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[د.أمحد الزعايب]

اإلمارات العربية املتحدة وااللتزامات الدولية يف
*
استكشاف الفضاء اخلارجي وفق معاهدات األمم املتحدة
د .أمحد حممد مخيس الضليع الزعايب



ملخص البحث:
إن أنظار دول العامل تتطلع إىل الفضاء اخلارجي باعتباره مصدرا لعدد من الفرص
التي فتحت أمامها لدفع عجلة التقدم احلضاري والتنموي فيها ،ولتساهم يف رفعتها
سياسيا وإقتصاديا ،لذلك تسابقت الدول العظمى منذ ستينات القرن املايض إىل
استكشاف الفضاء وحماولة بسط هيمنتها عليه.
وحتى ال يكون الفضاء اخلارجي منطقة نزاع بني دول العامل ،وسعيا نحو توحيد
اجلهود وتشجيعا للتعاون الدويل يف جمال استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،
تدخلت األمم املتحدة بإعالن مبادئ وإصدار قرارات وترشيع اتفاقيات ،من شأهنا أن
تسهم يف إنامء التفاهم املتبادل وتوثيق العالقات الودية بني األمم والشعوب ،وذلك منذ
عام .1963
وقد سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأهتا إىل أن توجد لنفسها مكانا يف
الفضاء اخلارجي ،متطلعة إىل سرب أغواره واالستفادة من الفرص التي يوفرها ،شأهنا يف
ذلك شأن باقي دول العامل ،فأسست عددا من الرشكات الوطنية التي تعنى باألقامر
الصناعية واالتصاالت والعلوم التقنية ،وتصدرت دول الرشق األوسط يف جمال
االتصاالت وصناعة األقامر الصناعية متعددة اخلدمات كاالتصاالت والبث التلفزي
 أجيز للنرش بتاريخ .2013/12/1
 أستاذ القانون التجاري املساعد -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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وخدمات اإلنرتنت ومراقبة األرض واستشعارها عن بعد.
وحيث إن دولة اإلمارات العربية املتحدة قد أعلنت يف وقت سابق عن إنشاء وكالة
الفضاء اإلماراتية ،وبدء االستعداد للعمل عىل إرسال أول مسبار عريب يصل إىل
كوكب املريخ بحلول عام 2021م ،فقد أثار هذا اإلعالن الكي ر من التسالالت حول
الوضع الترشيعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف شأن استكشاف واستخدام
الفضاء اخلارجي ،وموقعها الدويل من حيث احلقوق وااللتزامات التي تقع عىل عاتقها
بموجب االتفاقيات الدولية وعىل رأسها اتفاقيات األمم املتحدة .ويف هذا الصدد
برزت أمهية هذا البحث باعتباره أول بحث يتناول موقف دولة اإلمارات العربية
املتحدة من االتفاقيات الدولية يف شأن الفضاء اخلارجي حتت مظلة األمم املتحدة،
مفصال يف حقوقها والتزاماهتا ،وذلك بإجراء دراسة حتليلية لنصوص اتفاقيات األمم
املتحدة يف شأن الفضاء اخلارجي ،سواء االتفاقيات التي صادقت عليها دولة اإلمارات
العربية املتحدة أو التي مل تصادق عليها بعد.
ويف اخلتام تؤكد هذه الدراسة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول املؤثرة
والفعالة يف جمال استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ،وأهنا بمصادقتها عىل
االتفاقيات الدولية يف شأن الفضاء اخلارجي ،حتت مظلة األمم املتحدة ،تتمتع بعدد من
احلقوق ،كام أهنا أوفت بام التزمت به دوليا ،إال أن احلاجة ال تزال قائمة إىل سن ترشيع
احتادي يف شأن الفضاء اخلارجي ،والنظر يف االنضامم إىل اتفاقيتي القمر واإلنقاذ وذلك
يف أقرب وقت ممكن.
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املقدمـــــة:
احلمد هلل رب العاملني اهلادي إىل الرصاط املستقيم ،وبه نستعني ،والصالة والسالم
عىل رسوله األمني ،وبعد..
فإن أنظار دول العامل تتطلع إىل الفضاء اخلارجي باعتباره مصدرا لعدد من الفرص
التي فتحت أمامها لدفع عجلة التقدم احلضاري والتنموي فيها ،ولتساهم يف رفعتها
سياسيا واقتصاديا ،لذلك تسابقت الدول العظمى منذ ستينات القرن املايض إىل
استكشاف الفضاء وحماولة بسط هيمنتها عليه.
وحتى ال يكون الفضاء اخلارجي منطقة نزاع بني دول العامل ،وسعيا نحو توحيد
اجلهود وتشجيعا للتعاون الدويل يف جمال استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،
تدخلت األمم املتحدة بإعالن مبادئ وإصدار قرارات وترشيع اتفاقيات ،من شأهنا أن
تسهم يف إنامء التفاهم املتبادل وتوثيق العالقات الودية بني األمم والشعوب ،فقد شهد
عام  1963أول اخلطوات الترشيعية الدولية حتت مظلة األمم املتحدة عرب إعالن
املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي
واستخدامه ،وازدادت اهتاممات األمم املتحدة باستمرار إعالن مبادئ وقرارات
واتفاقيات منذ ذلك التاريخ.
وقد سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأهتا إىل أن توجد لنفسها مكانا يف
الفضاء اخلارجي ،متطلعة إىل سرب أغواره واالستفادة من الفرص التي يوفرها ،شأهنا
يف ذلك شأن باقي دول العامل ،فأسست عددا من الرشكات الوطنية التي تعنى باألقامر
الصناعية واالتصاالت والعلوم التقنية ،وتصدرت دول الرشق األوسط يف جمال
االتصاالت وصناعة األقامر الصناعية متعددة اخلدمات كاالتصاالت والبث التلفزي
وخدمات اإلنرتنت ومراقبة األرض واستشعارها عن بعد.
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أمهية البحث:
وحيث إن دولة اإلمارات العربية املتحدة قد أعلنت يف وقت سابق عن إنشاء وكالة
الفضاء اإلماراتية ،وبدء االستعداد للعمل عىل إرسال أول مسبار عريب يصل إىل
كوكب املريخ بحلول عام 2021م ،فقد أثار هذا اإلعالن الكثري من التساؤالت حول
الوضع الترشيعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف شأن استكشاف واستخدام
الفضاء اخلارجي ،وموقعها الدويل من حيث احلقوق وااللتزامات التي تقع عىل عاتقها
بموجب االتفاقيات الدولية وعىل رأسها اتفاقيات األمم املتحدة .ويف هذا الصدد
برزت أمهية هذا البحث باعتباره أول بحث يتناول موقف دولة اإلمارات العربية
املتحدة من االتفاقيات الدولية يف شأن الفضاء اخلارجي حتت مظلة األمم املتحدة،
مفصال يف حقوقها والتزاماهتا ،وذلك بإجراء دراسة حتليلية لنصوص اتفاقيات األمم
املتحدة يف شأن الفضاء اخلارجي ،سواء االتفاقيات التي صادقت عليها دولة اإلمارات
العربية املتحدة أو التي مل تصادق عليها بعد.
وقد قسمت هذه الدراسة إىل عدة مباحث رئيسة عىل النحو التايل:
املبحث األول :استكشاف الفضاء اخلارجي :نظرة تارخيية للواقع العميل
والترشيعي
املطلب األول :نظرة يف التطور التارخيي الستكشاف الفضاء اخلارجي
املطلب الثاين :تطور القانون الدويل للفضاء اخلارجي
املطلب الثالث :القانون الدويل للفضاء اخلارجي يف إطار األمم املتحدة
املطلب الرابع :نبذة عن التطور العميل والترشيعي الستكشاف الفضاء يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة
املبحث الثاين :االلتزامات الدولية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ذات الصلة
بقوانني الفضاء اخلارجي حتت مظلة األمم املتحدة
342
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املطلب األول :التزامات وحقوق دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب اتفاقية
الفضاء اخلارجي
املطلب الثاين :التزامات دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب اتفاقية املسؤولية
املطلب الثالث :التزامات دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب اتفاقية التسجيل
املبحث الثالث :املعاهدات الدولية املعنية باستكشاف الفضاء اخلارجي التي مل
تنضم إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة
املطلب األول :اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد
األجسام املطلقة إىل الفضاء اخلارجي
املطلب الثاين:االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية
األخرى
ويف اخلتام تؤكد هذه الدراسة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول املؤثرة
والفعالة يف جمال استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ،وأهنا بمصادقتها عىل
االتفاقيات الدولية يف شأن الفضاء اخلارجي ،حتت مظلة األمم املتحدة ،تتمتع بعدد من
احلقوق ،كام أهنا أوفت بام التزمت به دوليا ،إال أن احلاجة ال تزال قائمة إىل سن ترشيع
احتادي يف شأن الفضاء اخلارجي ،والنظر يف االنضامم إىل اتفاقيتي القمر واإلنقاذ وذلك
يف أقرب وقت ممكن.

