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    مقّدمة  -أوال 
استخدام الفضاء اخلارجي يف عية العلمية والتقنية التابعة للجنة اعتمدت اللجنة الفر  - ١

، خطة العمل اجلديدة املتعددة ۲۰۰٨، يف دورهتا اخلامسة واألربعني يف عام األغراض السلمية
 وعمال ).١١، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/911الوثيقة  (٢٠١١-٢٠٠٩األعوام للفترة 

، يف ٢٠٠٩عية، يف دورهتا السادسة واألربعني يف عام خبطة العمل، ستنظر اللجنة الفر
استجابة للطلب ، وسائر اهليئاتالتقارير املقّدمة من الدول األعضاء واملنظمات الدولية 

  .ذات الصلة باألجسام القريبة من األرضأنشطتها السنوي للحصول على معلومات عن 
 ومات الواردة من الدول األعضاءت األمانة هذه الوثيقة استناداً إىل املعلوقد أعّد  - ٢

االحتاد الدويل للمالحة  وجلنة أحباث الفضاءأملانيا واليابان و: واملنظمات الدولية التالية
وتتضمن هذه الوثيقة . اجمللس االستشاري جليل الفضاء واالحتاد الفلكي الدويلو الفضائية

  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣التقارير الواردة حىت 
      

      الردود الواردة من الدول األعضاء -اثاني 
  أملانيا  

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ، برلنيمعهد األحباث الكوكبية، املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي

    مقّدمة    
 يعكف العلماء يف معهد األحباث الكوكبية التابع للمركز األملاين ،منذ سنني عديدة  - ١

 أحباث دولية يف جمال إجراءأدلرسهوف، على -نيالكائن يف برلولشؤون الفضاء اجلوي 
 ختطيط واستحداث بعثات فضائية إلجراء أحباث  ويشمل العمل.األجسام القريبة من األرض

القيام حبمالت رصد لتحديد اخلصائص الفيزيائية بشأن األجسام القريبة من األرض و
يتحدد زمن  (ة كبريةلألجسام القريبة من األرض باستعمال مقاريب فلكية أرضية وفضائي

والقيام بعمليات حماكاة نظرية ثنائية األبعاد لالرتطام وتقليص ) استعماهلا على أساس تنافسي
البيانات وحتليلها ونشر النتائج يف كربى اجملالت اليت ختضع املقاالت املنشورة فيها 

  .شبكة فايربول األوروبيةالستعراض النظراء واالضطالع بأنشطة يف إطار 
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   البعثات الفضائية ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض    
مت اختيار معهد األحباث الكوكبية للمسامهة يف محولة أول جمموعة من السواتل   - ٢

، اليت ستتكّون من سلسلة من املركبات للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوياملتضامة التابعة 
لمركز األملاين ل وقد فاز يف املنافسة الداخلية .الفضائية الصغرية اليت تدور يف فلك األرض

، وهو مشروع يهدف إىل البحث عن AsteroidFinder مشروع لشؤون الفضاء اجلوي
 سنتيمترا وجمال رؤيته ٢٥األجسام الواقعة داخل مدار األرض باستخدام مقراب قطر فتحته 

.  املضاِعف لإللكترونات درجة مربعة والكامريا املبتكرة ذات اجلهاز املتقارن الشحنة٢×٢
، على حنو ٢٠١٢وسوف تكمِّل هذه البعثة، اليت من املقرر أن تدخل مرحلة التشغيل يف عام 

مثايل الربامج األرضية للبحث عن األجسام القريبة من األرض، وتؤدي إىل توسيع نطاق 
  .البحث ليشمل مناطق من السماء يصعب رصدها، أو يستحيل، من على سطح األرض

يضطلع املعهد بدور رئيسي يف التعريف العلمي لتجربة االنتقال الركامي الطبقي و  - ٣
 لبعثة املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويفوق األطلسي، وهي دراسة جدوى ممولة من 
ويقضي التخطيط احلايل بأن يكون هلديف . استكشافية يف املوقع جلسمني قريبني من األرض

يف حني " بدائية" فمن املقرر أن يكون أحد الكويكبني ذا طبيعة البعثة تكوين معدين خمتلف،
ويتمثل اهلدف العلمي من ذلك يف استكشاف . يكون اآلخر شظية من كويكب خمالف

الطبيعة الفيزيائية واجليولوجية واملعدنية للكويكبات وتوفري معلومات عن تكّون النظام 
. دوران حول كل هدف واهلبوط عليهويشمل سيناريو البعثة ال. الكوكيب لألرض وتطوره

 وعدد من معهد ماكس بالنك لبحوث النظام الشمسيوجتري هذه الدراسة بالتعاون مع 
  .الشركاء الصناعيني األملان

    
   رصد األجسام القريبة من األرض     

يتمثّل أحد جماالت النشاط الرئيسية للمعهد حاليا يف القيام بعمليات رصد يف املنطقة   - ٤
كيك ومقراب . م. ة دون احلمراء احلرارية بواسطة مقاريب مثل مقراب مرصد والطيفي

يف الواليات ) ناسا(رصد األشعة دون احلمراء التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
املتحدة األمريكية، وكالمها موجود يف ماونا كيا يف هاواي، واملقراب الفضائي سبيتزر التابع 

 البيانات املستمّدة من عمليات الرصد هذه حتديد بارامترات حامسة كحجم وتتيح. لناسا
األجسام القريبة من األرض وبياضها، كما توفّر معلومات عن اخلصائص السطحية من 

ويتطلّب تفسري عمليات الرصد هذه عمال نظريا كبريا ومنذجة . خالل الَعطالة احلرارية
ويف حاالت معينة ُتتاح فيها . لقريبة من األرضحاسوبية للخصائص الفيزيائية لألجسام ا
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معلومات مفصلة عن كويكب ما، مثل مّتجه اللّف الذايت والشكل، من مصادر أخرى، 
تسمح البيانات دون احلمراء احلرارية باشتقاق معلومات دقيقة عن احلجم وخشونة السطح 

  .والعطالة احلرارية وخصائص الثرى
معهد ماساتشوستس (فرقة يف الواليات املتحدة وجيري العمل بالتعاون مع أ  - ٥

مرصد كوت دازور وجامعتا بلفاست (ويف أوروبا )  وجامعتا أريزونا وهاوايللتكنولوجيا
وَيشغل قدامى طلبة البحوث يف املعهد اآلن وظائف يف مرصد ستيوارت التابع ). وهلسنكي

 .ني يف املعهدجلامعة أريزونا ومرصد كوت دازور ويواصلون التعاون مع العامل

الستعمال ، يستعد املعهد لتوقيع عقد )اسبانيا (مرصد كاالر آلتووبالتعاون مع   - ٦
 متر املشّغل عن بعد لرصد األجسام القريبة من األرض ١,٢املقراب الذي يبلغ قطر فتحته 

. ٢٠٠٩ ليلة سنويا تقريبا اعتبارا من عام ١٠٠بصريا بالقياس الضوئي والقياس النجمي ملدة 
ميكن ملثل هذا الرصد أن يوفر معلومات عن معدالت اللّف الذايت واجتاهات حمور الدوران و

والشكل وغري ذلك من البارامترات اليت تكون قّيمة بشكل خاص عند إدماجها باملعلومات 
  . النامجة عن الرصد يف املنطقة الطيفية دون احلمراء احلرارية وأنواع الرصد األخرى

  متاحة بقاعدة بيانات املعهد، حيتفظاملذكورة أعالهأنشطة البحث  إىل وباإلضافة  - ٧
 قريبة من األرضالجسام األ جلميع عن اخلصائص الفيزيائية باالتصال احلاسويب املباشر

  )١(.حتديثها يومياجيري  املعروفة
    

    الدراسات النظرية وعمليات احملاكاة    
اآلثار املصاحبة الرتطام الكويكبات جيري يف الوقت احلاضر حتليل تكّون الفوهات و  - ٨

واملذّنبات باألرض، مثل توزيع املواد املنطلقة والعمليات الكيميائية اليت جتري يف الغبار 
 االنفجار، وذلك يف إطار دراسة - الناجم عن االرتطام وتطور السحابة النامجة عن االرتطام 

