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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 اخلمسونالدورة 

        ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
    مشروع تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض     

فرعيــة العلميــة ، دعــت اللجنــة ال٦٧/١١٣ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٧عمــالً بــالفقرة   -١
والتقنيــة يف دورهتــا اخلمــسني فريقهــا العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض إىل االنعقــاد  

ــدداً ــل   . جمـ ــق العامـ ــد الفريـ ــن    [...] وعقـ ــدة مـ ــرة املمتـ ــالل الفتـ ــسات خـ [...]  إىل ١٥جلـ
  .٢٠١٣فرباير /شباط

 [...]اجللــسة ء رئيــساً للفريــق العامــل، أثنــا) املكــسيك(وانُتخــب ســريجيو كاماتــشو   -٢
  .٢٠١٣فرباير /شباط ١١يف املعقودة للجنة الفرعية 

ووفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات ضـمن إطـار البنـد اخلـاص باألجـسام القريبـة مـن                   -٣
  :، استعرض الفريق العامل البنود التالية)A/AC.105/987لوثيقة بااملرفق الثالث (األرض 
ستجابة للطلب السنوي للحصول على معلومات عن       مة ا دَّالنظر يف التقارير املق     )أ(  
   باألجسام القريبة من األرض ومواصلة العمل املضطلع به فيما بني الدورات؛املتعلقةاألنشطة 
ــشأن رصــد         )ب(   ــشترك ب ــدويل والعمــل امل ــاون ال ــدُّم احملــرز يف التع اســتعراض التق

جلتـها وحفظهـا ونـشرها بغيـة     األجسام القريبة من األرض، والقـدرة علـى تبـادل البيانـات ومعا     
  ؛األجسامهذه كشف خطر 
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وضع الصيغة النهائية لالتفـاق بـشأن اإلجـراءات الدوليـة الراميـة إىل التـصّدي            )ج(  
  ؛خلطر األجسام القريبة من األرض وإشراك أصحاب املصلحة الدوليني

  ؛ضفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرل النهائيالنظر يف التقرير   )د(  
لـشبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات          ااستعراض التقدُّم احملـرز يف تفعيـل          )هـ(  

  .لبعثات والعمليات، وتقييم أدائهماافريق ختطيط يف عمل و
  :واستمع الفريق العامل إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٤

ــة مــن ا   "  )أ(   ــر فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريب ــشأن  : ألرضتقري توصــيات ب
، قدَّمـه رئـيس فريـق العمـل املعـين باألجـسام             "التصدي دولياً خلطر األجسام القريبة من األرض      

  القريبة من األرض؛
خطط بـشأن الـشبكة    : كشف خطر األجسام القريبة من األرض واإلنذار به       "  )ب(  

  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات
الــدرع الــواقي مــن   (ختفيــف خطــر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن األرض      "  )ج(  

  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛))"NEOShield (األجسام القريبة من األرض
توصــيات فريــق العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض بــشأن التــصدي "  )د(  

ت املتحـدة واملراقـب عـن    ، قدَّمـه ممثـل الواليـا   "األجسام القريبـة مـن األرض  دولياً خلطر ارتطام  
  وكالة الفضاء األوروبية؛

ــة مــن األرض " DA14 2012"مــرور الكويكــب املــسمى  "  )هـ(   ــائج : علــى مقرب النت
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"األولية

حتليـل  : ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١٥ يف   حادث سقوط النيازك يف تشيليابينـسك       )و(  
  .املتحدة، قدَّمه ممثل الواليات "متهيدي أويل

ــل معلومــات      -٥ ــق العام ــى الفري ــه  وُعرضــت عل ــا أجرت ــدول األعــضاء و عم نظمــات املال
الوثيقـــة  (حبـــوث يف جمـــال األجـــسام القريبـــة مـــن األرض مـــن دوليـــة وغريهـــا مـــن اهليئـــات ال

A/AC.105/C.1/106.(  
قــد قُــدِّمت خــالل الــدورة احلاليــة والحــظ الفريــق العامــل أنَّ عروضــاً إيــضاحية تقنيــة   -٦
، والبعثات اجلديدة إىل الكويكبـات ملعرفـة        اقتراب الكويكبات من األرض    جنة الفرعية بشأن  لل

ــة مــن األرض خبــصوص        ــق العمــل املعــين باألجــسام القريب ــها، وتوصــيات فري ــها وتركيب طبيعت
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 قُـدِّمت ولـشرح هـذه التوصـيات،    . التصدي دوليـاً خلطـر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن األرض             
دوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات،        شـبكة    حـول اخلطـط املتعلقـة بإقامـة          عروض إيضاحية تقنية  

