
A/AC.105/C.2/L.244   األمـم املتحـدة 

Distr.: Limited 
31 March 2003 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
310303    V.03-82521 (A) 
*0382521* 

 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
ما هي ضرورة اجياد اتفاقية دولية بشأن استشعار األرض عن بعد من   

   الفضاء اخلارجي؟
   ورقة عمل مقّدمة من الربازيل             

أنشطة االستشعار عن بعد بواسطة السواتل ليست منظمة حاليا تنظيما كافيا  -ألف 
  . الدوليةمن وجهة النظر

املبادئ : الـنص الـدويل الوحـيد املوجـود بشـأن هذه املسألة عفا عليه الزمن متاما، وهو        -١
ــن الفضــاء اخلــارجي       ــد م ــتعلقة باستشــعار األرض عــن بع ــة   (امل ــية العام ــرار اجلمع ، ٤١/٦٥ق

 وقد جتاوزت هذا القرار أوجه التقدم التكنولوجي السريع للغاية يف هذا القطاع، اليت            ). املـرفق 
وال يتصدى القرار للمسألة اليت تطرحها اليوم       . حدثـت خـالل السنوات الست عشرة األخرية       

الـربامج املـتعددة اخلاصـة باالستشـعار عـن بعـد بواسـطة السـواتل، الـيت تديـر عـددا كـبريا منها                      
وتــباع عــلى نطــاق العــامل صــور ذات اســتبانة . شــركات خصوصــية ذات أهــداف جتاريــة حبــتة
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. كـان اسـتخدامها مقتصـرا حىت وقت قريب على القوات املسلحة           ) أو أقـل  مـتر واحـد     (عالـية   
وقــد ناقشــت اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض 

 سـنة مـن أجـل التوصـل إىل األحكام املتواضعة هلذا القرار، اليت               ١٥السـلمية اقـتراحات طـوال       
 )١(.ليت هي قابلة لتفسريات متضاربةتكثر فيها احللول الوسط، بل ا

  
ال غىن اآلن عن أنشطة االستشعار عن بعد، وجيب تنظيمها بواسطة صك  -باء 

  .واسع والزامي ومعترف به عامليا
ــائق الــيت مــن نوعــه، ذو طــابع ارشــادي حبــت، وال      ٤١/٦٥القــرار  -٢ ، مــثل مجــيع الوث

تنظـيم واسع ومأمون وفعال لألنشطة      يفـرض أي الـتزامات عـلى الـدول، وال يلـيب احلاجـة إىل                
ويف مـثل هذه احلالة، ال يغين أي شيء عن     . الفضـائية االسـتراتيجية فـيما تطـّوره مجـيع الـبلدان           

وجـود اتفاقـية دولـية، يـتفاوض عليها وتعتمد حتت رعاية األمم املتحدة، ويتاح االنضمام اليها         
 .جلميع الدول

  
د بواسطة السواتل ال خيضع حىت اآلن العديد من أنشطة االستشعار عن بع -جيم 

  .لتنظيم دويل
األنشطة اليت يضطلع هبا    "تقتصر على   " االستشعار من بعد  "املـبدأ األول جيعـل أنشـطة         -٣

/٤١وال يذكر القرار    ". بغـرض حتسـني ادارة املـوارد الطبيعية واستغالل األراضي ومحاية البيئة           
املــتعلقة (ع ورصــد اجملــاالت االنتاجــية  اســتخدام االستشــعار عــن بعــد ملالحظــة واســتطال ٦٥

مـثل الطـرق الرئيسية     (، أو البنـية التحتـية للـنقل         )بالـزراعة وتربـية املاشـية والسـماكة والصـناعة         
، وال )األرصـــاد اجلويـــة والســـياحة(أو اخلدمـــات ) والســـكك احلديديـــة واملوانـــئ واملطـــارات
أن مناقشـة األنشطة العسكرية ال      وعـلى الـرغم مـن       . للـتحقق مـن االلـتزام باملعـاهدات الدولـية         

، ٤١/٦٥تدخـل يف اختصـاص اللجـنة الفرعية القانونية، اليت كانت مسؤولة عن صوغ القرار                
فمـن الواضـح أن اسـتخدام االستشـعار عـن بعد هو اليوم أداة ال غىن عنها للحروب العصرية،                  