ذجة وحماكاة حاسوبية متقّدمة ، وتشمل عمليات من"تطور الكواكب وحياهتا"نظرية، تسّمى 
وهذا املشروع جزء من حتالف حبثي متّوله رابطة . مستندة إىل شفرة مائية متعددة املواد

   ومن املتوقع أن يستمر حىت ٢٠٠٧هاميهولتز ملراكز البحوث األملانية اسُتهل يف عام 
  .٢٠١٢عام 

__________ 
اليت تسجل اخلصائص الفيزيائية  باالتصال احلاسويب املباشر معهد األحباث الكوكبية املتاحةتتوافر قاعدة بيانات   )١(  

 .http://earn.dlr.deعلى املوقع   املعروفةقريبة من األرضالجسام األ جلميع
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   شبكة فايربول األوروبية    
 وهي شبكة من الكامريات اليت يربول األوروبيةفا يشارك املعهد يف تشغيل شبكة  - ٩

وتوفّر شبكة فايربول . تغطي السماء بالكامل وتسّجل مسارات نيازك كبرية ترتطم باألرض
األوروبية البيانات األساسية حلساب معّدل الدفق الكتلي بالقرب من األرض واحتمال 

  .االرتطام بأجسام أكرب حجما
 بصورة روتينية السماء فوق أوروبا ل األوروبيةفايربو وترصد كامريات شبكة  - ١٠

 كامريات موجودة يف اجلمهورية التشيكية ١٠وتشمل الشبكة . الوسطى أثناء الليل
 كامريا موجودة يف أملانيا وفرنسا ١٣وكامرياتني يف اجلمهورية السلوفاكية عالوة على 

غطي مساحة قدرها  كيلومتر تقريبا بعضها من بعض لت١٠٠والنمسا موضوعة على مسافة 
  .٢٠٠٧ شهابا متوهجا يف عام ٣١وقد اكتشفت الشبكة .  كيلومتر مربع٦١٠

    
    املنشورات    

وُتتاح . ُتتاح املنشورات املتعلقة باألنشطة البحثية املذكورة أعاله بناء على الطلب  - ١١
   )٢(.التقارير السنوية ملعهد األحباث الكوكبية على شبكة اإلنترنت

    
  اليابان    

]باإلنكليزية: األصل[   
بدأت أنشطة اليابان يف جمال دراسة األجسام القريبة من األرض بإنشاء رابطة   - ١

 قطرها متر بفتحة واسع النطاق مقرابارابطة ال وأقامت .١٩٩٦سبيسغارد اليابانية يف عام 
 واسُتخدم ۲۰۰۲يف عام العمل به  األجسام القريبة من األرض بدأ اكتشافواحد من أجل 

تطوير  ب۲۰۰٦عام وقامت الرابطة يف  . عمليات رصد على سبيل املتابعةساسا إلجراءأ
ال يزيد مقدار بياضها   قريبة من األرض أجسامحىت بات اآلن قادرا على كشفاملقراب 

املتاحة من مسح كاتالينا التصويري للسماء  الكشف وذلك مقارب لقدرة، ٢٠,٥على 
وترد يف اجلدول أدناه قائمة بعمليات الرصد على . تحدة يف الواليات املسبيسواتشوبرنامج 

  .سبيل املتابعة هلذه األجسام

__________ 
  ./http://solarsystem.dlr.de/KKر التقارير السنوية ملعهد األحباث الكوكبية على املوقع تتواف  )٢(  
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فقد أنتجت، .  خالل السنوات العشر املاضية أنشطة تعليمية خمتلفةالرابطةنفذت و  - ٢
 عن الكشف عن واالسبانيةاليابانية باإلنكليزية وجمموعة مواد تعليمية يف جمال التوعية العامة، 

ويف . ، ونشرت كتابني وعددا من املقاالت يف الصحف واجملالتلقريبة من األرضاألجسام ا
كما نشرت العدد األول من نشرة حبوثها " ندوة سبيسغارد"، عقدت الرابطة ٢٠٠٨عام 

  ". حبوث سبيسغارد"املعنونة 
    

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

 املذّنبات الكويكبات القريبة من األرض 

 العدد املرصود السنة
عدد قياسات 
 املواقع

جمموع قياسات
 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 
٩٥ ١١ ١ ٣٨٧ ١٢٩ ٢٣ ٢٠٠٨ 
 ١ ١٨١ ١٠٢ ٣٤ ٢٧٢ ٢ ٦٨٤ ٢٤٣ اجملموع

    
 يف جمال دراسة األجسام  اليت اضطلعت هبا الرابطة األخرىاملهمةومن األنشطة   - ٣

والغرض  ".إيتوكاوا"القريب من األرض املسّمى هايابوسا إىل اجلسم  بعثةالقريبة من األرض 
العلمي من هذه البعثة هو احلصول على معلومات عن األسرار اليت تكتنف نشأة املنظومة 

وهلذا الغرض فإن من املهم تطوير التكنولوجيا . الشمسية من خالل حتليل تكوين الكويكب
  عندما كان كويكب إيتوكاوا،۲۰۰٥يف خريف و. الالزمة جللب عينات من الكويكبات
للعودة بعّينة من  عّدة صور مكبَّرة وجرت حماولة له أقرب ما ميكن من األرض، الُتقطت

يونيه / يف حزيران اآلناجلاريةهايابوسا من املقّرر عودة بعثة  و.املواد املوجودة على سطحه
البعثة كشاف الفضاء اجلوي يف إرسال  ويف الوقت احلايل، تنظر الوكالة اليابانية الست.۲۰١۰
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التالية للعودة بعّينات من نوع آخر من األجسام القريبة من األرض، ومن املأمول أن ُترَسل 
  .هذه البعثة يف املستقبل القريب

    
    املنظمات الدولية وسائر اهليئاتالردود الواردة من   -ثالثا  

  جلنة أحباث الفضاء    
]باإلنكليزية: األصل[  

، ٢٠٠٨املنعقدة يف عام   للجنة أحباث الفضاء السابعة والثالثني العلميةةمعياجل يف  - ١
رابطة شفايكارت، رئيس جلنة األجسام القريبة من األرض التابعة ل. ألقى راسل ل

 )٣(".القرارات املقبلة: خطر ارتطام الكويكبات"، حماضرة خاصة عنواهنا مستكشفي الفضاء
اخلصوص حشد اجملتمع العلمي الدويل من أجل التفاعل مع واستهدفت احملاضرة على وجه 

الشخصيات السياسية يف السنوات املقبلة لدى مناقشة هذه املسألة والنظر يف ما ميكن اختاذه 
ومن املتوقع نشر مقالة ذات صلة هبذا املوضوع يف العدد املقبل من . حياهلا من إجراءات

ويعتقد العديد من أعضاء اللجنة أنه ينبغي ". Space Research Today"نشرة اللجنة اإلعالمية 
 أن تدرس موضوع خطر ارتطام لجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةل

  .األجسام القريبة من األرض واستجابة اجملتمع الدويل له
، كجزء من الربنامج العلمي األساسي  جلنة أحباث الفضاءوعالوة على ذلك، نظمت  - ٢

استكشاف األجسام الصغرية خالل " السابعة والثالثني، اجتماعا عنوانه العلمية للجمعية
وقد ُخصصت ". املواد واهلياكل والتطور الزمين: العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين
، "األحباث اهليكلية للكويكبات وخماطر االرتطام"جلسة من جلسات االجتماع ملوضوع 

وسوف تواصل اللجنة . وع األجسام القريبة من األرضكما قُدمت عدة ورقات عن موض
  .التصدي ملسألة األجسام القريبة من األرض يف الربامج العلمية املقبلة

    
 االحتاد الدويل للمالحة الفضائية  

]باإلنكليزية: األصل[  
 مؤخرا جلنة تقنية معنية باألجسام القريبة من االحتاد الدويل للمالحة الفضائيةأنشأ   - ١
  :رض أهم أهدافها ما يلياأل