املبحث األول:
استكشاف الفضاء اخلارجي نظرة تارخيية للواقع العميل والترشيعي

يتناول هذا املبحث بالدراسة التطور التارخيي الستكشاف الفضاء اخلارجي يف
الواقع العميل والترشيعي ،وذلك عرب تتبع مراحل استكشاف الفضاء اخلارجي تارخييا
و أبرز األحداث التي مر هبا ،ثم يعرج املبحث إىل التطور يف القانون الدويل الذي
يعارص مراحل استكشاف الفضاء ،مفصال يف التطور الترشيعي يف األمم املتحده ،ثم
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يناقش املبحث التجربة العملية و الترشيعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف
استكشاف الفضاء.

املطلب األول:
نظرة يف التطور التارخيي الستكشاف الفضاء اخلارجي

إن عالقة اإلنسان بالفضاء عالقة ممتدة منذ أن خلق اهلل البرشية ،فسخر سبحانه
وتعاىل لإلنسان ما يف السموات لينتفع هبا ،وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره
منازل ليعلم اإلنسان عدد السنني واحلساب ،وجعل األهلة مواقيت للناس واحلج،
وخلق النجوم ليهتدي هبا يف ظلامت الرب والبحر ،وتعاملت البرشية مع األبراج
واملطالع ملعرفة أوقات األسفار والزراعة .ومنذ األمد البعيد واإلنسان متعلق هبذا
الفضاء الرحب ،ومتطلع إىل سرب أغواره وكشف أرساره.
ويف سبيل ذلك ترقى اإلنسان يف تأمل الفضاء من النظر بالعني املجردة إىل استخدام
املقراب (أو التليسكوب) والذي اخرتعه العامل اإليطايل الشهري جاليليو جاللييل يف عام
 ،1609بوضع عدستني عىل طريف أنبوب ،مستندا إىل علم البرصيات الذي أسسه
العرب وأبدعوا فيه .وبالربط بني علوم الرياضيات والفيزياء والفلك .ومع اخرتاع
التليسكوب وتطوره خصوصا عند األملان ،بدأت حقبة الفيزياء الفلكية يف عام
1814م يف ميونخ .ومن خالل التأمالت والدراسات ازداد شغف البرشية إىل ولوج
الفضاء.
()1

()2

فتحقق لألملان بعض مما سعوا إليه بالفعل ،حني أرسل األملان أول جسم إىل الفضاء
وهو صاروخ "يف تو  "V2والذي نجح يف اخرتاق الغالف اجلوي خالل احلرب العاملية
الثانية ،وملا انتهت احلرب هبزيمة األملان تسابقت الدول العظمى إىل العلامء األملان
واحتضنتهم لتستفيد من ذات التقنية التي استخدموها يف الوصول إىل الفضاء.
()3

(1) ROBERT BURNHAM ET AL., A GUIDE TO THE NIGHT SKY REVISED AND UPDATE 16 (Dr.Johan O’Byrne
ed. 2007).
(2) See Id.
(3)FIYINFOLUWA ADELEKE, CREATING A LEGAL FRAMEWORK FOR THE COMMERCIAL EXPLOITATION OF
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ومع تطور العلم ووجود العلامء وزيادة الوسائل التقنية والتكنولوجية ،استطاع
اإلنسان حتقيق احللم الذي طاملا ساوره بولوج الفضاء ،والتطلع إىل الفرص التي قد
جينيها من وراء استكشافه ،فكان السبق لالحتاد السوفييتي يف تاريخ  4أكتوبر 1957
وذلك بإطالق أول قمر صناعي يدور حول األرض وهو "سبوتنيك ،"1وتبع ذلك
إرسال عدد من املركبات غري املأهولة بالبرش ،واملعروفة باسم املجسات الفضائية ،ففي
عام  1959أرسل أول جمس فضائي مر حول القمر ،ويف ذات العام أرسل جمس آخر
ارتطم بالقمر.
()4

()5

ويف  12إبريل  ،1961كانت أول رحلة فضاء مأهولة بالبرش ،حني استقل رائد
الفضاء السوفييتي يوري غاغارين السفينة الفضائية "فوستوك  "1ودار حول الكرة
األرضية ،يف رحلة إستغرقت  108دقائق فقط .ويف  21ديسمرب  ، 1968أطلق
األمريكان املركبة الفضائية الشهريه "أبولو  "8لتدور حول القمر ثامين مرات وتعود
ساملة إىل األرض ،وبعدها بعام ،وبالتحديد يف  20يوليو  1969هبط رائدا الفضاء
األمريكيان نيل آرم سرتونج وإدوين ألدرن االبن عىل سطح القمر باملركبة الفضائية
"أبولو  ،"11ويف ذلك املشهد وطئت قدما نيل آرم سرتونج القمر معلنة عن أول
إنسان استطاع السري عىل سطح القمربعد جهد كبري بذل يف هذا السبيل.
()6

()7

()8

)THE OUTER SPACE 14 (Obafemi Awolowo University 2009
(4) See BURNHAM ET AL., supra note 1, at 22.

