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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثامنة واألربعون

        ٢٠١١فرباير / شباط١٨-٧فيينا، 
      مشروع تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض    

 الفرعيــة العلميــة ت اللجنــةُ، عــاود٦٥/٩٧ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٧عمــالً بــالفقرة   -١
.  فريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض            والتقنية يف دورهتا الثامنة واألربعـني عقـدَ       

  .٢٠١١فرباير /شباط[...]  إىل ١٤جلسات، من [...]  العامل  الفريُقوقد عقَد
ألجــسام رئيــساً للفريــق العامــل املعــين با ) املكــسيك(وقــد انُتخــب ســريجيو كاماتــشو    -٢

  .٢٠١١فرباير / شباط٧ اليت عقدهتا اللجنة الفرعية يف ٧٣٨القريبة من األرض، إبان اجللسة 
ووفقاً خلطة العمل املتعّددة السنوات ضـمن إطـار البنـد اخلـاص باألجـسام القريبـة مـن                -٣

  :البنود التالية الفريق العامل استعرض، )، املرفق الثالثA/AC.105/911(األرض 
يف التقارير املقدَّمة استجابة للطلب السنوي للحـصول علـى معلومـات عـن               النظر  )أ(  

   العمل املضطلع به فيما بني الدورات؛ومواصلةاألنشطة ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض، 
وضــع الــصيغة النهائيــة لالتفــاق اخلــاص بــاإلجراءات الدوليــة للتــصدي خلطــر    )ب(  

  صحاب املصلحة الدوليني؛ أوإشراكاألجسام القريبة من األرض 
ز يف التعاون والعمل املشترك على الصعيد الدويل بـشأن          م احملرَ ض التقدُّ ااستعر  )ج(  

رصد األجسام القريبة من األرض ويف القدرة الدولية على تبادل البيانـات ومعاجلتـها وحفظهـا      
  ونشرها بغية كشف خطر هذه األجسام؛
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  .لعمل املعين باألجسام القريبة من األرض يف التقرير النهائي لفريق االنظر  )د(  
 البحوث يف جمال األجـسام القريبـة مـن    عن  على الفريق العامل معلوماٌتوكان معروضاً   -٤

األرض اليت اضطلعت هبا الدول األعضاء واملنظمات الدولية وغريها مـن الكيانـات، والـواردة يف                
  .A/AC.105/C.1/2011/CRP.12 وA/AC.105/976الوثيقتني 

مت خـالل دورة اللجنـة الفرعيـة     تقنيـة قُـدِّ    إيـضاحية  عروضاً أنَّ    العامل والحظ الفريقُ   -٥
الراهنة بشأن تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونـشرها بغيـة كـشف خطـر األجـسام القريبـة                  
مــن األرض وبــشأن ختطــيط البعثــات والعمليــات فيمــا يتعلــق هبــذه األجــسام مــن جانــب ممثلــي 

 واالحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة ومـن جانـب املـراقبني التـابعني لرابطـة                   اليابان واملكسيك 
  .مستكشفي الفضاء واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية

ز بشأن األجسام القريبـة مـن األرض يف فتـرة مـا     العمل املنَج أنَّ  العاملوالحظ الفريقُ   -٦
ويف هـذا الـسياق،     . دويل يف هـذا اجملـال     ض عن مسامهات هامة يف التعاون الـ       بني الدورتني متخَّ  

 العامــل مــؤمترات دوليــة مثــل مــؤمتر الــدفاع الكــوكيب التــابع لألكادمييــة الدوليــة   ع الفريــُقشــجَّ
علـى   يف بوخارسـت     ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٢ إىل   ٩للمالحة الفضائية املُقبـل الـذي سـُيعقد مـن           

  . من األرض وتعزيز التعاون القريبةله األجساُمتوعية صّناع القرار باخلطر الذي تشكِّ
ــُق  -٧  مستكــشفي الفــضاء ومؤســسة العــامل اآلمــن   رابطــةَ أنَّ  العامــل أيــضاًوالحــظ الفري

بل  سُـ  بـشأن  ٢٠١٠ينـاير   / يف مدينة املكسيك يف كانون الثاين       خلرباء عقدت  نظّمتا حلقة عمل  
قـدت  وُع.  بـشأن األجـسام القريبـة مـن األرض         ووسائل إنشاء شبكة معلومات وحتليـل وإنـذار       

ــةُ ــة خلــرباء حلق ــشأن  عمــل مماثل ــات ب ــات والعملي ــات   ختطــيط البعث  يف املركــز األورويب للعملي
أكتــوبر /الفــضائية التــابع لوكالــة الفــضاء األوروبيــة يف درمــشتات، أملانيــا، يف تــشرين األول       

  النامجــة عــنتوصــياتال العمــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض رس فريــُقوقــد َد. ٢٠١٠
-٢٠١٠ت إىل اللجنـة الفرعيـة عـن الفتـرة      وأدرجها يف تقريـره املؤقَّـ  املذكورتني العمل  حلقيت
٢٠١١) A/AC.105/C.1/L.308املرفق ،.(  

 العمــل املعــين باألجــسام  م الــذي أحــرزه فريــقُ  العامــل بارتيــاح التقــدُّ والحــظ الفريــُق  -٨
وع التوصـيات بـشأن    مـشر ، حسبما هو ُمبـيٌَّن يف     ٢٠١١-٢٠١٠ القريبة من األرض يف الفترة    