مـن أجـل    يف جمال ختفيف املخاطر     الدولية  والقدرات اليت تطورها وكاالت الفضاء واالحتادات       
للخطـر الـذي تـشكّله الكويكبـات، والنـواحي التـشغيلية للتنـسيق الـدويل الـالزم بــني          التـصّدي  

 لتخفيـف املخـاطر يف حـال التعـرُّض خلطـر            التمحـ  وكاالت الفضاء مـن أجـل ختطـيط وتنفيـذ         
  .األجسام القريبة من األرضارتطام 

وأُبلغ الفريق العامل بأنَّ فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض اضـطلع يف                      -٧
على هامش الـدورة اخلامـسة واخلمـسني        ) أ: ( بأعماله ٢٠١٢ خالل عام    لدورتنيافترة ما بني    

ــة اســتخدام الفــ  خــالل حلقــة عمــل لتقــدمي  ) ب(ضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية؛ و للجن
ــدويل للكويكــب املعــروف باســم      " AG5 2011"معلومــات إىل فريــق العمــل حــول التحليــل ال

مــن خــالل مــؤمتر بالتــداول عــن ُبعــد مــع ممــثلني عــن ) ج(الــذي ينطــوي علــى خطــر حمتمــل؛ و
ــذار خبطــ       ــة لإلن ــبكة دولي ــها تأســيس ش ــيت ميكن ــات ال ــات؛ والكيان ــن خــالل  ) د(ر الكويكب م

وأشار الفريق العامل إىل أنَّ االجتمـاع الثـاين ملمثلـي وكـاالت الفـضاء              . املراسالت اإللكترونية 
ُعقد على هـامش الـدورة اخلامـسة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض              

. ط للبعثـات الفـضائية    السلمية ملناقشة اإلطـار املرجعـي إلنـشاء فريـق استـشاري معـين بـالتخطي               
  .وسوف يقدِّم الفريق العامل توصيات إىل الدول األعضاء للنظر فيها

وُعرض على الفريق العامل التقرير النـهائي لفريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                    -٨
، الــذي يتــضمَّن املعــارف احلاليــة حــول بنيــة وتنظــيم اجلهــود   )A/AC.105/C.1/L.330(األرض 

جمال األجسام القريبة من األرض، ومن ذلك عدد هذه األجسام وتوزعها احلجمـي             اجلارية يف   
وتناول التقرير أيضاً ما يشوب العمل اجلاري من ثغـرات تتطلـب املزيـد مـن التنـسيق         . املستبان

  .أو ميكن فيها للدول األعضاء أو املنظمات تقدمي مسامهات/و
توصيات فريق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن            وُعرضت على الفريق العامل أيضاً        -٩

). A/AC.105/C.1/L.329 (األرض بشأن التصّدي دولياً خلطر ارتطام جسم قريـب مـن األرض           
وأحاط الفريق العامل علماً بأنَّ التقرير تضمن ملخصاً للنتائج اليت ُبنيت عليهـا توصـيات فريـق       

  . سم قريب من األرضالعمل بشأن تنسيق التصدي دولياً خلطر ارتطام ج
  : وأحــاط الفريــق العامــل علمــاً بوجــود ثالثــة عناصــر رئيــسية للحــد مــن اخلطــر، وهــي  -١٠

 ة وحتديـد األجـسام الـيت يلـزم اختـاذ تـدابري بـشأهنا؛              ريواملذنَّبات اخلطـ  اكتشاف الكويكبات   ) أ(
شطة أو التحطـيم وأنـ    /تخفيف للمخاطر، تشمل تدابري حلَرف املسار و      ل ملةحلالتخطيط  ) ب(و
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 وشـدَّد الفريـق   .خاطر إذا كان اخلطر يستدعي ذلك   ملاتخفيف  ل لةمحتنفيذ   )ج(و؛  ة مدني محاية
 القريبــة مــن األرض يف أقــرب وقــت ممكــن بغيــة  خلطــريةاالعامــل علــى أمهيــة كــشف األجــسام 

حتديــد خــصائص مــداراهتا بــشكل أفــضل، ممــا يــساعد علــى جتنُّــب إيفــاد بعثــات غــري ضــرورية  
  .ألجسام، أو تيسري التخطيط الفعال للبعثات عند الضرورةلتخفيف أخطار تلك ا

وعي مجيع الدول باألخطـار احملتملـة؛   ) أ: (وهتدف التوصيات التالية إىل ضمان ما يلي       -١١
تنــسيق أنــشطة احلمايــة املدنيــة بــني الــدول الــيت ميكــن أن تتــضرر بــشكل مباشــر أو غــري ) ب(و

 محلـة حلَـرف     لـيت قـد تـؤدي دوراً نـشيطاً يف أيِّ          قيـام الـدول ا    ) ج(مباشر من جراء االرتطام؛ و    
  .مسار اجلسم املعين أو حتطيمه بتصميم أنشطة ختفيف املخاطر وتنسيقها