يف  31يوليو  ، 1956أعلنت الواليات املتحدة األمريكية عن رغبتها يف إرسال قمر صناعي إىل الفضاء ،وتال
ذلك اإلعالن بيومني إثنني رغبة االحتاد السوفييتي القيام باليشء نفسه ،فلام أطلق االحتاد السوفييتي قمره
الصناعي "سبوتنيك  ،"1جاء وقع اخلرب كالصدمة عىل الواليات املتحدة األمريكية والتي وجدت نفسها
متأخرة عن االحتاد السوفييتي يف سباق الفضاء بمراحل ،هذه املرحلة الزمنية عرفت بــ "صدمة سبوتنيك"
وتبعها مبارشة حترك الكونجرس األمريكي واملوافقة عىل تأسيس وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" يف عام
.1958
See id, at 26.
(5) NASA, Missions to Moon, Luna 2 available at:
http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode =Luna_02 .
(6) See BURNHAM ET AL., supra note 1, at 6.
(7) See id, at 28.
(8) See id.
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وكام أن استكشاف الفضاء مر بمراحل متعددة منها اجلميل و السعيد ،إال أنه مل
خيل كذلك من حلظات احلزن واألمل والكوارث ،فلقد استفاقت البرشية عىل عدد من
احلوادث أشهرها انفجار املركبة األمريكية "كولومبيا" يف  12إبريل ،1981
وكانت هذه املركبة أول مركبة فضائية يمكن إعادة استخدامها ،وأول مركبة فضائية
تستخدم املطارات املدنية .أما  28يناير  1986فشهد أكرب املآيس بانفجار مكوك
الفضاء األمريكي "تشالنجر" ومقتل مجيع طاقمه املكون من سبعة أشخاص ،إال أن
ذلك مل يثن عزيمة اإلنسان ،فأعيد تصميم املكوك "تشالنجر" – أو باللغة العربية
(املتحدي) -واستأنف رحالته يف .1988
()9

()10

()11

ويتضح جليا من احلقائق سابقة الذكر أن الستينات والسبعينات من القرن املايض
شهدت تنافسا وسجاال كبريا بني الدول العظمى يف استكشاف الفضاء والتمتع باملزايا
( )9األرقام والتواريخ تتنوع عند احلديث عن استكشاف الفضاء وال جمال حلرصها يف فقرات بسيطه هنا،
إال أنه من أبرز تلك األحداث العاملية ،إطالق مكوك الفضاء "سبوتنيك  ،"2يف  3نوفمرب  1957حامال معه
أول حيوان إىل الفضاء وهو كلبة التجارب "اليكا" ،يف حني كانت أول إمراة خترتق الغالف اجلوي إىل
الفضاء اخلارجي هي الروسية "فالنتينا تريشكوفا" يف عام  1963عىل متن املركبة الفضائية "فوستك ."6
See id, at 26.

أما أول إنسان عريب ومسلم يذهب إىل الفضاء فهو صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلامن بن
عبدالعزيز آل سعود يف عام  .1985املرجع :املوقع الرسمي لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلامن
بن عبدالعزيز آل سعود ،السرية الذاتية ،متوفر عىل الرابط:
http://www.sultanbinsalman.sa/Biography/Pages/default.aspx

وبدأ اإلهتامم باستكشاف الكواكب يف بداية الستينات من القرن املايض ،فأرسل املسبار السوفييتي "فينريا
 "1إىل الزهرة يف  ،1961وأرسل املسبار األمريكي "مارينر  "3إىل املريخ يف  ،1964وأرسل "مارينر "10
إىل عطارد يف عام  ،1974كام تم تأسيس املحطات الفضائية يف  1971بدأ باملحطة الفضائية الروسية
"ساليوت" ،وتبعتها املحطة الفضائية األمريكية "سكاي الب" يف عام .1973
See BURNHAM ET AL., supra note 1, at 32-33.

أما يف جمال استكشاف املريخ فلقد حط املسبار األمريكي أوبورتيونيتي عىل سطح املريخ منذ عرشة أعوام،
وأكد من خالل حتليالته لصخور سطح املريخ وجود ماء غري مالح ،مؤكدا احتاملية وجود حياة عىل سطح
املريخ خصوصا أنه أقرب الكواكب إىل كوكب األرض .املرجع :موقع جريدة اإلمارات اليوم ،خرب منشور
بتاريخ  2014 -7 -17بعنوان "خليفة و حممد بن راشد يعلنان إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية ،إرسال أول
مسبار عريب إىل املريخ :اإلمارات تدخل السباق العاملي الستكشاف الفضاء عرب املريخ" متوفر عىل الرابط:
(last visited Jan.
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http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-07-17-1.694427
(10) NASA, NASA Orbiter Fleet, Columbia available at
http://www.nasa.gov/centers/kennedy/shuttleoperations/orbiters/orbiterscol.html
)10, 2015
(11) See BURNHAM ET AL., supra note 1, at 31.

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/7

??????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????????? ??????? ??????? ???????? Alzaabi:

[د.أمحد الزعايب]

التي يقدمها ،وبالرغم من أن ذلك كان يف أوج احلرب الباردة بني الدول العظمى ،إال
أن البرشية كانت تشهد اإلنجاز تلو اإلنجاز ،واالستكشاف تلو اآلخر ،حتى برز
التعاون الدويل حتت مظلة األمم املتحدة واملنظامت الدولية واإلقليمة ليتحول الصدام
إىل تعاون ،وتتحول التطورات الرسيعة – املتهورة أحيانا -إىل خطوات أكثر ثباتا
ورسوخا .ويزداد عدد املشاركني واملهتمني يف هذا املجال ،إذ يبلغ اليوم عدد املشاركني
يف سباق الفضاء  33دولة ،ويدور حول مدارات األرض أكثر من  700قمر صناعي
تعود ملكيتها إىل  60دولة.
()12

