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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨فيينا، 
    مشروع تقرير الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض    

 اللجنة الفرعية العلمية ، عاودت٦٤/٨٦ من قرار اجلمعية العامة ٩عمالً بالفقرة   - ١
  .ضوالتقنية يف دورهتا السابعة واألربعني عقد فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األر

رئيساً للفريق العامل املعين باألجسام القريبة ) املكسيك( سريجيو كاماتشو انُتخبوقد   - ٢
وأعرب . ٢٠١٠فرباير /شباط ١٥ اليت عقدهتا اللجنة الفرعية يف ٧٢٩األرض، إبان اجللسة  من

اململكة املتحدة لربيطانيا (وثر االفريق العامل عن تقديره للرئيس املنتهية واليته، ريتشارد كر
فريق العامل ال، ملا حتلّى به من أسلوب ممتاز يف قيادة أعمال كل من )العظمى وإيرلندا الشمالية

 ، ومتىن لهباألجسام القريبة من األرضوفريق العمل املعين املعين باألجسام القريبة من األرض 
  .اخلري يف مهامه يف املستقبل

ووفقاً خلطة العمل املتعّددة السنوات ضمن إطار البند اخلاص باألجسام القريبة من   - ٣
  :مبا يلي الفريق العامل قام، )١١، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/911(األرض 
جابة للطلب السنوي للحصول على معلومات عن  استاملقدَّمة يف التقارير َنظََر  )أ(  

   العمل املضطلع به فيما بني الدورات؛وواصل ،األنشطة ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض
 بشأن صوغ إجراءات الدورات العمل الذي بدأ أثناء الفترة فيما بني واصل  )ب(  

  تفاق على تلك اإلجراءات؛ إىل االوسعى خلطر األجسام القريبة من األرض، للتصدِّيدولية 
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 التعاون والعمل املشترك على الصعيد الدويل بشأن التقدم احملرز يفاستعرض   )ج(  
  رصد األجسام القريبة من األرض؛

 القدرة الدولية على تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونشرها َيسَّر تعزيز  )د(  
  بغية كشف خطر األجسام القريبة من األرض؛

فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض ل ا حمدَّثا مؤقَّتارير تقأعّد  )ه(  
)٢٠١٠- ٢٠٠٩ ((A/AC.105/C.1/L.301).  
بارتياح مبا قام به فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض نوَّه الفريق العامل و  - ٤

دويل خلطر على الصعيد ال التصدِّي التوصيات بشأن مشروعمن أعمال، حسبما يتبدَّى يف 
  .)، املرفقA/AC.105/C.1/L.301( األجسام القريبة من األرض ارتطام

اجلوانب " عن التقرير املعنون ا ممثل أستراليكلمة ألقاهاواستمع الفريق العامل إىل   - ٥
، " خلطر األجسام القريبة من األرض وما يتعلق بذلك من مسائل مؤسسيةالتصدِّيالقانونية يف 

، وُبحثت فيه مسائل قانونية ومؤسسية )الواليات املتحدة(كولن نلي-اسكاربن أعّدته جامعة الذي
كما  .بها يف املستقبل األجسام القريبة من األرضحتمل أن تسّبُيرئيسية ترتبط باألخطار اليت 

عن حلقة ) (SWFاملراقب عن مؤسسة العامل اآلمن  استمع الفريق العامل أيضاً إىل بيان أدىل به
 تنظيمها رابطة مستكشفي الفضاء واملؤسسة املذكورة، بدعم من املركز  يفتشاركتعمل 

، حول إنشاء والكاريبـياإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف منطقة أمريكا الالتينية 
وُعقدت حلقة العمل يف . شبكة معلومات وحتليل وإنذار خاصة باألجسام القريبة من األرض

. ، برعاية حكومة املكسيك٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٨العاصمة مكسيكو سييت من 
يدرس وقد اتفق الفريق العامل على أنه ميكن لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض أن 

لينكولن يف الفترة ما بني - اسكارب جامعة ن أعدتهالتقرير الصادر عن حلقة العمل والتقرير الذي
  .٢٠١١ و٢٠١٠الدورتني خالل عامي 

  : أن يقوم بعدة أعمال ومنها ما يلي٢٠١١وذكر الفريق العامل أنه ينبغي له يف عام   - ٦
ي للحصول على معلومات عن  استجابة للطلب السنواملقدَّمةالنظر يف التقارير   )أ(  

   ومواصلة العمل املضطلع به فيما بني الدورات؛،األنشطة املعنية باألجسام القريبة من األرض
 خلطر للتصدِّيوضع الصيغة النهائية لالتفاق اخلاص باإلجراءات الدولية   )ب(  

  األجسام القريبة من األرض، وإشراك اجلهات الدولية املهتمة يف هذا الشأن؛
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 سري التعاون والعمل املشترك على الصعيد الدويل بشأن رصد استعراض  )ج(  
من  وبشأن القدرة على تبادل البيانات ومعاجلتها وحفظها ونشرها ،األجسام القريبة من األرض

   كشف خطر تلك األجسام؛أجل
  .رضمن فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األاملقدَّم النظر يف التقرير اخلتامي   )د(  

ضطلع به فيما بني الدورات خالل الفترة َيوذكر الفريق العامل كذلك أن العمل الذي   - ٧
، ميكن أن يشمل تنظيم حلقات عمل يشارك فيها خرباء يف مواضيع ٢٠١١ و٢٠١٠بني عامي 

). ، املرفقA/AC.105/C.1/L.301(خمتلفة ذات صلة مبشروع التوصيات الذي أعّده فريق العمل 
 العامل على أن تقارير حلقات العمل تلك ميكن أن تساعد على حنو إضايف ريقوقد اتفق الف

للخطر  التصّدي على الصعيد الدويلفريق العمل على وضع الصيغة النهائية للتوصيات بشأن 
  .الذي تشكّله األجسام القريبة من األرض

بة من األرض املعين باألجسام القريالعمل مل على أن يواصل فريق الفريق العاواتفق   - ٨
فيما بني الدورات، وفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات، من أجل به عمله الذي يضطلع 

 خلطر ارتطام التصّدي على الصعيد الدويلمواصلة استعراض مشروع التوصيات بشأن 
األجسام القريبة من األرض، لكي ينظر فيه الفريق العامل خالل الدورة الثامنة واألربعني 

كما اتفق الفريق العامل على أن جيتمع فريق . ٢٠١١رعية العلمية والتقنية يف عام للجنة الف
العمل على هامش الدورة الثالثة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

، بغية وضع الصيغة النهائية ملشروع ٢٠١٠يونيه /السلمية، املزمع عقدها يف حزيران
 شّجع الفريق العامل الدول األعضاء على املشاركة يف العمل ويف هذا السياق،. التوصيات

املضطلع به فيما بني الدورات بشأن األجسام القريبة من األرض، وعلى تقدمي مسامهاهتا إىل 
  .رئيس فريق العمل

[...] املعقودة يف [...] وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير، خالل جلسته   - ٩
  .٢٠١٠فرباير /شباط

  


