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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال٩البند 

 اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
 نة الفرعية  السلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللج

       القانونية أثناء دورهتا الثالثة واألربعني
   بند جديد بشأن تنظيم االستشعار عن بعد بواسطة السواتل  
   ورقة عمل مقدمة من األرجنتني والربازيل وشيلي واملكسيك                          

، ٢٠٠٢إبـان الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونية، اليت عقدت يف عام                   -١
ت الـربازيل والـيونان مبقـترح بشـأن إدراج بـند جديـد على جدول أعمال اللجنة الفرعية        تقدمـ 

، الفقرة  A/AC.105/787انظر  (عـنوانه مناقشـة إعـداد اتفاقـية دولـية بشـأن االستشـعار عن بعد                 
١٤١.( 

ومــع أن املقــترح حظــي بتأيــيد عــدة وفــود مل يــتم التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن    -٢
 .ل أعمال دورة اللجنة الفرعية القانونيةإدراجه يف جدو

إن إعـداد اتفاقـية دولـية بشـأن االستشـعار عـن بعـد أمـر ضـروري ألجل حتديث عهد                    -٣
، ٤١/٦٥قرار اجلمعية العامة    (املـبادئ املـتعلقة باستشـعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي           
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ة عن االبتكار التكنولوجي    وألجـل تطويـر القواعـد املـتعلقة بـاألحوال املسـتجدة النامج            ) املـرفق 
 .والتطبيقات التجارية يف جمال أنشطة االستشعار عن بعد

مـن املسـلّم بـه عـلى نطـاق واسـع أن بعـض تلـك املبادئ اليت تتعلق باستشعار األرض                       -٤
عـــن بعـــد مـــن الفضـــاء اخلـــارجي أصـــبحت قدميـــة العهـــد بســـبب االبـــتكارات التكنولوجـــية  

اركة الشــركات اخلاصــة يف األنشــطة الفضــائية، وكذلــك والتطبــيقات الــتجارية اجلديــدة ومشــ
 .التطورات االقتصادية والسياسية املستجدة

واحـد مـن الـتغريات املهمـة الـيت ينبغي وضعها يف احلسبان هو الصور العالية اإلستبانة                   -٥
، والـيت كـان اسـتخدامها حصرا على القوات املسلحة، قد أصبحت اآلن              )مـتر واحـد أو أقـل      (

 .نطاق واسعتباع على 

كمـا إن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                      -٦
، ٢٠٠٢األغـراض السـلمية كانـت قـد شـددت إبـان دورهتا التاسعة والثالثني املعقودة يف عام                   

 ).٥٩، الفقرة A/AC.105/786(يف تقريرها 

لــية بــأن هــناك أســبابا قويــة تدعــو إىل   ويعــتقد املشــاركون يف تقــدمي ورقــة العمــل احلا  -٧
مناقشـة إعـداد اتفاقـية دولـية بشـأن االستشـعار عـن بعد، يف جدول        : إدراج هـذا البـند اجلديـد      

 .أعمال اللجنة الفرعية القانونية
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