__________ 
  .http://www.unoosa.org/oosa/en/natact/neo/2008.htmlُيتاح ملخص للمحاضرة على املوقع   )٣(  
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تشجيع ورصد وتقييم التقدم يف فهم األجسام القريبة من األرض وخطر   )أ( 
االرتطام املرتبط هبا ويف التطبيقات املبتكرة لتكنولوجيا الفضاء من أجل اكتشاف األجسام 

 القريبة من األرض والتخفيف من خماطرها؛

املقبلة اليت ُتجرى من أجل حتسني تبادل املعلومات بشأن األنشطة احلالية و  )ب( 
فهم بيئة األجسام القريبة من األرض وتطبيق تكنولوجيا الفضاء ألغراض الرصد والتخفيف 

 من املخاطر؛

توفري جهة وصل، ال سيما للهيئات الوطنية والدولية ووسائل اإلعالم، من   )ج( 
قريبة من األرض أجل توفري معلومات ومشورة موثوقة بشأن خماطر ارتطام األجسام ال

 .وإمكانات التخفيف منها

ومن خالل وسائل اإلعالم اإللكترونية واالجتماعات وحلقات العمل املعنية مبواضيع   - ٢
ذات صلة مبخاطر االرتطام ومبادرات التخفيف منها، هتدف اللجنة إىل توفري منتدى لتبادل 

سق اللجنة أنشطتها مع جلان وحسبما يكون مناسبا، تن. األفكار والنتائج ومناقشتها ونشرها
 جلنة أحباث الفضاء التقنية واإلدارية األخرى، وكذلك مع االحتاد الدويل للمالحة الفضائية

 واملعهد الدويل لقانون الفضاء وغري ذلك من املنظمات األكادميية الدولية للمالحة الفضائيةو
  .املهتمة

 على  الدويل للمالحة الفضائيةالحتادوسوف يكون أعضاء اللجنة التقنية التابعة ل  - ٣
 أو لتزويدها استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاستعداد للتشاور مع جلنة 

باملعلومات عندما يكون لديها أسئلة أو حاجة إىل املزيد من املعلومات األساسية بشأن 
  .األجسام القريبة من األرض

    
 االحتاد الفلكي الدويل  

]يةباإلنكليز: األصل[  
    مركز الكواكب الصغرية -١ 

 سونيان للفيزياء الفلكيةثمرصد مسييف  جيري تشغيل مركز الكواكب الصغرية  - ١
وهذا املركز مسؤول عن مجع مجيع . االحتاد الفلكي الدويلبدعم من ) الواليات املتحدة(

سواتل قياسات املواقع اليت ُتجرى على الصعيد العاملي للكواكب الصغرية واملذّنبات وال
ويف حني يتعامل مركز . الطبيعية غري املنتظمة اخلارجية وحتقيق هذه القياسات وتوزيعها
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مع بيانات عن مجيع فئات األجسام فإنه يركز على سرعة مجع ونشر  الكواكب الصغرية
 .بيانات رصد األجسام القريبة من األرض ومعلومات عن مداراهتا

 األرض من جهات الرصد يف خمتلف أحناء العامل وُترَسل بيانات األجسام القريبة من  - ٢
. (FTP)إىل املركز إما عن طريق الربيد اإللكتروين أو عن طريق بروتوكول نقل امللفات 

كل جسم  مركز الكواكب الصغريةوباستخدام سلسلة من الربامج وآليات التحقق، يصّنف 
وحتِسب براجمية . من الرصدتلقائيا إما بوصفه معروفا أو بوصفه غري مؤكد وحمتاجا ملزيد 

: معّينة احتمال أن يكون كل جسم جديد جسما قريبا من األرض مل يكن قد اكُتشف بعد
 يف املائة فإن اجلسم ُيسجل يف صفحة من صفحات ٥٠فإذا كان هذا االحتمال أكرب من 

 ، وهو ما يسمح للمستخدمنيركز الكواكب الصغريةالويب، امسها صفحة التأكيد التابعة مل
يف خمتلف أحناء العامل حبساب املوقع املتوقع للجسم، وذلك بدوره يتيح إجراء قياسات إضافية 

وعلى أساس هذه القياسات، يرِد للمركز املزيد من بيانات . ملوقعه ومزيد من التنقيح ملداره
وُتتاح هذه .  مما يسمح بإجراء حسابات مدارية أفضلعن طريق الربيد اإللكتروينالرصد 

سات واملدارات علنا يف مجيع األوقات وبالتايل ميكن ألي شخص يف أي مكان يف العامل القيا
  .أن يتحقق من وضع جسم قريب من األرض رمبا كان جديدا

ومىت جرى حتديد مدار اجلسم اجلديد القريب من األرض جبودة تكفي للتنبؤ مبوقعه   - ٣
الكواكب مية إلكترونية بشأن بدرجة معقولة، ُيصدر املركز إعالنا يف شكل رسالة تعمي

وُتنشر هذه الرسائل التعميمية على شبكة االنترنت وُترسل بالربيد اإللكتروين . الصغرية
للمشتركني عدة مرات يوميا، وهي ُتشكل اإلعالن الرمسي عن اجلسم اجلديد القريب من 

شارة له على األرض للجمهور، مبا يف ذلك استخدام التسمية املؤقتة للجسم، لكي يتسىن اإل
  .النحو املناسب

 جيري التحقق ركز الكواكب الصغريةوكلما ُسجل جسم يف صفحة التأكيد التابعة مل  - ٤
ويف حني أن هذه . من مداره ملعرفة إمكانية ارتطامه باألرض خالل األيام العشرة التالية

طم ، ارتTC3 2008احلاالت نادرة للغاية، فقد اكُتشف مؤخرا جسم صغري، هو اجلسم 
وقد قَبلت براجمية املركز الربيد اإللكتروين الوارد وسجلت . باألرض يف اليوم التايل الكتشافه

اجلسم يف صفحة التأكيد وحصلت على بيانات رصد إضافية على سبيل املتابعة وتنبأت 
ويف هذه احلالة عمل النظام على حنو مثايل تقريبا ومت اإلعالن عن . باالرتطام ونّبهت العاملني

اجلسم للجمهور بوصفه مصدمة وذلك قبل عدة ساعات من احتراقه يف الغالف اجلوي دون 
  . أن يسبب أضرارا
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ي التابع لناسا أو فريق خمترب الدفع النفثأما تنبؤات االرتطام البعيدة األجل فيجريها   - ٥
اكب الكورسالة تعميمية إلكترونية بشأن وتبدأ هذه احلسابات عقب نشر . تابع جلامعة بيزا

  .الصغرية تتضمن بيانات الرصد اليت أدت إىل اكتشاف اجلسم القريب من األرض املعين
ويقوم املركز بتوزيع مجيع بيانات رصد األجسام القريبة من األرض اليت مت مجعها يف   - ٦

اليوم السابق يف رسالة تعميمية ُتنشر حوايل الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الواليات 
وهكذا يكون اجملتمع املعين مبدارات األجسام القريبة من األرض . ياسي أو الصيفياملتحدة الق

  .ورصدها على علم بآخر املعلومات عن مجيع هذه األجسام على أساس يومي
وباإلضافة إىل مجع بيانات الرصد واملدارات وتوزيعها، ييّسر العاملون يف املركز   - ٧

ى سبيل املتابعة عن طريق تعّهد صفحة التأكيد التابعة التعاون بني املعنيني ببيانات الرصد عل
بصورة ركز الكواكب الصغرية وصفحات املتابعة األخرى وتبادل الرسائل اإللكتروين مل

ويقوم العاملون يف املركز مبهام يف إطار أفرقة وجلان . متكررة مع القائمني بعمليات الرصد
حسب االقتضاء، ونغرس الواليات املتحدة،  وناسا وكالحتاد الفلكي الدويللمتنوعة تابعة 

  .للمساعدة يف تقّدم علم األجسام القريبة من األرض
، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦ يوم تش الوسطينتوقيت غري ب٠٦٣٩ويف الساعة   - ٨