ــة مــــــن األرض   التــــــصدِّي علــــــى الــــــصعيد الــــــدويل  ــام األجــــــسام القريبــــ ــر ارتطــــ  خلطــــ
)A/AC.105/C.1/L.308املرفق ،.(  
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ى ، وأوَص٢٠١١دة السنوات تنتهي يف عام  العمل املتعدِّخطةَ أنَّ والحظ الفريُق  - ٩
، وذلك ٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة  الفرعية مبواصلة خطة العمل املتعددة السنوات خالل اللجنةَ

  :على النحو التايل
 للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات           النظر يف التقارير املقدَّمة استجابةً      ٢٠١٢  

عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة مـن األرض ومواصـلة العمـل فيمـا بـني                
واســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد الــدويل   . الــدورات

 علـى   أكـرب  قدرة دوليةإجيادوتيسري .  األجسام القريبة من األرضبشأن رصد 
ــر تلـــك      ــة كـــشف خطـ ــشرها بغيـ ــا ونـ ــها وحفظهـ ــات ومعاجلتـ ــادل البيانـ تبـ

 لإلجـراءات الدوليـة      مـن صـياغة    مـا بـني الـدورات     ما بدأ   ومواصلة  . األجسام
فــاق الراميــة إىل التــصّدي خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض، والــسعي إىل اتِّ

تقريــر ثــة حــسبما يعرضــها دَّاحملعلومــات املوالنظــر يف . تلــك اإلجــراءاتعلــى 
م واسـتعراض التقـدُّ   . مؤقَّت لفريق العمل املعين باألجـسام القريبـة مـن األرض          

ز يف تنشيط عمل شبكة للمعلومـات والتحليـل واإلنـذار وفريـق لتخطـيط       احملَر
  .البعثات والعمليات

 للطلـب الـسنوي للحـصول علـى معلومـات           ستجابةًالنظر يف التقارير املقدَّمة ا      ٢٠١٣  
عن األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة مـن األرض ومواصـلة العمـل فيمـا بـني                

واســتعراض ســري التعــاون والعمــل املــشترك علــى الــصعيد الــدويل   . الــدورات
بــشأن رصــد األجــسام القريبــة مــن األرض والقــدرة علــى تبــادل البيانــات         

ــشرها   ــا ون ــها وحفظه ــك األجــسام    ومعاجلت ــر تل ــة كــشف خط ووضــع .  بغي
الــصيغة النهائيــة لالتفــاق بــشأن التــصّدي خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض 

والنظر يف التقريـر النـهائي لفريـق العمـل          . وإشراك أصحاب املصلحة الدوليني   
م احملرز يف تنـشيط عمـل      واستعراض التقدُّ . املعين باألجسام القريبة من األرض    

التحليـل واإلنـذار وفريـق لتخطـيط البعثـات والعمليـات،            شبكة للمعلومـات و   
  . وتقييم أدائهما

 العامـل علـى تكليـف فريـق العمـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن األرض                    فق الفريـقُ  واتَّ  -١٠
مبواصلة عمله بشأن مشروع التوصيات املتعلقـة بالتـصدي خلطـر ارتطـام األجـسام القريبـة مـن                   

 وضـعها يف صـيغتها النهائيـة حبلـول الـدورة اخلمـسني للجنـة                األرض على الـصعيد الـدويل بغيـة       
 العامل علـى أنـه ُيمكـن        فق الفريقُ  على ذلك، اتَّ   وعالوةً. ٢٠١٣ر عقدها يف عام     الفرعية املقرَّ 
 أن يـشمل حلقـات عمـل        ٢٠١٢-٢٠١١لع به فيما بني الدورات خـالل الفتـرة          للعمل املضطَ 
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مـة مـن    ء يف خمتلف جوانب مـشروع التوصـيات املقدَّ         خربا  فريق العمل وتضمُّ   د حتت رعاية  ُتعقَ
اجتماعـات خـرباء، وهـو مـا قـد ييـّسر إنـشاء              و،  )، املرفـق  A/AC.105/C.1/L.308(فريق العمـل    

  .فريق لتخطيط البعثات والعمليات
لع بـه فيمـا بـني        األعضاء على املـشاركة يف العمـل املـضطَ          العامل الدولَ  ع الفريقُ وشجَّ  -١١

. جسام القريبة من األرض، وعلـى تقـدمي مـسامهاهتا إىل رئـيس فريـق العمـل                الدورات بشأن األ  
 األعضاء على تقدمي الـدعم املـايل للمرافـق والـربامج الالزمـة               العامل أيضا الدولَ   ع الفريقُ وشجَّ

  .عن كوكب األرضللدفاع 
ــُقوشــجَّ  -١٢ ــدولَ ع الفري ــل ال ــورات األجــسام      العام ــة تط ــى متابع ــضاء ومؤســساهتا عل  األع
ــام  ال ــة مــــــــن األرض بانتظــــــ ــر(قريبــــــ ــشبكينيانظــــــ ــوقعني الــــــ  http://neo.jpl.nasa.gov  املــــــ
  )http://www.jpl.nasa.gov/asteroidwatchو

 /شــباط[...]  يف ةاملعقــود[...] الل جلــسته خــ  العامــل هــذا التقريــَرواعتمــد الفريــُق  -١٣
  .٢٠١١فرباير 

  