مناقشة وافية وينظمها   وأن تلـك املسـألة ذات األمهـية احلامسـة جيـب أن يناقشـها اجملتمع الدويل                  
وال خيضــع أي مــن تلــك األنشــطة، ذات األمهــية االقتصــادية واالســتراتيجية       . تنظــيما كافــيا 

ويشـكل ذلك فراغا قانونيا ال مربر لـه، ميكن أن يسبب           . الواضـحة، ألي أنظمـة دولـية حمـددة        
 .ضررا خطريا للعديد من البلدان، وال سيما أقل البلدان منوا
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ي تنظيم أنشطة االستشعار عن بعد بواسطة السواتل، مع من الضرور -دال 
االحتياطات اليت يستلزمها توفري خدمة عمومية دولية ضرورية للمجتمع 

  .العاملي
يضـطلع بأنشـطة االستشـعار عـن بعـد لفـائدة مجيع             : "يـنص املـبدأ الـثاين عـلى مـا يـلي            -٤

دي أو االجتماعي أو العلمي     الـبلدان وخدمـة ملصاحلها، بغض النظر عن مستوى منوها االقتصا          
 ".أو التكنولوجي، مع ايالء االعتبار بوجه خاص الحتياجات البلدان النامية

يضطلع بأنشطة االستشعار عن بعد وفقا للقانون      : "ويـنص املـبدأ الثالـث عـلى مـا يلي           -٥
ان الـدويل مبـا يف ذلـك ميـثاق األمـم املـتحدة، ومعـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشطة الدول يف ميد                      
، "استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى 

تــنص، بوجــه خــاص، عــلى أن يضــطلع باستكشــاف  "ويــرد يف املــبدأ الــرابع أن تلــك املعــاهدة 
واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي لفـائدة مجـيع الـبلدان ومصـلحتها، بغض النظر عن مستوى منوها         

وتـنص عـلى مـبدأ حـرية استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي على             االقتصـادي أو العـلمي،      
 ".أساس املساواة

وعليه . وتشـدد املـبادئ عـلى مـا ألنشـطة االستشـعار عـن بعد من أمهية جلميع البلدان               -٦
، وتســتحق أن يكــون هلــا نظــام قــانوين "مــيدانا للبشــرية قاطــبة"فــان تلــك األنشــطة متــثل أيضــا 

 .جدير هبذا التقدير العايل
  

جيب ضمان انتظام خدمات االستشعار عن بعد بواسطة السواتل وامكانية  -هاء 
  .التكهن هبا

اعـتادت بعـض الـبلدان املـتقدمة الـنمو أن تعـارض صـوغ اتفاقية بشأن االستشعار عن           -٧
 مــا زال يــؤدي دورا اجيابـيا، ألنــه يدعــم مـبدأين تعتــربمها تلــك   ٤١/٦٥بعـد، حبجــة أن القـرار   

 :ني، ومهاالبلدان أولويت

االستشـعار عن بعد بواسطة السواتل ألي نقطة على األرض، ويف أي وقت،              )أ( 
 دون قيود؛

بــيع بــيانات االستشــعار عــن بعــد دون قــيود، وال تــنال الدولــة الــيت تستشــعر    )ب( 
دون متييز وبشروط  "أراضـيها سـوى امكانـية احلصـول عـلى البيانات املتعلقة بأراضيها، وذلك               

 ).املبدأ الثاين عشر" (التكلفةمعقولة من حيث 
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وال شـك يف أن ضـمان استشـعار أي نقطـة يف األرض دون قـيود هو أمر هام، ولكنه                      -٨
. ال جييـب عـلى مجـيع األسـئلة الكـثرية الـيت تنشـأ عن نشاط ضروري هبذا القدر جلميع البلدان                 

. واملرونةهي عبارة مفرطة الغموض     " دون متيـيز وبشـروط معقولـة من حيث التكلفة         "وعـبارة   
ــة الــيت جيــري استشــعار       ــا وفعــاال، كمــا ال تضــمن للدول وال تضــع هــذه العــبارة معــيارا مأمون
أراضـيها حـدا أدىن مـن امكانـية التنـبؤ الضـرورية يف املعـامالت الـتجارية اهلامـة يف زماننا هذا،                       
وفـوق كـل شـيء عـلى ضـوء سياسـات األمـن الوطـين الدائمـة الصـرامة وغري القابلة للتفاوض                       