()13

املطلب الياين:
تطور القانون الدويل للفضاء اخلارجي

إن استكشاف الفضاء حيمل يف طياته أبعادا سياسة وسيادية وعسكرية ومدنية وبيئية
وجتارية .فالدول تسعى عرب بسط نفوذها وتأكيد تواجدها يف الفضاء اخلارجي إىل محاية
أمنها وسيادهتا عىل إقليمها ،وتأكيد قوهتا العسكرية ،فضال عام ستناله من فوائد يأيت عىل
رأسها :دراسة األرض وتصويرها ،والدراسات اإلحصائية ،واملسح اجليولوجي ،ودراسة
املناخ وتغرياته ،ودراسة اإلشعاعات الكونية واملغناطيسية األرضية ،وتقديم خدمات
( )12يف قارة آسيا :وكالة الفضاء اإلماراتية ،اإلدارة الصينية الوطنية الفضائية ،وكالة الفضاء اإليرانية،
وكالة فضاء الكيان الصهيوين ،منظمة البحوث الفضائية اهلندية ،منظمة بحوث الفضاء اليابانية ،املعهد
الكوري ألبحاث الفضاء ،املعهد الوطني –األندونييس -لعلوم الطريان و الفضاء ،وكالة الفضاء الوطنية
املاليزية ،منظمة الفضاء الوطنية (تايوان) ،مفوضية أبحاث الغالف اجلوي و الفضاء (باكستان) ،قارة
أوروبا :وكالة الفضاء اإليطالية  ،وكالة الفضاء الربيطانية ،وكالة الفضاء البلغارية ،املركز الوطني للدراسات
الفضائية (فرنسا) ،مركز الطريان و الفضاء األملاين ،مركز الفضاء الوطني الدنامركي ،وكالة الفضاء
األوروبية ،مركز االحتاد األورويب لألقامر الصناعية ،املعهد الوطني للتقنيات الفضائية (إسبانيا) ،وكالة
الفضاء الوطنية األوكرانية ،وكالة روسيا الفدرالية الفضائية ،وكالة الفضاء النروجيية ،قوات الفضاء
الروسية ،هيئة الفضاء السويدية ،قارة أمريكيا الشاملية :وكالة الفضاء الكندية ،وكالة الفضاء األمريكية،
مكتب االستكشاف الوطني (أمريكا) ،قارة أمريكا اجلنوبية :وكالة الفضاء الربازيلية ،وكالة الفضاء الوطنية
اإلكوادورية ،مفوضية أنشطة الفضاء الوطنية (األرجنتني) ،وكالة أنشطة الفضاء البلوفارية ،قارة أفريقيا:
الوكالة الفضائية اجلزائرية ،املركز امللكي لالستشعار البعدي الفضائي (املغرب) ،الوكالة الوطنية للبحوث و
التطوير الفضائي (نيجرييا) ،الوكالة الوطنية اجلنوب إفريقية للفضاء ،املركز الوطني لرسم اخلرائط و
االستشعار عن بعد (تونس).
(13) Dr. Bernhard Schmidt-Tedd, Perspectives on Space-traffic management, presented at UNCHINA APSCO Workshop on Space Law (Beijing 17 November 2014) page 3, available at
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/workshops/2014/presentations.html
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االتصاالت الالسلكية والبث التلفزي ،وأعامل املالحة اجلوية والبحرية والربية .من هذا
املنطلق جاء السبق يف الترشيع لقوانني الفضاء الوطنية ،لتحمل بني موادها وبنودها ما
يؤكد تلك األبعاد ،بام يتناسب مع تطلعات الدول املستكشفة للفضاء.
()14

وسعيا نحو التعاون الدويل وتوحيد الترشيعات يف جمال استكشاف الفضاء
اخلارجي ،برزت حتمية االنضامم حتت مظلة الدولية تستقي منها الدول املستكشفة
للفضاء القواعد واملبادئ القانونية ،ومن هنا برز دور األمم املتحدة لتكون حمورا
للتعاون الدويل يف ميدان الفضاء اخلارجي ،ولتصوغ االتفاقيات واملبادئ والقواعد
الدولية لقانون الفضاء اخلارجي ،فبدأت األمم املتحدة وفق تدريج منطقي وسلس،
القى قبوال من الدول املشاركة يف استكشاف الفضاء ،وساهم يف إمخاد الفتيل الذي
أشعلته احلرب الباردة بني الدول العظمى ،و قاد إىل تركيز اجلهود وتوحيدها ،وساهم
يف دخول عدد جديد من دول العامل التي تتطلع إىل أن توجد لنفسها مكانا يف الفضاء
اخلارجي ،خصوصا الدول النامية ،وبدخول تلك الدول جمال الفضاء اخلارجي تغريت
قواعد اللعبة الدولية يف سباق الفضاء.
وقبل اخلوض يف اتفاقيات ومبادئ وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة بقانون
الفضاء جتدر اإلشارة إىل أن الدور الذي لعبته األمم املتحدة يف صياغة القواعد الدولية
لقانون الفضاء مل يمنع عددا من املنظامت الدولية واإلقليمية باإلدالء بدلوها أيضا يف
هذا املجال .ومن أمثلة تلك املنظامت :املنظمة الدولية لسواتل االتصال (إتسو)،
املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية ( انرتسبوتنيك) ،وكالة الفضاء األوروبية
(إيسا) ،املنظمة العربية لالتصاالت الفضائية (عرب سات) ،برنامج الفضاء
()15

()16

()17

()18

( )14البد من التأكيد هنا عىل أن احلديث عن قوانني الفضاء خمتلف اختالفا جذريا عن القانون اجلوي أو
القانون البحري أو اتفاقيات أعايل البحار واتفاقيات القطب اجلنويب أو املياة الدولية وغريها .إال ان أسس
ومبادئ ونظم القانون الدويل العام تظل سائدة ومطبقة عىل قوانني الفضاء.

(15) See International Telecommunications Satellite Organization (ITSO), available at
www.itso.com
(16) See International Organization of Space Communications (Intersputnik). available at
http://www.intersputnik.com
)17( See European Space Agency (ESA). available at www.esa.int/ESA
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السوفييتي (انرتكوزمس) ،املنظمة الدولية لالتفاقيات الساتلية املتنقلة (إمسو)،
املنظمة األوروبية لالتصاالت الساتلية (إيوتلسات) ،املنظمة األوروبية الستغالل
سواتل األرصاد اجلوية (إيومتسات) ،دستور واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت.
()20

()19

()21

()23

()22

كام أن العديد من الدول قامت بسن ترشيعات قوانني فضاء وطنية ،تتناسب مع
احتياجاهتا وتطلعاهتا ،ومن أمثلة تلك الدول :األرجنتني ،إسبانيا ،أسرتاليا ،الربازيل،
السويد ،الصني ،اململكة املتحدة ،النمسا ،الواليات املتحدة األمريكية ،اليابان،
أوكرانيا ،بلجيكا ،تشييل ،جنوب إفريقيا ،روسيا ،فرنسا ،كازاخستان ،كندا ،كوريا
اجلنوبية ،هولندا.
()24

وباإلضافة إىل اجلهود الدولية والوطنية يف ترشيع قوانني الفضاء ،تتوافر جمموعة
( )18املنظمة العربية لالتصاالت الفضائية (عرب سات) ،لالستزادة انظر الرابط :
http://www.arabsat.com/pages/Default.aspx

( )19برنامج الفضاء السوفييتي ) ،(INTERCOSMOSظل هذا الربنامج رسيا مدة من الزمن الرتباطة
باجليش السوفييتي .لالستزادة انظر الرابط http://www.astronautix.com/project/intosmos.htm

(20) See International Mobile Satellite Organization (IMSO) available at www.imso.org.
)(21
See European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT) available at
www.eutelsat.com.
)(22) See European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT
available at www.eumetsat.int/
(23) See International Telecommunications Union. available at www.ITU.com

لقد انضمت دولة اإلمارت العربية املتحدة إىل عضوية املنظمة الدولية لسواتل االتصال (إتسو) ،واملنظمة
العربية لالتصاالت الفضائية (عرب سات) ،و املنظمة الدولية لالتفاقيات الساتلية املتنقلة(إمسو) ،واالحتاد
الدويل لالتصال.
See United Nation, Committee on Peaceful use of Outer Space, Status on International Agreements
relating to activities in outer space as at 1 January 2014. Available at
http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/treatystatus/index.html (last visited Jan. 13, 2015).