اكتشف ريتشارد كوالسكي جسما قريبا من األرض باستخدام مقراب جبل ليمون الذي 
وعندما أُبلغت بيانات االكتشاف . وجود قرب توسون، أريزونا متر وامل١,٥يبلغ قطر فتحته 
 أوحى حساب أويل ملدار هذا اجلسم بأنه سريتطم ركز الكواكب الصغريةاالبتدائية هذه مل
اليت " املتابعة"وقد أتاح املركز هذا االكتشاف، وبيانات رصد .  ساعة٢١باألرض بعد 
ر الرئيسي لناسا باالرتطام الوشيك كيما يتسىن وقام املركز أيضا بإبالغ املق. أعقبته، بسرعة

حلكومة الواليات املتحدة الشروع بعد ذلك يف إبالغ الوكاالت واإلدارات احلكومية 
) TC3 2008الذي ُسمي ( ساعة من االكتشاف، عندما دخل هذا اجلسم ١٩وبعد . وإنذارها

هلذا اجلسم من ) قعيامو( رصدا فلكيا ٥٧٠يف ظل األرض، كان قد جرى التبليغ عن حوايل 
وقام مركزا حساب .  مرصدا دوليا، يقوم بتشغيلها مهنيون وهواة على حد سواء٢٦قبل 

  بتنقيح حسابات مدار اجلسم  التابع لناسا ويف جامعة بيزاخمترب الدفع النفثياملدارات يف 
2008 TC3  بالتحقق باستمرار تبعا لورود املزيد من البيانات من املركز، كما قام كل مركز

وخالل ساعة واحدة من تلقي جمموعة البيانات األولية، تنبأ . من صحة نتائج املركز اآلخر
 كيلومترا فوق ٥٠ بأن اجلسم سيدخل الغالف اجلوي لألرض على ارتفاع خمترب الدفع النفثي

. ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧ يوم تش الوسطينتوقيت غري ب٠٢٤٦مشال السودان الساعة 
وَنقّح املدار النهائي، . دث التنبؤات بشأن االرتطام ُترسل إىل املقر الرئيسي لناساوكانت أح



 

 11 
 

A/AC.105/926  

وقد اتفق وقت االرتطام املتنبأ به . ٠٢٤٥:٤٤احملسوب قبل االرتطام، وقت االرتطام فجعله 
ومكانه بصورة جيدة جدا مع عدد من املشاهدات املرتبطة بالدخول يف الغالف اجلوي 

مشاهدات ُحصل عليها من ساتل غري مأهول تابع للواليات املتحدة لألرض، مبا يف ذلك 
األمريكية وإشارات دون مسعية من حمطتني أرضيتني وصور الُتقطت من ساتل األرصاد اجلوية 

.  وشهادة قائد طائرة تابعة للخطوط اجلوية اهلولندية امللكية كان يطري فوق تشاد٨متيوسات 
ذا اجلسم وعلى افتراض عاكسية منطية، أشارت التقديرات إىل واستنادا إىل الربيق املشاهد هل

وتوحي آثار االرتطام حبدوث انفجار على . أن قطره كان يتراوح بني مترين ومخسة أمتار
  . كيلومترا بلغت طاقته املكافئة حوايل كيلوطن من ثالث نتريت التولوين٣٧ارتفاع 

عملية اكتشاف األجسام القريبة من ويؤكد هذا التنبؤ املُدهش الرتطام فعلي جناح   - ٩
 مرصدا دوليا ٢٦فقد مت االكتشاف ووفر . األرض والتنبؤ مبداراهتا حسبما جتري حاليا

بيانات رصد وأجريت احلسابات اخلاصة باملدار واالرتطام ومت التحقق منها وإعالهنا قبل 
. الكتشاف نفسه ساعة فقط من ا٢٠,٥االرتطام مبدة كبرية، علما بأن االرتطام حدث بعد 

ويف حني أن عملية التنبؤ باالرتطام ما زالت حتتاج إىل التحسني، فقد عمل النظام بصورة 
  .جيدة، إذا أخذنا يف احلسبان أن ذلك كان أول ارتطام جلسم قريب من األرض مت التنبؤ به

    
    برنامج ناسا لرصد األجسام القريبة من األرض -٢ 

مى من األجسام القريبة من األرض عن طريق عمليات لقد اكُتشفت الغالبية العظ  - ١٠
وُيشكّل اختيار االقتراحات املتنافسة بعد . مسح للسماء مبقاريب واسعة اجملال مولتها ناسا

إخضاعها الستعراض النظراء األساس الذي تستند إليه ناسا لدى متويلها لعمليات الرصد حبثا 
على سبيل املتابعة واجلهود الرامية إىل حتديد عن األجسام القريبة من األرض وبرامج الرصد 
وتشمل أفرقة الرصد اليت تدعمها ناسا يف . اخلصائص الفيزيائية لألجسام القريبة من األرض

الوقت الراهن برنامج مسح كاتالينا التصويري للسماء وبرنامج لنكولن ألحباث الكويكبات 
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التابع ملخترب لنكولن يف LINEARالقريبة من األرض 

مقراب الرصد سبيسواتش التابع ملخترب القمر والكواكب يف جامعة أريزونا وبرنامج وبرنامج 
  .الذي تتوىل تشغيله جامعة هاوايPan-STARRS  الشامل الرؤيا ونظام االستجابة السريعة

  :وفيما يلي وصف خمتصر هلذه الربامج األربعة  - ١١
ح كاتالينا التصويري للسماء حاليا بتشغيل مقرابني قرب يقوم برنامج مس )أ( 

 متر على جبل بيغلو ومقراب قطر ٠,٧٤فهناك مقراب قطر فتحته : توسون يف أريزونا
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ويتوىل الربنامج أيضا تشغيل مقراب قطر فتحته .  متر على جبل ليمون اجملاور١,٥فتحته 
مسح كاتالينا التصويري للسماء هو وبرنامج .  متر يف مرصد سايدينغ سربينغ بأستراليا٠,٥

  )٤(.حاليا صاحب أكرب سجل اكتشافات ألجسام قريبة من األرض

يعمل برنامج لنكولن ألحباث الكويكبات القريبة من األرض قرب سوكورو  )ب( 
ويقوم هذا الربنامج بعمليات الرصد مبقرابني موجودين يف نفس املوقع قطر . يف نيو مكسيكو

وحىت سنوات . د باستخدام أجهزة تصوير متقارنة الشحنة سريعة القراءةفتحتيهما متر واح
قليلة مضت كان هذا الربنامج هو صاحب الغالبية العظمى من اكتشافات األجسام القريبة 

 )٥(.من األرض، وال يتفوق عليه اآلن يف هذا املضمار إال مسح كاتالينا التصويري للسماء

 متر الكتشاف ٠,٩مقراب قطر فتحته بتشغيل  يقوم نظام سبيسواتش )ج( 
" ملتابعة" متر يستخدم أساسا ١,٨األجسام القريبة من األرض ومقراب ثان قطر فتحته 

 متر أو بواسطة مراصد ٠,٩االكتشافات اليت جترى بواسطة املقراب الذي يبلغ قطر فتحته 
الواليات ويوجد املقرابان يف مرصد ستيوارت بالقرب من توسون، أريزونا، يف : أخرى
ولدى هذا النظام واحد من أجنح الربامج اليت تقوم بعمليات الرصد على سبيل املتابعة، . املتحدة

  )٦(.وهي مهمة تتسم بأمهية حامسة بالنسبة لتحديد مدارات األجسام القريبة من األرض

 ١,٨ التابع جلامعة هاواي بإنشاء مقراب قطر فتحته Pan-STARRSيقوم نظام  )د( 
وهذا املقراب ذو اجملال الواسع جدا هو أول مقراب حبث ُيصمم . ى جبل هالياكاالمتر عل

لكامل السماء املتاحة للرصد على أساس )  درجات مربعة٧(خصيصا لتوفري تغطية واسعة اجملال 
 أهم وسيلة الكتشاف ٢٠٠٨شهري، ومن املتوقع له أن يصبح لدى تشغيله يف أواخر عام 

وهناك خطط إضافية لبناء أربع مقاريب يف نفس املوقع قطر . رضاألجسام القريبة من األ
   )٧(.يف جزيرة هاواي الكبرية على قمة جبل ماونا كيا) تعمل متزامنة( متر ١,٨فتحاهتا 

وباإلضافة إىل دعم مرافق البحث عن األجسام القريبة من األرض املذكورة أعاله،   - ١٢
والرصد . شافات احلديثة على سبيل املتابعةتدعم ناسا أيضا عدة مراصد تقوم برصد االكت