 .يت تتبعها القوى العاملية العظمىال
  

جيب صوغ نظام قانوين دويل أساسي لتنظيم االستغالل التجاري املتزايد  -واو 
  .ألنشطة االستشعار عن بعد بواسطة السواتل

ال يكفـي القـبول حبـرية استشـعار العـامل بأسـره وحـرية بـيع منـتجات ذلك االستشعار                -٩
والواقع أن أي بلد مل يطعن يف تلك احلرية منذ اعتماد . اداباعتـبار تلـك احلـرية عـرفا دوليا معت         

وقد سلّمت هبذا العرف حلقة العمل املتعلقة بقانون الفضاء يف القرن احلادي            . ٤١/٦٥القـرار   
والعشـرين، اليت رعاها املعهد الدويل لقانون الفضاء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي وعقدت             

ــوز ــيه /يف مت ــن مؤمتــ   ١٩٩٩يول ــث الستكشــاف الفضــاء      بصــفة جــزء م ــتحدة الثال ــم امل ر األم
بيد أن ذلك التسليم مل مينع ). اليونيسبيس الثالث(اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية         

حلقــة العمــل مــن التوصــل إىل االســتنتاج املفــيد الــتايل، الــذي يعطــي فكــرة جــيدة عــن حجــم   
 :املشكلة

االستشعار عن بعد التجارية،    يسـتلزم الـنمو املتزايد يف جماالت مثل خدمات          "  
وتعقّـد الــتجارة، واألثــر الواقـع عــلى الــتعاون الـدويل، والتطبــيقات العلمــية والصــناعية    

وقـد بــدأت يف الظهــور قــيود وطنــية  . لـلخدمات، الــنظر يف اســتحداث أنظمــة مالئمــة 
 )٢(."على النفاذ إىل البيانات

 ميكن أن تعلو على املصلحة      وينـبغي احـترام املصلحة التجارية بل وحفزها، ولكنها ال          
بـل ينـبغي، عـلى العكس، أن تتكيف مع الوظيفة العمومية خلدمات االستشعار عن               . العمومـية 

ويف هـذه احلالـة يصـبح من الضروري وجود نظام قانوين دويل أساسي من أجل احليلولة               . بعـد 
وغري قابل دون فـرض التشـريع الوطـين، عملـيا، عـلى اجملـتمع الـدويل قاطـبة، يف شـكل حـتمي                

 .للطعن من أشكال االختصاص القضائي اخلارجي
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، ال تكفل احلق يف التجارة وحده بل أيضا احلق يف "عالقات مالئمة"تلزم  -زاي 
  .النفاذ
بالـنظر إىل هـذه الضـرورة، عـلى وجه التحديد، قررت حلقة العمل املشار اليها أعاله                  -١٠

ــية    ــية القانون ــبدأ اللجــنة الفرع ــأن ت ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    أن توصــي ب  ال
األغـراض السـلمية صـوغ معـاهدة تتـناول االستشعار عن بعد من الفضاء اخلارجي، تستند إىل        
املــبادئ املــتعلقة باستشــعار األرض مــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي، مــع ايــالء االعتــبار بوجــه    

وللحفاظ على مبدأ النفاذ إىل خـاص للـنمو املـتزايد يف خدمـات االستشـعار عـن بعـد التجارية             
ــيز  ــيانات دون متي ــية لســببني رئيســيني، مهــا     )٣(.الب ــزم اتفاق ــيه تل ــتجاري   )أ( وعل االســتغالل ال

ويــزداد . الــنفاذ إىل البــيانات دون متيــيز  عــلىاحلفــاظ ) ب(خلدمــات االستشــعار عــن بعــد؛ و  
 .السببان قوة واقناعا كل يوم