( )24الرتتيب السابق حسب األبجدية العربية ،وفق القوانني املنشوره يف منظمة األمم املتحدة .لالستزادة
راجع الرابط التايل:

See United Nations, Office for Outer Space Affairs, National Space Law Database, available at
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/national/state-index.html

ومن الدول التي سنت ترشيعات وطنية يف شأن الفضاء اخلارجي كذلك اجلزائر وأملانيا وفنزويال وكولومبيا
ونيجرييا وهونج كونج .وعىل الرغم من أن جمموع الدول التي نظمت قوانني الفضاء ورشعتها وطنيا هو
ست وعرشون دولة ،إال أن املفارقة أن هذا الرقم اليمثل إال  %14فقط من الدول املنضمة لألمم املتحدة.
راجع:
Prof. Paul Stephen Dempsey, National Legislation Governing Commercial Activities, presented at
UN-CHINA APSCO Workshop on Space Law (Beijing 17 November 2014) page 9, available at
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/workshops/2014/presentations.html
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كبرية من القواعد القانونية غري امللزمة والتي تنظم قوانني الفضاء واملعروفة بمصطلح
"السوفت لو" ،إىل جانب عدد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية ،واألعراف الدولية
وجهود وآراء الفقهاء واألكاديميني والقانونيني.

املطلب اليالث:
القانون الدويل للفضاء اخلارجي يف إطاراألمم املتحدة

بدأت األمم املتحدة جهودها يف عام  1963وذلك عندما اعتمدت اجلمعية العامة
" إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء
اخلارجي واستخدامه" ،وتال ذلك اإلعالن صياغة مخس اتفاقيات متعددة
األطراف ،كان أوهلا معاهدة "املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف
واستخدام الفضاء اخلارجي ،بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى" يف عام
 ،1967ثم اتفاق "إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام
املطلقة إىل الفضاء اخلارجي" وذلك يف عام  ،1968تلتها اتفاقية "املسؤولية الدولية
عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية" وذلك يف عام  ،1972ثم اتفاقية
"تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي" يف عام  ،1975بينام شهد عام
 1979آخر اتفاقيات األمم املتحدة وهي "االتفاقية املنظمة ألنشطة الدول عىل سطح
القمر واألجرام الساموية األخرى".
()25

()26

()27

()28

()29

()30

( )25األمم املتحدة ،إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي
واستخدامه ،اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها ( 1962د )18-املؤرخ  13كانون األول /ديسمرب .1963
( )26األمم املتحدة ،معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء
اخلارجي ،بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،610الرقم .8843
( )27األمم املتحدة ،اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني و إعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة إىل
الفضاء اخلارجي ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،672الرقم .9574
( )28األمم املتحدة ،اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية ،جمموعة
املعاهدات ،املجلد  ،961الرقم .13810
( )29األمم املتحدة ،اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي ،جمموعة املعاهدات ،املجلد
 ،1023الرقم .15020
( )30األمم املتحدة ،االتفاقية املنظمة ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى ،جمموعة
املعاهدات ،املجلد  ،1363الرقم .23002
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وعىل الرغم من عدم إنشاء اتفاقيات جديدة عىل مستوى األمم املتحدة يف شأن
قانون الفضاء منذ عام  ،1979إال أن األمم املتحدة قامت بإصدار أربعة مبادئ
إضافية ،أوهلا يف عام  1982وهي "املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية
االصطناعية يف اإلرسال التلفزي الدويل املبارش" ،تلتها "املبادئ املتعلقة باستشعار
األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي" وذلك يف عام  ،1986بينام شهد عام 1992
إطالق "املبادئ املتعلقة باستخدام الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي" ،وكان آخر
املبادئ يف عام  1996هو "اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء
اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها ،مع إيالء اعتبار خاص
الحتياجات الدول النامية" .وال تزال األمم املتحدة تصدر قراراهتا يف شأن قانون
الفضاء والتي كان آخرها يف  5ديسمرب .2014
()31

()32

()33

()34

()35

( )31األمم املتحدة ،املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية يف اإلرسال التلفزي
الدويل املبارش ،اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  92/37املؤرخ  10كانون األول /ديسمرب .1982
( )32األمم املتحدة ،املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي ،اعتمدهتا اجلمعية
العامة يف قرارها  65/41املؤرخ  3كانون األول /ديسمرب .1986
( )33األمم املتحدة املبادئ املتعلقة باستخدام الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي ،اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف قرارها  68/47املؤرخ  14كانون األول /ديسمرب .1992
( )34األمم املتحدة ،اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
لفائدة مجيع الدول ومصلحتها ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات الدول النامية ،اعتمدته اجلمعية العامة يف
قرارها  ،122/51املؤرخ  13كانون األول /ديسمرب .1996
(35) See United Nations, General Assembly Resolution 69/85, international cooperation in the
peaceful
use
of
outer
space,
A/69/452
(05
Dec
)2014
available
at
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/index.html.

آخر قرار منشور لألمم املتحدة حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
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املطلب الرابع:
نبذة عن التطور العميل والترشيعي الستكشاف الفضاء
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
الفرع األول:
أنشطة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف استكشاف الفضاء اخلارجي
إن عالقة دولة اإلمارات العربية املتحدة بالفضاء اخلارجي عالقة ممتدة ،فهي ليست
وليدة اليوم وإنام تعود جذورها إىل بداية قيام االحتاد ،فقد تدرجت دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف الدخول إىل جمال الفضاء اخلارجي تدرجا منطقيا ،بخطوات ثابتة
حتى اإلعالن عن إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية يف .2014
()36

وإن املتأمل يف أنشطة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفضاء اخلارجي جيد أهنا
تنقسم إىل قسمني من حيث نوع النشاط :القسم األول :أنشطة دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف جمال األقامر الصناعية ،والقسم الثاين :مشاركة دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف السباق الدويل الستكشاف كوكب املريخ.
أوال :أنشطة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال األقامر الصناعية:
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول السباقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي
وكان ذلك عرب االستثامر يف جمال األقامر الصناعية .ويقدر حجم االستثامرات الوطنية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال استكشاف الفضاء يف الوقت احلايل قرابة 20
مليار درهم ،وهذه االستثامرات تتوزع عىل عدد من الرشكات الوطنية اإلماراتية
()37

