويـة حلقة      ٢٠٠٥نوفمـرب  /ويف تشـرين الـثاين    -١٣
عمـل يف لـندن بشـأن األجسـام القريـبة مـن األرض لتقيـيم احلالة الراهنة للبحوث يف خصائص                     

 والكشــف عــن هــذه األجســام وحتديــد مدارهــا والتخفــيف مــن   األجســام القريــبة مــن األرض
وعقدت احللقة برعاية مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع  . خماطـرها والسياسـات املتعلقة ا     

لألمانـة العامـة والوكالـة األوروبـية لشـؤون الفضـاء واملركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضاء                     
ه احللقة لفيف من أبرز العلماء األوروبيني العاملني يف         واجتمع يف هذ  . وخمتـرب راذرفورد أبلتون   

أنشـطة مـتعلقة باألجسـام القريـبة مـن األرض للنظر يف أفضل طريقة ميكن أن تسهم ا أوروبا               
وقدمــت رابطــة مستكشــفي الفضــاء أفكــارا قــيمة . يف األنشــطة اجلاريــة حــول العــامل وتكمــلها
قضـايا الـيت قـد تنشـأ يف حالـة اكتشاف جسم خطر              بشـأن كيفـية تطويـر السياسـات ملعاجلـة ال          

 .قريب من األرض
 