الستغالل التجاري لالستشعار عن بعد معدوما      ، كان ا  ٤١/٦٥وعـندما اعتمد القرار      -١١
وقـد ظهـر فـيما بعـد، وتسـارع يف التسـعينات، حمدثـا تـأثريا واسـع الـنطاق عـلى العامل                        . عملـيا 
. وهـو عمل جتاري بالغ التعقيد، ويؤثر على التعاون الدويل والعلمي والتنمية الصناعية            . بأسـره 

وجيب وضع تفاصيل   . رية بيع البيانات  ولذلـك ال ميكـن أن يقتصر تنظيم تلك األنشطة على ح           
هلــذه احلــرية األساســية، لكــي ال تــتحول إىل اســاءة اســتعمال هلــذا احلــق واالمتــياز، مبــا يــلحق    

ويف الوقــت نفســه، . الضــرر باملصــاحل املشــروعة للــبلدان األخــرى وللمجــتمع الــدويل يف جمملــه
ن قـيود، ألنـه، كمـا جرى        جيـب أن توضـع تفاصـيل ملـبدأ احلفـاظ عـلى الـنفاذ إىل البـيانات دو                  

 ".التشديد يف حلقة العمل، بدأت يف الظهور قيود وطنية على النفاذ إىل البيانات

مــا هــو نــوع التميــيز الــذي نــتحدث عــنه؟ إنــه جيــب أن يعــرف بأكــرب قــدر ممكــن مــن  -١٢
الـتحديد، مـن أجـل إدراك العقـبات الفعلـية املوجـودة وملـنع كل ما من شأنه أن يعيق الوصول                 

 .لبيانات بال قيودإىل ا
  

جيب أن تعرف املفاهيم األساسية بطريقة واضحة ومفصلة، تسد الثغرات  -حاء 
  .الكبرية املوجودة حاليا

قـد يكـون املفهوم األساسي األول الذي ينبغي تعريفه، من وجهة نظر البلدان النامية،                -١٣
غي عــدم االضــطالع هبــذه ينــب"هــو املفهــوم املنصــوص علــيه يف املــبدأ الــرابع، الــذي يذكــر أنــه  

بطـريقة تـنطوي عـلى اإلضـرار بـاحلقوق واملصاحل           ] أي أنشـطة االستشـعار عـن بعـد        [األنشـطة   
 ".املشروعة للدولة املستشَعرة
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ويـرى تشـينغ أن هـذا املـبدأ كأنه تطبيق ملبدأ حسن اجلوار، أي أنه جمرد إشارة حلسن                    -١٤
أن إظهـار حسن النية قد تراءى الزما ألنه،      ويـبدو    )٤(.النـية جتـاه الـبلدان اخلاضـعة لالستشـعار         

حسـبما الحـظ تشـينغ، مل متنح الدولة املستشَعرة أي معاملة خاصة البتة، رمبا باستثناء الضمان             
ولكــن حــىت هــذا الضــمان ، حســبما يضــيف ذلــك  . الشــديد الغمــوض الــوارد يف املــبدأ الــرابع

 )٥(:وخيتم تشينغ حديثه قائال. القانوين، خيضع للتفسري الذايت

خالصـة القـول إن أولـئك املتخوفني من أن البيانات اليت جيمعها آخرون من               "  
الفضـاء اخلـارجي قـد تسـتخدم عـلى حنو يضر هبم أو أن البيانات اجملموعة من الفضاء                   
اخلـارجي قـد يسـاء اسـتخدامها إمـا من قبل الدول املستشِعرة أو من قبل أطراف ثالثة           

 ."قدر ضئيل من السلوى يف مبادئ األمم املتحدةعلى حنو يضر هبم لن جيدوا سوى 

حقوق ومصاحل الدول   : ويـتعلق ذلـك يف الواقـع حبمايـة شـيء مل يعـّرف بعـد كمـا جيب، وهو                   
 .املستشَعرة

ولذلـك سـتكون أي اتفاقـية بشـأن االستشـعار عـن بعـد بالسـواتل مسـؤولة، يف املقام                      -١٥
وكذلك حقوق وواجبات الدول اليت    األول، عـن حتديـد حقـوق وواجبات الدول املستشَعرة،           

ــد    ــن الطــرفني     . تضــطلع بأنشــطة االستشــعار عــن بع ــوق وواجــبات أي م ــد حق ومل حتــدد بع
 .بوضوح