على سبيل املتابعة ضروري لضمان أن مدارات األجسام املكتشفة حديثا معروفة مبا يكفي 
وتشمل عمليات الرصد على سبيل املتابعة . من الدقة للحيلولة دون فقد جسم يف املستقبل

__________ 
  ./www.lpl.arizona.edu/css هو سح كاتالينا التصويري للسماء ملاملوقع الشبكي  )٤(  
  ./www.ll.mit.edu/mission/space/linear على املوقع LINEARتاح معلومات عن برنامج ت  )٥(  
  ./http://spacewatch.lpl.arizona.eduتتاح معلومات عن برنامج سبيسواتش على املوقع   )٦(  
  ./http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public على املوقع Pan-STARRSتتاح معلومات عن نظام   )٧(  
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 التصويري للسماء وبرنامج احلامسة هذه، باإلضافة إىل العمل الذي يقوم به مسح كاتالينا
، مرصد مغدالينا ريدج ومعهد البحوث الفلكية اللذين يقعان يف الواليات سبيسواتش

وجيري عدد كبري من عمليات الرصد على سبيل املتابعة من جانب اجملتمع الدويل . املتحدة
فالكثري : وأعضاء هذه الفئة األخرية هم فلكيون هواة امسا فقط. للفلكيني املهنيني واهلواة

منهم على درجة عالية من الدراية التقنية وميتلكون معدات مثرية لإلعجاب ويؤدون عمال 
ومتول ناسا أيضا برامج رصد هتدف إىل دراسة اخلصائص الفيزيائية لألجسام . مهنيا للغاية

  .القريبة من األرض
    

    اجليل املُقبل من برامج البحث عن األجسام القريبة من األرض  -٣ 
تستخدم مجيع مرافق البحث عن األجسام القريبة من األرض اليت تدعمها ناسا يف   - ١٣

وسوف يستخدم اجليل املقبل من . الوقت الراهن مقاريب غري مصممة أصال هلذه الغاية
مرافق البحث عن األجسام القريبة من األرض مقاريب رصد ذات جمال واسع للغاية قادرة 

ومن أمثلة اجليل املقبل من مرافق البحث . كثري لتعّرض معّينعلى رؤية أجسام أكثر خفوتا ب
  . ومقراب الرصد الشامل الكبريPan-STARRSمقراب 

 متر موجود ١,٨احلايل هو مقراب ذو فتحة وحيدة قطرها  Pan-STARRS 1ومقراب   -١٤
 .على جبل هالياكاال، ماوي، هاواي، بتمويل تطويري من وزارة الدفاع بالواليات املتحدة

 درجات ٧(وتقضي اخلطة باستخدام جهاز متقارن الشحنة اللتقاط صور لُرقع من السماء 
  مرتني كل مساء ومسح السماء املتاحة للرصد بالكامل ثالث مرات كل شهر قمري ) مربعة

باستخدام الكامريا ذات اجلهاز املتقارن الشحنة والتصميم الكبري للغاية اليت )  يوما٢٨(
وعلى ذلك، فإن أي جسم قريب .  غيغا بيكسل١,٤يت ُتنتج صورا ذات استحدثت مؤخرا وال

من األرض متحرك سيكون موضع عملييت رصد خالل أول مساء الكتشافه ويكون بعد ذلك 
ومىت دخل .  يوما٢٨موضع عملييت رصد إضافيتني خالل مساءين آخرين على مدى كل فترة 

 متر فسوف ١,٨اليت يبلغ قطر فتحة كل منها اخلدمة مبقاريبه األربعة  Pan-STARRS 4املقراب 
ينفذ يف الفضاء (يكون يف استطاعة هذا النظام أن يصّور جماالت من السماء بضعف احلساسية 

ذو املقراب الواحد الذي سيواصل  Pan-STARRS 1اليت يوفرها نظام ) ٠,٧٥بعمق أزيد مبقدار 
، ومن Pan-STARRS 1 بناء النظام وقد مت. ٢٣الرصد بطريقة روتينية حىت املقدار البصري 

  .٢٠٠٨املتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل يف أواخر عام 
املؤسسة الوطنية ومن املقرر أن جيري متويل مقراب الرصد الشامل الكبري من جانب   - ١٥

 ووزارة الطاقة يف الواليات املتحدة وجهات ماحنة خاصة وعدد من اجلهات الراعية للعلوم
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 متر مبجال رؤية قدره ٨,٤ويبلغ قطر فتحة املقراب املخططة . واألكادميية اإلضافيةاملؤسسية 
وسوف ُيقام يف سريو باشون يف مشال شيلي، ويبدأ العمل يف عام .  درجات مربعة٩,٦

وتقضي خطط الرصد مبسح السماء املتاحة .  إذا ما توافر التمويل اإلضايف الالزم٢٠١٦
  )٨(.٢٤ إىل ما دون املقدار الظاهري للرصد بالكامل كل ثالث ليال

ومقراب الرصد الشامل Pan-STARRS 4  وPan-STARRS 1ويف حني أن املقرابني   - ١٦
الكبري لن ُتكرس بالكامل لدراسة األجسام القريبة من األرض، فإن الربامج الثالثة تتضمن 

صل ويف كثري من األحيان ُيستخدم حا. اكتشاف هذه األجسام كهدف علمي رئيسي
ضرب جمال رؤية مقراب البحث يف مساحة فتحة املقراب كمقياس ملدى فاعلية املقراب يف 

وتبلغ قيمة حاصل الضرب هذا، الذي يشار إليه . اكتشاف األجسام القريبة من األرض
وهو مسح كاتالينا ( تقريبا ألفضل نظام اكتشاف يعمل حاليا ٢، "اّتساع النظام"بعبارة 

 Pan-STARRS 4 وPan-STARRS 1املقرابني وف تكون اتساعات وس). التصويري للسماء
  .   على التوايل٣١٩ و٥١ و١٢ومقراب الرصد الشامل الكبري 

    
   خمترب الدفع النفثيتفاعل مركز الكواكب الصغرية مع مركزي حساب املسارات يف  -٤ 

    ويف بيزا
خمترب من األرض يف يف حني يركز هذا التقرير على مكتب برنامج األجسام القريبة   - ١٧

مركز الكواكب الصغرية يف الواليات املتحدة ، يرد فيما يلي بيان خمتصر بأنشطة الدفع النفثي
، إيطاليا، وبالتفاعل بني  ويف بيزاخمترب الدفع النفثيومركزي حساب املسارات الكائنني يف 

ات القياسات وإن مركز الكواكب الصغرية هو غرفة املقاصة الدولية لبيان. هذه املراكز
ويقوم . الفلكية املتعلقة باألجسام القريبة من األرض وغريها من أجسام النظام الشمسي

مركز الكواكب الصغرية، الذي يصرح له االحتاد الفلكي الدويل بالقيام بدوره، جبمع هذه 
البيانات وتسميتها والتحقق منها ويوفر تسميات لألجسام وحيدد مكتشفيها ويتيح البيانات 

.  ويف بيزاخمترب الدفع النفثيلجمهور، مبا يف ذلك ملركزي حساب املسارات الكائنني يف ل
وتقع على مركز الكواكب الصغرية مسؤوليات إضافية عديدة، مبا يف ذلك احلساب 
االبتدائي ملدارات األجسام القريبة من األرض، وإبالغ االكتشافات اجلديدة احملتملة ألجسام 

هات اليت تقوم بالرصد على سبيل املتابعة من خالل اإلنترنت، وتوليد قريبة من األرض للج
  .معلومات عن تقومياهتا الفلكية لتيسري رصدها على سبيل املتابعة

__________ 
  .http://www.lsst.org/lsst_home.shtmlاملوقع الشبكي ملقراب الرصد الشامل الكبري عنوانه   )٨(  
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وبالنسبة لألجسام القريبة من األرض على وجه اخلصوص، يوفر مركز الكواكب   - ١٨
ويف .  وبيزا الدفع النفثيخمتربالصغرية بسرعة بيانات قياسات فلكية ومدارات أولية لكل من 

