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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة واألربعون

       ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
   مشروع تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض    

ــالفقرة   -١ ــة العامــة  ٧عمــالً ب ــرار اجلمعي ــة   ادعــت، ٦٦/٧١ مــن ق ــة العلمي ــةُ الفرعي للجن
ــة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني فريقَ    هــا العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض      والتقني

ــّدداً   إىل ــاد جمـ ــشو   االنعقـ ــريجيو كاماتـ ــة سـ ــسيك(برئاسـ ــل    ). املكـ ــُق العامـ ــَد الفريـ ــد عقـ وقـ
 .٢٠١٢فرباير /شباط[...]  إىل ١٣جلسات، من  [...]

تعّددة السنوات ضـمن إطـار البنـد اخلـاص باألجـسام القريبـة مـن              ووفقاً خلطة العمل امل     -٢
 :، استعرض الفريق العامل البنود التالية)، املرفق الثالثA/AC.105/987(األرض 

النظر يف التقارير املقدَّمة استجابةً للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات                 )أ(  
 لة العمل فيما بني الدورات؛عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض ومواص

اســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد الــدويل بــشأن رصــد    )ب(  
 األجسام القريبة من األرض؛

تيسري إجياد قدرة دولية أكرب على تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونـشرها              )ج(  
 بغية كشف خطر تلك األجسام؛

ــن       )د(   ــدورات م ــني ال ــدأ ب ــا ب ــة إىل    مواصــلة م ــة الرامي ــراءات الدولي وضــع لإلج
 فاق على تلك اإلجراءات؛لقريبة من األرض، والسعي إىل اتالتصّدي خلطر األجسام ا
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 يعرضــها تقريــر مؤقَّــت لفريــق العمــل املعــين  الــيتالنظــر يف املعلومــات احملدَّثــة   )ه(  
 باألجسام القريبة من األرض؛

 شـبكة املعلومـات والتحليـل واإلنـذار         استعراض التقدُّم احملَرز يف تنشيط عمـل        )و(  
 .وفريق لتخطيط البعثات والعمليات

للجنـة  احلاليـة   دورة  الـ  خـالل     قـد قُـدِّمت     إيـضاحية  اًعروضـ  أنَّوالحظ الفريـُق العامـل        -٣
ى  املـسمَّ  الكويكـب ، واقتـراب    ٢٠١١ مـن األرض يف عـام        الكويكبـات الفرعية بـشأن اقتـراب      

لـها األجـسام    صال بوسائط اإلعالم بشأن املخاطر اليت متثّ      ، واالت ٢٠٢٩ منها يف عام     "أبوفيس"
 .القريبة من األرض

وُعرضت على الفريـق العامـل معلومـاٌت عـن البحـوث يف جمـال األجـسام القريبـة مـن                       -٤
ــات       ــن الكيانـ ــا مـ ــة وغريهـ ــات الدوليـ ــضاء واملنظمـ ــدول األعـ ــا الـ ــطلعت هبـ ــيت اضـ األرض الـ

)A/AC.105/C.1/100و A/AC.105/C.1/2012/CRP.9.( 

والحظ الفريُق العامل أنَّ فريق العمل املعين باألجسام القريبة مـن األرض أجنـز أعمالـه            -٥
 علـى هـامش الـدورة      ٢٠١١ يف عـام     فيمـا بـني الـدورات     املتعلقة باألجسام القريبة مـن األرض       

 مـن خـالل   يف األغـراض الـسلمية، وذلـك          اخلـارجي  الرابعة واخلمسني للجنة اسـتخدام الفـضاء      
 .مراسالت إلكترونيةو عمل حلقيت

والحظ الفريُق العامل أنَّ فريق العمل املعين باألجسام القريبة مـن األرض عقـد مخـسة                  -٦
وأجــرى . اجتماعــات علــى هــامش الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة 

 الكويكـب  ، تبـادل معلومـات بـشأن اقتـراب     أتاحـت لـه، يف مجلـة أمـور         فريق العمل مناقـشات   
 يعـرف  بكويكـب ، وعن املعارف الراهنة املتعلقـة    ٢٠٢٩ من األرض يف عام      "أبوفيس"ى  املسمَّ
 .AG5 2011باسم 

ــل أنَّ   -٧ ــُق العام ــل      والحــظ الفري ــة عمــل ملواصــلة حتلي ــشكيل فرق ــرح ت ــق العمــل اقت  فري
ة ، وإطالع فريق العمـل علـى مـا حتـرزه مـن تقـدُّم حبلـول الـدور        AG5 2011ى  املسّمالكويكب

 . الفضاء اخلارجياخلامسة واخلمسني للجنة

ونظَّم فريق العمل، بدعم مـن مكتـب بـرامج رصـد األجـسام القريبـة مـن األرض التـابع             -٨
، حلقـة العمـل حـول التوصـيات الدوليـة بـشأن       )ناسـا (لإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء     