وفضـال عن ذلك، ينبغي أن حتتوي االتفاقية الدولية على قواعد أساسية حلماية امللكية               -١٦
لة، من أجل كفالة احلقوق الفكـرية والـرباءات، وذلك أساسا فيما يتعلق بالبيانات الساتلية احملل       

ــثل هــذه        ــدول الــيت حتــتاج مل ــيانات لل ــة الوصــول إىل الب املشــروعة، ولكــن دون وقــف أو إعاق
ويف ذلـك العمـل، رمبا يكون من املفيد أن تؤخذ يف   . املعلومـات، وال سـيما الـدول املستشـَعرة     

 .االعتبار الصكوك القانونية ملنظمة التجارة العاملية
  

 املسؤوليات عن استخدام بيانات االستشعار عن بعد، خصوصا جيب أن حتدد -طاء 
  .فيما يتعلق بالدول املستشَعرة

فهذا هو ما يسمح    . تعـريفا كـامال   " أنشـطة االستشـعار عـن بعـد       "مـن الـالزم تعـريف        -١٧
بالـتحقق ممـا إن كـان قـد وقـع انـتهاك حلقوق الدول املستشَعرة ومصاحلها أم ال، وإن كان قد             

 .سؤولية ملرتكيب ذلك االنتهاكوقع، حتميل امل

من ) ه( حمـدود، حيـث تشـري الفقـرة الفرعية           ٤١/٦٥والـتعريف الـذي يقدمـه القـرار          -١٨
تشغيل املنظومات الفضائية   ] يعين[‘ أنشـطة االستشعار عن بعد    ’مصـطلح   "املـبدأ األول إىل أن      
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ــي         ــنها، وأنشــطة جته ــية وختزي ــيانات األول ــد، وحمطــات مجــع الب ــن بع ــيانات لالستشــعار ع ز الب
ومـا ميكـن أن يسـبب ضـررا أكرب للبلدان املستشَعرة ليس             ". وتفسـريها ونشـر البـيانات اجملهـزة       

هـو العملـيات الفعلـية املـتعلقة جبمـع البيانات وختزينها وجتهيزها ونشر البيانات اجملهزة، بل هو                  
 مفهــوم إن هــذا االســتخدام حتديــدا هــو مــا لــيس مدرجــا يــدرج يف. اســتخدام البــيانات احملللــة

 .املوجود حاليا" أنشطة االستشعار عن بعد"

ويؤكـد املـبدأ الـرابع عشـر ذلـك عـندما ال يلقـي املسؤولية الدولية ألنشطة االستشعار             -١٩
ومن ". الـدول الـيت تقـوم بتشـغيل توابـع صناعية لالستشعار عن بعد             "عـن بعـد إال عـلى عـاتق          

 اخلطأ الطائش املتمثل يف حصر انطباق       الغريـب أن هذا املبدأ، حسبما يالحظه تشينغ، يرتكب        
، الـيت تقـرر املسؤولية الدولية للدول عن         ١٩٦٧ مـن معـاهدة الفضـاء اخلـارجي لسـنة            ٦املـادة   

 العامــة واخلاصــة، يف تشــغيل ســواتل  –أي نشــاط فضــائي وطــين وعــن مجــيع تلــك األنشــطة    
، إال عــن ٤١/٦٥وتــبعا لذلــك ال تــتقرر املســؤولية، مــن خــالل القــرار  . االستشــعار عــن بعــد

تشـغيل سـواتل االستشـعار عـن بعـد ولـيس عـن اسـتخدام البـيانات املتحصـل عليها من خالل                       
فمـن هـو املسـؤول، إذا، عـن اسـتخدام بـيانات االستشـعار عـن بعد تكون قد                 . ذلـك التشـغيل   

ولكن . أضـرت بالدولـة املستشـَعرة؟ ليسـت هناك، حىت اآلن، إجابة واضحة على هذا السؤال            
 .هاينبغي إجياد

  
ينبغي أن ُيضفى االتساق والتواؤم والفعالية على املبادئ والقواعد املتعلقة                         -ياء  

بواسطة السواتل، من أجل منع تضارب                  بأنشطة االستشعار عن بعد           
  .التفسريات  