( )36فبعد إطالق األمريكيني للمكوك الفضائي أبولو  1.2إىل سطح القمر يف عام  ،1976إجتمع الوالد
املؤسس لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان برئيس وكالة ناسا آن ذاك فاروق
الباز والوفد املرافق له ،ليسأل عن أدق تفاصيل الرحلة ،وجماالت استكشاف واستغالل الفضاء اخلارجي،
متطلعا يرمحه اهلل للبحث عن الفرص التي من شأهنا ان تساهم يف تطوير وهنضة دولته .انظر حممد فودة،
مقال بعنوان "مسبار  2021حيجز مكانا للعرب عىل الكوكب األمحر :اإلمارات إىل املريخ مرشوع قومي
لتنمية األرض واإلنسان" ،منشور بتاريخ  ،2014 -12 -26صحيفة اإلمارات اليوم متوفر عىل الرابط:
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-12-26-1.740691

( )37انظر املوقع اإللكرتوين  24اإلخباري ،خرب منشور بتاريخ  2014 -9 -20بعنوان " استثامرات
وطنية بعرشين مليار درهم :اإلمارات املصادقة عىل ميزانية وكالة الفضاء للوصول للمريخ عام "2021
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وبرامج الفضاء الوطنية الناجحة ،وتعد رشكة الثريا من أقدم الرشكات العاملة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف جمال االتصاالت الفضائية املتنقلة عرب القمر الصناعي
اإلمارايت "الثريا" ،والذي يغطي يف جمالة مساحة تتجاوز ثلثي مساحة الكرة
األرضية.
()38

ومن الرشكات الوطنية اإلماراتية العاملة يف جمال األقامر الصناعية رشكة "الياه
سات لالتصاالت الفضائية" والتي قامت كذلك بإرسال القمر الصناعي اإلمارايت
"الياه سات" ،والذي ال يكتفي فقط باالتصاالت الفضائية املتنقلة ولكنه خيتص كذلك
بالبث التلفزي الفائق الوضوح وخدمات اإلنرتنت عالية اجلودة ،ويعد برنامج الياه
سات الفضائي أحدث الربامج عىل مستوى املنطقة العربية ككل.
()39

ومن املؤسسات اإلماراتية الوطنية الرائدة يف جمال األقامر الصناعية مؤسسة
اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة ،وختتص بمجال األقامر الصناعية التي تستخدم يف
مراقبة األرض واالستشعار عن بعد ،إذ تعكف هذه املؤسسة عىل دراسة وتصميم
وتصنيع األقامر الصناعية بسواعد إماراتية .ونجحت مؤسسة اإلمارات للعلوم
والتقنية املتقدمة يف صناعة قمرين صناعيني إماراتيني وإطالقهام إىل الفضاء ومها القمر
الصناعي "ديب سات  "1و"ديب سات  ،"2باإلضافة إىل قيامها حاليا بتصنيع القمر
الصناعي "خليفة سات".
()40

متوفر عىل الرابطhttp://24.ae/article.aspx?ArticleId=105048 :
( )38انظر املوقع اإللكرتوين لرشكة الثريا لالتصاالت ،متوفرة عىل الرابط:
 ،http://www.thuraya.com/who-we-areانظر كذلك املوقع اإللكرتوين جلريدة اخلليج ،خرب منشور بتاريخ
 2014 -9 -21بعنوان "اإلمارات للفضاء تقر امليزانية وتناقش سري العمل يف مسبار املريخ" متوفر عىل
الرابط .http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/a94682e0-f7c6-4be4-aa6e-fd34b2aceccb
( )39انظر جريدة اخلليج ،املرجع السابق ،انظر كذلك موقع رشكة الياه سات لالتصاالت الفضائية ،متوفر
عىل الرابط . http://www.yahsat.com/ar/about-yahsat
( )40انظر املوقع اإللكرتوين مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة متوفر عىل الرابط ،.www.ast.ae/ar
كام لعبت مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة دورا بارزا يف تنظيم مؤمترات و ورش عمل حول
مواضيع هتم املجتمع الدويل يف شأن قوانني الفضاء منها عىل سبيل املثال ال احلرص تنظيم حلقة عمل مشرتكة
بني األمم املتحدة ودولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العاملية
لسواتل املالحة يف إمارة ديب يف الفرتة من  20-16يناير  ،2011راجع األمم املتحدة ،جلنة استخدام الفضاء
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ثانيا :مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف استكشاف كوكب املريخ:
يف  16يوليو  ،2014أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة عن إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية ،وبدء العمل عىل
إرسال أول مسبار فضائي عريب إىل كوكب املريخ ،عىل أن يصل املسبار إىل الكوكب
األمحر يف عام  .2021وتستهدف دولة اإلمارات العربية املتحدة من دخول قطاع
تكنولوجيا الفضاء دفع عجلة التنمية واإلقتصاد الوطني عرب سواعد أبناءها القادرين
عىل املسامهة يف جمال علوم الفضاء .وبإعالهنا عن املسبار اإلمارايت املتجه إىل املريخ،
تكون اإلمارات سابع دولة عىل مستوى العامل تعلن عن برنامج للوصول إىل املريخ،
ويف رحلة تستغرق تسعة أشهر.
()41

()42

()43

و يف تاريخ  6أغسطس  ،2014أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
اخلارجي يف األغراض السلمية ،حلقة عمل مشرتكة بني األمم املتحدة و دولة اإلمارات العربية املتحدة و
الواليات املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة .A/AC.105/988
( )41انظر جريدة اإلمارات اليوم ،مرجع سابق هامش رقم .9
( )42أي بعد مرور سبعة أعوام من تاريخ إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية ،وذلك تزامنا مع إحتفاالت دولة
اإلمارات العربية املتحدة بمرور مخسني عاما عىل إحتاد اإلمارات السبع .يقول صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان " :هدفنا أن تكون دولة اإلمارات ضمن الدول الكربى يف جمال علوم الفضاء قبل ،2021
ثقتنا باهلل كبرية ،و إيامننا بأبناء اإلمارات عظيم ،وعزائمنا تسابق طموحاتنا ،وخططنا واضحة للوصول إىل
أهدافنا بإذن اهلل" .املرجع السابق.
( )43وكاالت الفضاء الدولية التي أعلنت عن برامج وطنية للوصول إىل املريخ هي :الواليات املتحدة
األمريكية و روسيا والصني واهلند واليابان والوكالة األوروبية (إيسا) .املرجع السابق .وبدورها رفعت
جامعة اإلمارات العربية املتحدة إىل اجلهات العليا مقرتحا بإنشاء مركز لتقنية علوم الفضاء يقدم أربعة برامج
متعلقة باالتصاالت الفضائية واستخدام نظام املعلومات اجلغرافية ،وعلوم الفضاء األساسية من ناحية
املناخ ،والتقنيات اخلاصة باألقامر الصناعية ،واستخدام الطاقة املتجددة .انظر املوقع اإللكرتوين جلريدة
البيان ،خرب منشور بتاريخ  2014 -7 -17بعنوان"جامعة اإلمارات تنشئ مركزا لتقنية الفضاء" متوفر عىل
الرابط .http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2014-07-17-1.2166096كام أن جامعة اإلمارات
العربية املتحدة كانت سباقة يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي عرب إستضافتها لعدد من املؤمترات الدولية
نيابة عن حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مدينة العني كان أبرزها حلقة العمل املشرتكة بني األمم
املتحدة و وكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء يف الواليات املتحدة حول
السنة الدولية للفيزياء الشمسية  ،2007يف الفرتة من  23-20نوفمرب  ،2005راجع األمم املتحدة ،جلنة
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ،تقرير حول حلقة العمل املشرتكة بني األمم املتحدة و
وكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء يف الواليات املتحدة حول السنة الدولية
للفيزياء الشمسية .A/AC.105/856 .2007
354
16