جتري عملية حتديد تلقائية للمدار وملسار اجلسم يف ، مىت وردت البيانات خمترب الدفع النفثي
خترب الدفع  ملاملستقبل، وُتنشر فورا على املوقع الشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األرض

وإذا الحظ . من األرض معلومات عن احلاالت اليت سيكون اجلسم فيها شديد القرب النفثي
نظام الرباجميات التلقائي أن إحدى احلاالت اليت سيكون اجلسم فيها شديد القرب من 

نظام احلراسة "األرض رمبا تؤدي إىل ارتطام، فإن املسؤولية عن هذا اجلسم تتحّول إىل 
الذي حيسب احتماالت ارتطامه باألرض وما يتصل بذلك من معلومات مثل وقت " التلقائي

وُتنشر . رتطام والسرعة النسبية وطاقة االرتطام والقيم النسبية لالرتطام وما إىل ذلكاال
إنذارات نظام احلراسة تلقائيا على املوقع الشبكي ملكتب برنامج األجسام القريبة من 

 وبالنسبة لألجسام اليت تكون احتماالت ارتطامها عالية نسبيا أو طاقات ارتطامها )٩(.األرض
كون ارتطامها وشيكا يقوم نظام احلراسة بإبالغ موظفي مكتب برنامج األجسام عالية أو ي

ويف هذه . القريبة من األرض إلجراء حتقق يدوي قبل نشر النتائج على املوقع الشبكي
ومن املفترض أن عملية . احلاالت، يتم أوال التحقق من دقة النتائج مث ُترسل إىل بيزا لفحصها

إذا ما متخض كل من نظام احلراسة ونظام املواقع الدينامية لألجسام مشاهبة جتري يف بيزا، و
القريبة من األرض عن نتائج متكافئة، فإن النتائج ُتنشر يف آن معا تقريبا على املوقعني 

ونظرا ألن كال من نظام احلراسة ونظام املواقع الدينامية .  وبيزاخترب الدفع النفثيملالشبكيني 
ألرض مستقل عن اآلخر متاما، يوفر هذا التحقق املتبادل عملية فحص لألجسام القريبة من ا

قّيمة قبل نشر معلومات عن األجسام الشديدة اإلثارة لالهتمام اليت ال ميكن استبعاد 
  .ارتطامها باألرض متاما

    
    مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض التابع لناسا -٥ 

مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض يف ، أنشأت ناسا ١٩٩٨يوليه /يف متوز  - ١٩
 من أجل تنسيق اكتشافات األجسام القريبة من األرض ورصد هذه خمترب الدفع النفثي

وإجراء احلسابات املتعلقة باحلاالت اليت تكون األجسام فيها األجسام وحركتها يف املستقبل، 
. ارتطامها باألرضشديدة القرب من األرض، وحسبما يكون مالئما حساب احتماالت 

__________ 
ُتنشر إنذارات نظام احلراسة على املوقع الشبكي ملكتب برنامج األجسام القريبة من األرض وعنوانه   )٩(  

http://neo.jpl.nasa.gov.  
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، أطلق مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض موقعا شبكيا ١٩٩٩مارس /ويف آذار
   )١٠(.لتوفري معلومات عن هذه األجسام

ويتلقى مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض بيانات القياسات الفلكية   - ٢٠
رار بتحسني حساب هذه واملدارات االبتدائية من مركز الكواكب الصغرية مث يقوم باستم

املدارات وما يترتب على ذلك من تنبؤات بشأن حاالت القرب الشديد من األرض كلما 
) القياسات الفلكية(ومىت مت بنجاح توفيق مدار جديد ببيانات الرصد . وردت بيانات إضافية

ها املتاحة، جيري استكمال مسار اجلسم رقميا يف املستقبل لتحديد احلاالت اليت يكون في
 يف خمترب الدفع النفثيويستخدم . شديد القرب من األرض خالل األعوام املائة التالية

حسابات املدارات أحدث النماذج احلاسوبية الرقمية اليت تأخذ يف احلسبان اضطرابات 
اجلاذبية النامجة عن الكواكب والقمر والكويكبات الكبرية وكذلك اآلثار النسبية واحلرارية 

وجيري حساب هذه املدارات ). غري املتعلق باجلاذبية(أو التفريغ اإلضايف /اع وإلعادة اإلشع
احملّدثة واملعلومات املتعلقة باالقتراب الشديد من األرض تلقائيا، مث ُتنشر فورا على املوقع 

وُتحال األجسام اليت ال ميكن استبعاد . الشبكي ملكتب برنامج األجسام القريبة من األرض
  .رض متاما تلقائيا إىل نظام احلراسة إلجراء مزيد من التحليل للخطرارتطامها باأل

ويف نظام احلراسة، جتري دراسة مدارات اجلسم املمكنة يف املستقبل وحساب   - ٢١
وُتنشر النتائج فورا على املوقع . احتماالت ارتطامه باألرض لتواريخ معّينة يف املستقبل

واالستثناء الوحيد . خترب الدفع النفثيملرض التابع الشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األ
لتسلسل األحداث على هذا النحو حيدث عندما يكتشف نظام احلراسة أجساما كبرية نسبيا 

أو يكون ارتطامها املمكن باألرض بعد فترة زمنية /تكون احتماالت ارتطامها عالية نسبيا و
لكتروين للعاملني يف مكتب برنامج ففي هذه احلاالت، ُترسل رسالة بالربيد اإل. قصرية

األجسام القريبة من األرض تطلب التحقق من األحداث املعنية قبل نشر املعلومات على 
وتشمل عملية التحقق اليدوي هذه التراسل إلكترونيا مع الزمالء يف بيزا . املوقع الشبكي

 وجيري أيضا حتقق إضايف يف .ملقارنة النتائج، وإذا مت التحقق جيري إبالغ املقر الرئيسي لناسا
مستقلة حتدد آالف من املدارات اليت " مونت كارلو" باستخدام عملية خمترب الدفع النفثي

ملطابقة بيانات الرصد املتاحة خيتلف بعضها عن بعض اختالفا طفيفا وميكن استخدامها 
. ألرضبنجاح ومن مث استكمال كل مدار رقميا يف املستقبل حلساب احتمال االرتطام با

ويعطي انتشار هذه العائلة من املسارات عند االرتطام املمكن باألرض القيمة الدقيقة 
__________ 

خمترب ض التابع ملكتب برنامج األجسام القريبة من األرض يف املوقع الشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األر  )١٠(  
  .http://neo.jpl.nasa.gov عنوانه الدفع النفثي
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وبالنظر إىل أن عملية مونت كارلو هذه تتطلب موارد . الحتمال ارتطام اجلسم باألرض
حاسوبية كبرية فإهنا ال ُتستخدم إال للتحقق من النتائج اليت ُيحصل عليها من نظام احلراسة 

  .كثرياألسرع ب
وباإلضافة إىل آخر املعلومات عن املدارات وعن حاالت االقتراب الشديد من   - ٢٢

، يوفر )اليت يوفرها نظام احلراسة(األرض يف املستقبل واحتماالت وظروف االرتطام باألرض 
 أيضا املعلومات خترب الدفع النفثيملاملوقع الشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األرض التابع 

  :ةالتالي
وصف لربامج البحث عن األجسام القريبة من األرض ووصالت ملواقعها   )أ( 
  الشبكية؛
جداول بيانية وإحصاءات تبني تاريخ اكتشافات األجسام القريبة من األرض   )ب( 

  ؛١٩٩٨املعروفة، ويتبني منها الزيادة الكبرية يف معدل اكتشاف هذه األجسام منذ عام 
ملرسلة إىل األجسام القريبة من األرض ووصالت وصف للبعثات الفضائية ا  )ج( 

  لكل برنامج؛
  األسئلة اليت تتكرر كثريا بشأن األجسام القريبة من األرض؛   )د( 
  رسوم بيانية مدارية تفاعلية جلميع املذنبات والكويكبات؛  )هـ( 
  ؛)تقييمات للسطوع(عناصر مدارية ومقادير مطلقة   )و( 
   )١١( األجسام القريبة من األرض؛تقارير ناسا األخرية بشأن  )ز( 
تقارير عن دراسات أجراها فريق مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض   )ح( 