وبعد النظر يف التقريرين املشار إليهما أعاله املقدَّمني من فريق العمل املعـين باألجـسام                 -١٢
  :ةالقريبة من األرض، أوصى الفريق العامل باختاذ اإلجراءات التالي

دولية لإلنـذار خبطـر الكويكبـات، ُيفـتح بـاب املـسامهة فيهـا أمـام          شبكة  إقامة    )أ(  
 بالقـدر املـستطاع     ن قبـلُ،  مـ طائفة واسعة من املنظمات، عن طريق ربط املؤسسات اليت تؤدي           

 مـن األجـسام القريبـة مـن         طـرياً خيكـون    اكتـشاف مـا ُيحتَمـل أن      املهام املقترحـة، الـيت تـشمل        
االحتفـاظ جبهـة وصـل معتـرف        ، و  األجسام وحتديد خصائصها الفيزيائيـة      ورصد تلك  ،األرض

. هبــا دوليــاً تتــوىل تلقّــي مجيــع بيانــات رصــد األجــسام القريبــة مــن األرض وإقرارهــا ومعاجلتــها 
  الـالزم توفُّرهـا مـن أجـل        عتبـات العـايري و  املتقدِّم هذه الشبكة أيضاً توصـيات بـشأن         ينبغي أن   و

ط وإجـراءات تواُصـل     اإلبالغ عن نشوء خطر ارتطام، وبشأن اسـتراتيجية ُتـستخدم فيهـا خطـ             
  ؛حمدَّدة املعامل ملساعدة احلكومات على اختاذ تدابري للتصدي لعواقب االرتطام املتوقعة

ــديها وكــاالت فــضائية فريقــاً       )ب(   تــشكيل الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت ل
 من الكيانـات    استشارياً معنياً بتخطيط البعثات الفضائية، يضم ممثلني للدول املرتادة للفضاء وغريها          

تــشمل مــسؤولياته إرســاء إطــار أنــشطة التــصدي الــيت تــضطلع هبــا البعثــة   ن ينبغــي أو. ذات الــصلة
يتـوىل الفريـق   ينبغـي أيـضا أن   و. الفضائية وحدودها الزمنية واخليارات املتاحـة السـتهالهلا وتنفيـذها     

االستشاري الترويج لفرص التعاون الدويل يف جمال حبوث وتقنيات َحـرف مـسار األجـسام القريبـة                 
  ض؛من األر

ــربامج       )ج(   ــذار خبطــر الكويكبــات مــع املنظمــات وال ــة لإلن ــشبكة الدولي تفاعــل ال
اهليئات الوطنية والدولية القائمة املعنيـة بالتـصدي للكـوارث          بالدولية ذات الصلة إلقامة روابط      

رتطـام األجـسام القريبـة مـن     بغرض التخطيط ألنشطة التصدي للحـوادث احملتملـة املتأتيـة عـن ا       
  .األرض
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الفريــق الــشبكة ووينبغــي لألمــم املتحــدة، نيابــةً عــن اجملتمــع الــدويل، أن تيــسِّر عمــل      -١٣
  .املوصى هبما أعاله

وأوصى الفريق العامل بتكليف فريق العمل املعين باألجسام القريبـة مـن األرض باملـساعدة                 -١٤
عـين بـالتخطيط     الشبكة الدولية لإلنذار خبطـر الكويكبـات وتـشكيل الفريـق االستـشاري امل              إقامةيف  

 علــى هــذا تقــدُّماللجنــة الفرعيــة مبــا حيــرزه مــن وينبغــي لفريــق العمــل أن خيطــر . للبعثــات الفــضائية
  .م الشبكة والفريق االستشاري، بعد إنشائهما، تقارير سنوية عن أعماهلماتقدِّينبغي أن و. الصعيد
ر دون حتميـل    ووافق الفريق العامل على أن ُتنفّذ مجيع التوصيات الواردة يف هذا التقري             -١٥

  . تكاليفامليزانية العادية لألمم املتحدة أيَّ
الدول األعضاء واملؤسسات الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة ووشجَّع الفريق العامل   -١٦

التطورات املتعلقة باألجسام القريبة مـن األرض بانتظـام مـن خـالل املواقـع                التابعة هلا على متابعة   
ــبيل  ــى ســـ ــة علـــ ــال التاليـــ ؛ www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch؛ وhttp://neo.jpl.nasa.gov: املثـــ

  .http://neoshield.net؛ وhttp://neo.ssa.esa.intو
ــسته       -١٧ ــر يف جل ــذا التقري ــل ه ــق العام ــد الفري ــودة يف [...] واعتم ــباط[...] املعق ــر /ش فرباي

٢٠١٣.  
  