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/7

??????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????????? ??????? ??????? ???????? Alzaabi:

[د.أمحد الزعايب]

هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة مرسوما بقانون رقم  1لسنة  2014يف شأن
إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء ،بحيث تتبع جملس الوزراء وتكون مستقلة ماليا وإداريا
عنه ،وحدد املرسوم بقانون أهدافها واختصاصاهتا ومواردها املالية وجملس إدارهتا.
()44

وبدأت يف تاريخ  20أكتوبر  ،2014أوىل اخلطوات الرسمية لبناء أول مسبار عريب
سيصل إىل املريخ ،عرب اتفاق تفصييل وقعته وكالة اإلمارات للفضاء مع مؤسسة اإلمارات
للعلوم والتقنية املتقدمة ،وذلك لتنفيذ وبناء وإطالق املسبار اإلمارايت إىل كوكب املريخ.
ومن بني ما نص عليه االتفاق بناء قاعدة بيانات وطنية ،وتطوير الكوادر الوطنية يف جمال
الفضاء ،واملسامهة والتعاون مع مجيع اجلهات الوطنية ذات الصلة بالفضاء كمؤسسات
االتصاالت واألقامر الصناعية عرب تقديم الدعم الفني واالستشاري.
()45

()46

الفرع الياين:
نبذة عن التطور الترشيعي الستكشاف الفضاء اخلارجي
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

إن املرسوم بقانون رقم  1لسنة  2014يف شأن إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء ،هو
أول ترشيع مبارش يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خيتص بقوانني استكشاف
واستخدام الفضاء اخلارجي ،باإلضافة إىل ما سبقه من القوانني اإلماراتية ذات الصلة
بالفضاء اخلارجي وهي كثرية ،يأيت يف مقدمتها قوانني االتصاالت.
كام أن دولة اإلمارات العربية املتحدة صادقت عىل عدد من االتفاقيات الدولية فيام
خيص أنشطة استخدام واستكشاف الفضاء اخلارجي ،سواء كانت تلك االتفاقيات
( )44مرسوم بقانون إحتادي رقم  1لسنة  ،2014العدد مخسامئة وثامنية وستون من اجلريدة الرسمية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،السنة الرابعة و األربعون 6 ،أغسطس  ،2014صفحة .15 -9
( )45انظر املوقع اإللكرتوين لصحيفة اإلمارات اليوم ،خرب منشور يف تاريخ 2014 -10 -21
بعنوان" حممد بن راشد شهد بناء أول مسبار عريب إسالمي :اإلمارات تبدأ أوىل خطواهتا نحو املريخ" ،متوفر
عىل الرابط.http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-10-21-1.720219 :
( )46انظر املوقع اإللكرتوين جلريدة البيان ،خرب منشور بتاريخ  2014 -10 -20بعنوان "اإلمارات تبدأ
اخلطوات العلمية لبناء أول مسبارعريب إسالمي يصل لكوكب املريخ" ،متوفر عىل الرابط:
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-10-20-1.2225647.
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حتت مظلة األمم املتحدة أو املنظامت الدولية األخرى .فمن االتفاقيات الدولية لألمم
املتحدة ذات الصلة باستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي والتي وقعتها دولة
اإلمارات العربية املتحدة "معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف
واستخدام الفضاء اخلارجي بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى" ،و "اتفاقية
املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية" ،و "اتفاقية تسجيل
األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي".
()47

ومن االتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة اإلمارات العربية املتحدة االتفاق املتعلق
باملنظمة الدولية لسواتل االتصاالت والشهري بــ "إتسو  ، "1971وكذلك اتفاق
املنظمة العربية لالتصاالت الفضائية  ،املعروف بـ "عربسات  "1976واملعدل يف عام
 ،1990واتفاقية املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة ،مع مرافقها "إمسو
 ،"1976باإلضافة إىل دستور واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت "اتصاالت
 ،"1992وألغراض هذا البحث سيكون الرتكيز عىل االتفاقيات ذات الصلة
باستكشاف الفضاء اخلارجي حتت مظلة اإلمم املتحدة.
()48

املبحث الياين:
االلتزامات الدولية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ذات الصلة بقوانني الفضاء اخلارجي حتت مظلة األمم املتحدة

يتناول هذا املبحث االلتزامات الدولية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف حقل
استكشاف الفضاء اخلارجي بموجب ثالث من معاهدات األمم املتحدة وهي :اتفاقية
الفضاء اخلارجي واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل.

( )47سريد ذكرها بالتفصيل الحقا.
( )48مرجع سابق ،ورد يف هامش رقم .23
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املطلب األول:
التزامات وحقوق دولة اإلمارات العربية املتحدة
بموجب اتفاقية الفضاء اخلارجي
إن معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء
اخلارجي بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى والتي تعرف كذلك باتفاقية
"الفضاء اخلارجي" ،أنشئت يف عام 1967م .جاءت يف قرار اجلمعية العمومية لألمم
املتحدة رقم ( 2222د )21-واعتمدت يف تاريخ  19ديسمرب  ،1966وفتح باب
التوقيع عليها يف  27يناير  ،1967وأصبحت سارية املفعول منذ  10أكتوبر .1967
وبلغ عدد الدول التي صادقت عىل االتفاقية  103دول ،يف حني وقعتها ومل تصادق
عليها  25دولة.
()49

جاءت االتفاقية إيامنا من األمم املتحدة بأن التعاون الدويل يف جمال استكشاف
الفضاء واستخدامه ألغراض سلمية سيسهم يف إنامء التفاهم املتبادل بني الدول و
توثيق العالقات الودية بني األمم و الشعوب ،بام يعود بالنفع عىل اإلنسانية مجعاء .و
وردت االتفاقية يف  17مادة ،وترسي عىل األنشطة التي تبارشها الدول األطراف يف
ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ،وتؤكد من خالهلا عىل مسؤولية الدول
عن تلك األنشطة.
()50

()51

ولقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة التفاقية الفضاء اخلارجي بتاريخ 4
(49) See Status on International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2014
supra note 23.