مؤخرا، مثل فائدة جّرار اجلاذبية يف حتريف األجسام القريبة من األرض اليت تشكل هتديدا 
  لألرض عن مسارها؛

شبكي اخلاص باألجسام املقاالت اإلخبارية األخرية املنشورة على املوقع ال  )ط( 
  )١٢(القريبة من األرض؛

__________ 
  ./http://neo.jpl.nasa.gov/linksتقارير ناسا األخرية بشأن األجسام القريبة من األرض متاحة على املوقع   )١١(  
 الشبكي اخلاص باألجسام القريبة من األرض متاحة على املوقع املقاالت اإلخبارية األخرية املنشورة على املوقع  )١٢(  

http://neo.jpl.nasa.gov/news/.  
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اليت يستخدمها الفلكيون لتحديد ) التقوميات الفلكية(اجلداول املرتبة زمنيا   )ي( 
املواقع السماوية والسرعات واملسافات بني الشمس واألرض والسطوع الظاهري وما يزيد 

 العلمي الدويل نظام ويستخدم اجملتمع.  فئة أخرى من املعلومات ألي جسم معّين١٠٠على 
Horizons من خترب الدفع النفثيمل احلائز على جوائز واملتاح باالتصال احلاسويب املباشر التابع 

أجل توليد معلومات دقيقة خاصة بالتقوميات الفلكية لألجسام املعروفة حاليا يف النظام 
ب وتشمل هذه األجسام الشمس والكواك.  جسم٤٥٠ ٠٠٠الشمسي والبالغ عددها 

وُيستخدم هذا النظام على نطاق . والكويكبات واملذنبات والعديد من املركبات الفضائية
واسع من جانب اجلهات اليت تقوم بالرصد وإجراء البحوث والتخطيط للبعثات من أجل 
ختطيط عمليات الرصد وتتّبع أهداف املقاريب الفضائية واألرضية، إضافة إىل املركبات 

، استجاب ألكثر ١٩٩٦أكتوبر /يف تشرين األول Horizonsشغيل نظام ومنذ بدء ت. الفضائية
  . موقع خمتلف٣٠٠ ٠٠٠وردت من )  طلب يوميا٢ ٢٠٠أكثر من ( ماليني طلب ١٠من 

تقرير شامل عن حركة اجلسم أبوفيس القريب من األرض يف املستقبل،   )ك( 
 ١٣ األرض يوم والذي سيمر على مسافة من سطح األرض تقل عن مخسة أمثال نصف قطر

   إىل١، ويبلغ احتمال ارتطامه باألرض طبقا للتقديرات احلالية ٢٠٢٩أبريل /نيسان
   )١٣(.٢٠٣٦أبريل / نيسان١٣ بعد ذلك بسبع سنوات، أي يوم ٤٥  ٠٠٠
  :ويشمل بعض أهم االجنازات األخرية ملكتب برنامج األجسام القريبة من األرض ما يلي  -٢٣

قطره حوايل  (TC3 2008 بدخول الكويكب الصغري التنبؤ السريع والناجح  )أ( 
تش نتوقيت غريب ٠٢٤٦الغالف اجلوي لألرض فوق مشال السودان يف الساعة )  أمتار٣

  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧ يوم الوسطي
، NEO 2007 TU24التنبؤ الناجح باالقتراب الشديد من األرض للجسم   )ب( 

 ٥٥٤ ٢٠٠( مسافة قمرية منها ١,٤ مّر على بعد  مترا تقريبا، حيث٣٣٠الذي يبلغ قطره 
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٩يوم ) كيلومتر
 القريب WD5 2007التنبؤ الناجح باالقتراب الشديد من املريخ للكويكب   )ج( 

 كيلومتر ٢٦ ٠٠٠ مترا تقريبا، حيث مّر على بعد ٥٠من األرض، وهو جسم يبلغ قطره 
  ؛٢٠٠٨يناير /ين كانون الثا٣٠من املريخ يوم 

__________ 
  ./http://neo.jpl.nasa.gov/apophisالتقرير اخلاص بالكويكب أبوفيس متاح على املوقع الشبكي   )١٣(  
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إقامة العاملني يف مكتب برنامج األجسام القريبة من األرض صالت ممتازة   )د( 
  . ومقراب الرصد الشامل الكبريPan-STARRSمع أفرقة اجليل املقبل يف مقراب 

وقد أخذ استحداث نظام الرباجميات التلقائي القائم بالفعل يف مكتب برنامج   - ٢٤
يف احلسبان اجليل املقبل من البحوث، الذي ُيتوقع أن يزداد األجسام القريبة من األرض 

وعندما حيدث ذلك ستقوم حواسيب تعمل . معدل االكتشاف فيه إىل أكثر من عشرة أمثاله
على التوازي مبعاجلة احلمل اإلضايف دون حاجة إىل إدخال تغيريات ذات شأن على 

 مثل املستوى ٤٠بحث سيكتشف ومن املرجح أن اجليل املقبل من مرافق ال. الرباجميات
أغلبها حاالت ال يسمح احلساب االبتدائي (الراهن من األجسام اليت ُتنذر باالرتطام باألرض 

وعلى الرغم من أن بعض العمليات ). غري الدقيق للمدار باستبعاد ارتطامها باألرض متاما
يبة من األرض التابع والسطوح البينية ستحتاج إىل التنقيح، فإن مكتب برنامج األجسام القر

  .ملخترب الدفع النفثي مستعد جيدا ملعاجلة الزيادة يف النشاط
    

 اجمللس االستشاري جليل الفضاء  
  ]باإلنكليزية: األصل[

    مقدمة -١ 
. لقد جذبت األجسام القريبة من األرض الكثري من االنتباه يف السنوات األخرية  - ١

بالنسبة لألرض فمن الواضح أن القضية عاملية، وإذا وبالنظر إىل اخلطر احملتمل الذي تشكله 
 عاما فالقضية أيضا ختص ٢٥أخذنا يف احلسبان أن نصف سكان العامل يقل عمرهم عن 

 فريقا عامال معنيا مبشروع األجسام اجمللس االستشاري جليل الفضاءوقد أنشأ . الشباب
 وغريها من ابطة مستكشفي الفضاءروبالتعاون مع . القريبة من األرض لدراسة القضايا املثارة

اجمللس إىل تصميم اهليئات اليت ينصب تركيزها على األجسام القريبة من األرض، سعى 
  .أنشطة تشمل الشباب وتسمح هلم باملسامهة بأفكارهم

  :ويركز املشروع على ثالثة مواضيع رئيسية  - ٢
شروع إطار تعكف رابطة مستكشفي الفضاء على إعداد م. اإلطار القانوين  )أ(  

ويدعم اجمللس، .  السلميةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضقانوين لكي تنظر فيه 
  بوصفه مراقبا زميال يف اللجنة، عمل الرابطة مع اللجنة؛
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بعد دراسة متأنية للمقترحات . مفاهيم حتريف الكويكبات عن مسارها  )ب(  
 القريبة من األرض، دعا اجمللس أعضاءه القائمة بشأن تكنولوجيا التخفيف من خطر األجسام

 إىل اقتراح أفكار مبتكرة لدعم اجلهود العاملية للتخفيف من خطر هذه األجسام؛

مت حتليل عدة طرائق للتوعية من أجل حتديد ما إذا كان . أنشطة التوعية  )ج(  
ور أو بني ُيمكن وينبغي نشر املعلومات املتعلقة خبطر األجسام القريبة من األرض بني اجلمه

جمموعات منه، مثل الشباب، وإذا كان ينبغي ذلك، ما هي وسائل النشر اليت يستصوب 
  .اعتمادها

واجمللس هو منظمة غري حكومية هتدف إىل متثيل مصاحل الطلبة وشباب املهنيني   - ٣
وللمجلس . املعنيني بالفضاء من خالل احلوار مع األمم املتحدة والدول ووكاالت الفضاء

  .  السلميةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضراقب الدائم لدى صفة امل
ويعكف فريق من الطلبة وشباب املهنيني املعنيني بالفضاء من اجمللس على مناقشة   - ٤