سـادينا بكاليفورنيـا، الواليـات       با التخفيف من أخطار األجسام القريبـة مـن األرض، املعقـودة يف           
وتناولت حلقة العمل، اليت اشترك يف تنظيمهـا        . ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦ و ٢٥املتحدة، يومي   
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ورعايتها كـل مـن رابطـة مستكـشفي الفـضاء ومؤسـسة العـامل اآلمـن، املـسائل الرئيـسية املتعلقـة                      
بعثـات والعمليـات يف     بإجراءات التصّدي والتعاون الالزمـة الـيت حيتاجهـا فريـق معـين بتخطـيط ال               

ت حلقــة العمــل عــدَّوأَ.  الحتمــال تعــّرض األرض خلطــر ارتطــام جــسم قريــب منــها   االســتعداد
 .مشروعاً أولياً إلطار مرجعي لفريق ختطيط البعثات والعمليات

 فريـق العمـل، قامـت إدارة بـرامج رصـد        ة علـى توصـي    ه بنـاءً  والحظ الفريـُق العامـل أنـ        -٩
األجسام القريبـة   /يف ناسا وإدارة الفرع املعين مبعرفة أحوال الفضاء       األجسام القريبة من األرض     

ــدعوة ممــثلني مــن الوكــاالت الفــضائية      ــة ب ــة الفــضاء األوروبي مناقــشة إىل مــن األرض يف وكال
مــسائل منــها علــى وجــه اخلــصوص املــشروع األويل لإلطــار املرجعــي لفريــق ختطــيط البعثــات   

سـعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، يف             والعمليات، وذلك على هامش الـدورة التا      
 .سياق التحضري لتخطيط نظام شامل لتخفيف خطر األجسام القريبة من األرض

والحــظ الفريــق العامــل أنَّ مؤســسة العــامل اآلمــن نظَّمــت، حتــت رعايــة فريــق العمــل،   -١٠
، يف  لقريبـة مـن األرض    املعنية بأخطـار األجـسام ا     االتصاالت  /حلقة عمل بشأن وسائط اإلعالم    

وخـالل حلقـة    . ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥ و ١٤كولورادو، الواليات املتحـدة، يـومي       
العمل تلك، أُجريت مناقشات بشأن أفـضل الـسبل إلعـالم اجلمهـور مبخـاطر حـدوث ارتطـام                   

؛ وسـبل تـوفري اإلرشـادات بـشأن وضـع خطـة              بطريقة جتّنـب التـضليل      قريب من األرض   جسم
 ملخــاطرعيــة تعــّزز تــوافر املعلومــات الدقيقــة يف الوقــت املناســب عــن اآلثــار احملتملــة  إعــالم وتو

ج التوصــيات الــصادرة عــن حلقــة العمــل تلــك يف  وســُتدَر. ارتطــام جــسم قريــب مــن األرض 
 .٢٠١٣التقرير النهائي الذي سيقدِّمه فريق العمل إىل اللجنة الفرعية يف عام 

نَّ فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض  أبارتيــاحوالحــظ الفريــق العامــل   -١١
ت املعـروض علـى اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا      حدَّث خالل فتـرة مـا بـني الـدورتني تقريـره املؤقَّـ        

 ).A/AC.105/C.1/L.316(احلالية 

واتَّفق الفريـُق العامـل علـى تكليـف فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                        -١٢
ي علـى الـصعيد الـدويل خلطـر ارتطـام            بشأن مشروع التوصيات املتعلقـة بالتـصدّ       مبواصلة عمله 

األجسام القريبـة مـن األرض بغيـة وضـعها يف صـيغتها النهائيـة حبلـول الـدورة اخلمـسني للجنـة                       
العمـل   ك، اتَّفق الفريُق العامل علـى أنَّ      وعالوةً على ذل  . ٢٠١٣ املقرَّر عقدها يف عام      ،الفرعية
حلقـات عمـل    أن يـشمل    ُيمكن   ٢٠١٣-٢٠١٢ فيما بني الدورات خالل الفترة       ع إجنازه املزَم
 حتت رعاية فريق العمل وتضمُّ خرباء يف خمتلف جوانب مـشروع التوصـيات املقدَّمـة مـن                  ُتعقَُد

 ).A/AC.105/C.1/L.317انظر (فريق العمل 
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لع بـه فيمـا بـني       وشجَّع الفريُق العامل الدولَ األعضاء على املـشاركة يف العمـل املـضطَ              -١٣
. الدورات بشأن األجسام القريبة مـن األرض، وعلـى تقـدمي مـسامهاهتا إىل رئـيس فريـق العمـل           

وشجَّع الفريُق العامل أيضا الدولَ األعضاء على تقدمي الـدعم املـايل للمرافـق والـربامج الالزمـة                  
 . األجسام القريبة من األرضلكشف وختفيف أخطار

الــدولَ األعــضاء ومؤســساهتا علــى متابعــة تطــورات األجــسام  وشــجَّع الفريــُق العامــل   -١٤
القريبة من األرض بانتظام، وذلك على املواقع الشبكية اليت توفِّر معلومات عـن هـذه األجـسام            

وموقـع  ) http://www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch و http://neo.jpl.nasa.gov(مثل موقـع ناسـا      
 ).http://www.iau.org/public/nea(االحتاد الفلكي الدويل 

ــَر    -١٥   /شـــباط[...] املعقـــودة يف [...]  جلـــسته يفواعتمـــد الفريـــُق العامـــل هـــذا التقريـ
  .٢٠١٢فرباير 

 