ــرا.  ل.هذكــرت  -٢٠ ــندا، يف عــام    -ت ــة أوتريشــت، هبول ــلمان، مــن جامع ، أن ١٩٨٩إنغ
ن عـلى أحكـام ميكـن أن تفسـر، حسب صياغتها، بطرق             حتـتوي يف كـثري مـن األحـيا        "املـبادئ   

املقرر مدونة عاملية لقواعد  " املبدأ"أنـه سيكون من احلكمة اعتبار       "وهـي تـرى لذلـك       ". خمـتلفة 
 )٦(."السلوك، وأن يكون بذلك مرحلة تقدم يف عملية تطورية لوضع القانون الدويل

رابع الـذي يقـر بكـل من حرية    ومثـة مـثال واضـح لعـدم الـيقني هـذا يوجـد يف املـبدأ الـ                 -٢١
االستشـعار عـن بعـد وكذلـك حبقـوق ومصــاحل الـدول املستشـَعرة، دون توضـيح الطـريقة الــيت          

فالدول اليت تضطلع بأنشطة االستشعار . ميكـن الوصـول هبـا، يف الواقع، إىل التوافق بني االثنني         
 الدول املستشَعرة إىل  وتسعى. عـن بعـد تركـز دائمـا عـلى أّولـية احلـرية يف القيام هبذه األنشطة                 

. ولــدى كــل جمموعــة مــن الــبلدان تفســريها اخلــاص للــنص  . الدفــاع عــن حقوقهــا ومصــاحلها 
والذي يسود يف هناية املطاف هو      . ، حسـب صياغته، بكال التفسريين     ٤١/٦٥ويسـمح القـرار     



 

 8 
 

 A/AC.105/C.2/L.244 

رأي اجلانـب األقـوى، اجلانـب الـذي ميلـك السـيطرة التكنولوجـية على أنشطة االستشعار عن                   
 .بعد

فوفقا لذلك املبدأ يتعني على الدول اليت تباشر        . ويتجسـد مـثال آخـر يف املبدأ اخلامس         -٢٢
ــر للــدول       ــدويل يف هــذه األنشــطة وأن توف ــتعاون ال أنشــطة االستشــعار عــن بعــد أن تشــجع ال

ولكــن املــبدأ يــنص، يف الوقــت . األخــرى فــرص املشــاركة فــيها، ممــا يشــمل الــدول املستشــَعرة
 هــذه املشـاركة يف كــل حالــة مــن احلـاالت عــلى أســاس شــروط منصــفة   نفسـه، عــلى أن تقــوم 

ــبولة للطــرفني  ــبولة       . ومق ــدول املستشــَعرة مق ــتعني أن تكــون شــروط مشــاركة ال ــإذا كــان ي ف
للطـرفني، فـإن ذلـك ميكـن أن يعـين أن التعاون سيكون دائما خاضعا إلرادة البلدان اليت تباشر             

ق املـبدأ الـذي يلـزم الدولـة الـيت تباشر أنشطة      وهكـذا فـإن انطـبا    . أنشـطة االستشـعار عـن بعـد       
االستشـعار عـن بعـد بـأن تـتعاون مـع الـدول الـيت جيـري استشـعارها يتوقف على قبول الدولة                        

وبالتايل، فإن القاعدة   . بأن تلتزم بالقيام بذلك   ) الـيت تباشـر أنشـطة االستشعار عن بعد        (األوىل  
 .إلغائه يف الواقعاليت تنشئ الواجب ذاهتا تساهم يف نفس الوقت يف 

ويـتعني أن تكفـل أي اتفاقـية عادلة ومنصفة توازنا بني القوة التكنولوجية واالقتصادية                -٢٣
للـدول الـيت تباشـر أنشـطة االستشـعار عن بعد واحلقوق واملصاحل املشروعة للدول املستشَعرة،                 

اد تكون وهـذه مهمـة صـعبة، وتكـ    . الـيت هـي الطـرف األضـعف يف هـذه العالقـة غـري املـتوازنة         
ــبدو أن هــناك أي وســيلة أخــرى للوصــول إىل العــدل واملســاواة غــري     . مســتحيلة ــه ال ي غــري أن

 .املوجودين اليوم
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