األخطار احلقيقية اليت ستتعرض هلا اإلنسانية يف حالة حدوث ارتطام حمتمل والنظر يف طرائق 
  .املنع وحتريف املسار

ك اجمللس يف العديد من اجلوانب املتصلة باألجسام القريبة من األرض، مثل ويشار  - ٥
قضايا اإلطار القانوين ومفاهيم حتريف املسار التقنية وأنشطة التوعية، حسبما يرد يف الوصف 

  .التفصيلي أدناه
    

    اإلطار القانوين -٢ 
 طة مستكشفي الفضاءرابلأنشئت اللجنة املعنية باألجسام القريبة من األرض التابعة   - ٦

من أجل مالحظة العمل اجلاري بشأن األجسام القريبة من األرض ونقل املعلومات إىل 
وأعدت اللجنة رسالة عن حاالت االرتطام املمكنة . منظمات الفضاء املهمة حول العامل

وقد جاء يف الرسالة أنه يف حني . لألجسام القريبة من األرض واالحتياطات الواجب اختاذها
ن الكوارث الطبيعية ميكن أن تسبب وفيات وفزع على املستوى احمللي أو اإلقليمي، فإن أ

ارتطام أحد األجسام القريبة من األرض ميكن أن يؤدي إىل كارثة عاملية، ال سيما إذا أخذنا 
وأكدت الرسالة على أن حاالت . يف احلسبان حالة عدم االستعداد اليت تسود يف العامل

حىت وإن كانت نادرة، فإن عواقبها ميكن أن تتراوح بني  القريبة من األرض، ارتطام األجسام
وميكن لتكنولوجيا الفضاء املتاحة حاليا أن تسمح . حدوث أضرار عاملية والفناء التام

واقترحت الرسالة استحداث قوانني . لإلنسانية بأن تستعد وحتمي نفسها وتنجو من الفناء
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 القرارات خالل األزمات أو النظر يف حتريف مسار جسم وسياسات تشغيلية تسمح باختاذ
  .من األجسام القريبة من األرض باستخدام الطاقة والدفع يف الفضاء

وقد شاركت الرابطة يف مؤمترات وحلقات عمل هتدف إىل إذكاء الوعي بأمهية اختاذ   - ٧
ابطة يف جهودها ويؤيد اجمللس الر. القرارات بشأن حتريف مسار األجسام القريبة من األرض

  .الرامية إىل إنشاء إطار قانوين دويل من أجل االستجابة ألخطار األجسام القريبة من األرض
 املعين باألجسام القريبة من األرض فريق العملويشارك اجمللس، بوصفه عضوا يف   - ٨

ن هذا ، يف املناقشات اجلارية بشأ السلميةلجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضلالتابع 
  .املوضوع ويوفر الدعم، كما يتعاون مع سائر أعضاء فريق العمل من أجل حتديد احللول

  
    مفاهيم حتريف الكويكبات عن مسارها -٣ 

جيري يف الوقت الراهن احلديث عن عدد كبري من مفاهيم حتريف الكويكبات عن   - ٩
 حسابات علمية مسارها؛ وهي ُتدمج إجنازات تكنولوجية حديثة ومستقبلية، وتدعمها

وتتضمن هذه املفاهيم التذرية باستخدام الليزر أو الشمس . راسخة وتربيرات جلدواها
والتفجريات النووية بل وحىت استخدام مركبات فضاء عالية الكتلة تعمل كما لو كانت 

وحيتاج األمر إىل التصدي . جيذب اجلسم عن مساره ليمنع ارتطامه باألرض" زورق قَطر"
قانونية والسياسية ملثل هذه االستراتيجيات، مثل التمويل ومشاركة البلدان للجوانب ال

  .واستخدام الرؤوس النووية أو احلربية
وقد ناقش أعضاء اجمللس عددا من املفاهيم اليت ميكن أن تساعد على التخفيف من   - ١٠

دنية خطر الكويكبات، مبا يف ذلك استخدام مغناطيس شديد القوة يف حالة األجسام املع
وانتقال احلرارة يف حالة األجسام اجلليدية من أجل إذابتها مما يؤدي إىل تغّير كمية حركتها 

  .وبالتايل إىل تعديل مدارها
    

    أنشطة التوعية -٤ 
ينبغي تناول أنشطة التوعية مبوضوع األجسام القريبة من األرض حبذر، ألنه على   - ١١

شأن هذا املوضوع فإن ميل وسائل اإلعالم الرغم من أن اجلمهور حيتاج إىل التثقيف ب
للتعميم واإلفراط يف التبسيط واإلثارة ميكن أن يثري رّد فعل مبالغا فيه لدى واجلمهور ويؤدي 

  .إىل عكس النتائج املرجّوة
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وقرر اجمللس، إدراكا منه بالصعوبات املثارة، أن يقصر أنشطة التوعية اليت يضطلع هبا   - ١٢
ويعتزم فريق األجسام . هنيني املعنيني أصال مبجال الفضاء اخلارجيعلى الطلبة وشباب امل

القريبة من األرض التابع للمجلس استخدام اخلربة املكتسبة من خالل العمل مع الشباب يف 
  .تشجيع توليد األفكار بشأن توسيع نطاق أنشطة التوعية حبيث تشمل اجلمهور األعم

الغرض " ٢٠٠٨حّرك كويكبا "ملهنيني امسها وعقد اجمللس مسابقة للطلبة وشباب ا  - ١٣
منها تشجيع الشباب على استحداث مفاهيم فريدة ومبتكرة لتحريف كويكب أو مذّنب قد 

وقامت هيئة حتكيم باختيار ورقتني تقنيتني بارزتني، وربح . يرتطم باألرض عن مساره
متر االحتاد الدويل مؤالفائزان رحلة إىل غالسغو لتقدمي ورقتيهما يف مؤمتر جيل الفضاء و

وقد أعلن اجمللس نتائج املسابقة يف الذكرى السنوية .  التاسع واخلمسنيللمالحة الفضائية
انفجار "املائة آلخر ارتطام كبري لكويكب أو مذّنب باألرض، واملعروف باسم 

   )١٤(".تونغوسكا
يهم يف وثار مزيد من االهتمام جراء استقصاء جرى بني أعضاء اجمللس ملعرفة رأ  -١٤

جلنة استخدام الفضاء اجلهود اليت تبذهلا الرابطة يف سبيل تقدمي مشروع بروتوكول إىل 
 السلمية بشأن إطار قانوين للتخفيف من خطر األجسام القريبة من اخلارجي يف األغراض

جلنة وقد قدم اجمللس نتائج االستقصاء إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املنبثقة عن . األرض
، ٢٠٠٨ السلمية يف دورهتا اخلامسة واألربعني، يف عام استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
   )١٥(.وهو ُيعّد اآلن استقصاء متابعة لألعضاء

وكنتيجة مباشرة لتقدمي نتائج االستقصاء هذا، أصبح اجمللس مشتركا مع اللجنة   - ١٥
، واملقرر عقده  الدولية للمالحة الفضائيةاألكادمييةالتنظيمية ملؤمتر الدفاع الكوكيب املنبثق عن 

  .، بغية دعم مشاركة الطلبة يف هذا املؤمتر٢٠٠٩أبريل /يف غرناطة، اسبانيا، يف نيسان
وفريق األجسام القريبة من األرض التابع للمجلس مفتوح أمام مجيع الطلبة وشباب   - ١٦

ثريا على محاية كوكب فحماس الشباب وإسهاماهتم ميكن أن تساعد ك. املهنيني املهتمني
   )١٦(.األرض من خطر األجسام القريبة من األرض

  
__________ 

  .http://www.spacegeneration.org/asteroidيف املوقع " ٢٠٠٨حّرك كويكبا "معلومات عن مسابقة   )١٤(  
على املوقع " منظور الشباب: األجسام القريبة من األرض"تتاح نتائج االستقصاء األول، املعنون   )١٥(  

http://www.unoosa.org/pdf/pres/stsc2008/tech-21.pdf.  
 على املوقع الشبكي للمجلس وعنوانه اجمللس االستشاري جليل الفضاءتتاح معلومات عن   )١٦(  

http://www.spacegeneration.org/neo.  