املصادقة عىل املعاهدة يكون عرب وثيقة دولية تثبت هبا الدولة االلتزام باملعاهدة ،وتصبح بموجبها ملزمة
دوليا وداخليا بتطبيقها ،وحتدد دساتري الدول اإلجراءات الوطنية لتصديق وتنفيذ املعاهدات الدولية ،أما
التوقيع عىل املعاهدة فيعرب به فقط عن رىض الدولة بمضمون املعاهدة دون االلتزام هبا.
( )50مستندة إىل قرار ( 1962د )18-يف شان إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ،والقرار ( 1884د )18-الذي يدعو الدول إىل االمتناع عن وضع
أية أجسام حتمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمري الشامل ،والقرار ( 110د )2-والذي
شجبت فيه األمم املتحدة أي أعامل تشجع عىل خرق السلم أو أي عمل عدواين .انظر ديباجة اتفاقية الفضاء
اخلارجي .مرجع سابق ورد يف هامش رقم .26
( )51املادة الثالثة عرش من اتفاقية الفضاء اخلارجي .مرجع سابق هامش رقم .26
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر ]2015
19

[السنة التاسعة والعرشون] 357
Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 7

[اإلمارات العربية املتحدة وااللتزام ات الدولية يف استكشاف الفضاء اخلارجي]

أكتوبر  ،2000وبانضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة ثبت هلا عدد من احلقوق
والتزمت بعدد من االلتزامات الدولية يف جمال أنشطة استكشاف واستخدام الفضاء
اخلارجي.
()52

الفرع األول:
حقوق دولة اإلمارات العربية املتحدة
بموجب اتفاقية الفضاء اخلارجي

لقد أكدت االتفاقية حق دولة اإلمارات العربية املتحدة يف استكشاف الفضاء
اخلارجي شأهنا يف ذلك شأن مجيع دول العامل أيا كانت درجة نامئها ،ويكون هذا
االستكشاف لتحقيق فائدة مجيع البلدان ،مع حرية إجراء األبحاث العلمية والسعي
نحو حتقيق التعاون الدويل يف هذا الشأن .ويكون احلق يف استكشاف الفضاء
اخلارجي مبنيا عىل قاعدة عدم جواز التملك القومي للفضاء بام يف ذلك القمر أو أي
من األجرام الساموية األخرى.
()53

()54

الفرع الياين:
التزامات دولة اإلمارات العربية املتحدة
بموجب اتفاقية الفضاء اخلارجي:

أما من حيث االلتزامات التي التزمت هبا دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب
اتفاقية الفضاء اخلارجي ،فيمكن تقسيمها إىل ثالثة التزامات رئيسة وهي :مراعاة
القانون الدويل ،و وجوب التعاون الدويل ،وحاالت تقوم فيها مسؤولية الدولة عن
(52) See United Nations office for disarmament Affairs, available at:
http://disarmament.un.org/treaties/t/ outer_space

صادقها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تاريخ 10
يوليو  ،2000راجع مرسوم إحتادي رقم  85لسنة 2000م ،يف شأن معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول
يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي بام يف ذلك القمر و األجرام الساموية األخرى واالتفاقيتني
املتعلقتني هبذه األنشطة ،العدد ثالثمة ومخسون من اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يوليو
2000م ،صفحة .180-159
( )53املادة األوىل من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )54املادة الثانية من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
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أنشطتها يف الفضاء اخلارجي.
أوال :مراعاة القانون الدويل:
عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة مراعاة قواعد القانون الدويل بام يف ذلك ميثاق
األمم املتحدة ،ومن هذا املنطلق تتعهد الدولة بعدم وضع أية أجسام حتمل أسلحة
نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل يف الفضاء ،ويقترص استخدامها
للفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ،وعىل دولة اإلمارات العربية املتحدة اعتبار
املالحني الفضائيني بمثابة مبعوثي اإلنسانية يف الفضاء ،وجيب عليها تقديم العون هلم،
وإعادهتم ساملني إىل دوهلم ،إىل جانب التزامها بإعالم األمني العام لألمم املتحدة أو
الدول األخرى عن أية ظاهرة كونية تكتشفها قد تعرض حياة املالحني الفضائيني
للخطر.
()55

()56

()57

ثانيا :وجوب التعاون الدويل:
جيب عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة احلرص عىل التعاون الدويل يف مبارشة
أنشطة الفضاء اخلارجي ،ومراعاة تبادل املعلومات خصوصا البيئية منها ،وجيب
عليها توفري التسهيالت الالزمة يف حال طلبتها الدول األخرى األطراف لتسهيل
مراقبة األجسام الفضائية ،وعىل دولة اإلمارات العربية املتحدة موافاة األمني العام
لألمم املتحدة واملجتمع الدويل واألفراد باملعلومات الالزمة عن طبيعة األنشطة
الفضائية اإلماراتية وأهدافها ونتائجها .وإذا اقتضت بعض حاالت التعاون أو
الشكاوى تبادل زيارات بني الدول األطراف يف معاهدة الفضاء إىل املحطات واملنشآت
()58

()59

()60

( )55املادة الثالثة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )56املادة الرابعة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )57املادة اخلامسة من اتفاقية الفضاء اخلارجي .ويمكن القول بأن هذا االلتزام انطلقت بسببه االتفاقية
الثانية لألمم املتحدة حول إنقاذ املالحني .سريد تفصيلها الحقا.
( )58املادة التاسعة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )59املادة العارشة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )60املادة احلادية عرشة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
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واملعدات واملركبات الفضائية املوجودة عىل سطح القمر أو األجرام األخرى والتابعة
لدولة أخرى طرف يف املعاهدة ،فيجب العمل عىل ذلك النوع من التعاون ،مع مراعاة
إرسال إعالن مسبق بزيارهتم.
()61

ثاليا :قيام مسؤولية دولة اإلمارات العربية املتحدة عن أنشطتها يف الفضاء اخلارجي:
تقوم مسؤولية دولة اإلمارات العربية املتحدة عن مبارشة األنشطة الفضائية
اإلماراتية وفق مبادئ األمم املتحدة حتى ولو متت مبارشة تلك األنشطة من أطراف
غري حكومية ،فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومتها هي امللزمة باإلرشاف
ومتابعة ومراقبة األنشطة وتنفيذ مواد االتفاقية.
()62

كام يكون عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة واجب املراقبة والوالية عىل األجسام
الفضائية املطلقة إىل الفضاء اخلارجي واملقيدة يف سجلها الوطني ،ويف حال سقطت
تلك األجسام الفضائية يف إقليم دولة أخرى يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة
احلق يف إسرتجاعها ،إذا تأكدت ملكيتها للجسم الفضائي بموجب تسجيلها لتلك
األجسام .كام أهنا تكون مسؤولة عن األرضار التي قد تلحق أية دولة أخرى أو
أشخاصها الطبيعيني أو املعنويني بسبب األجسام الفضائية التي متتلكها الدولة أوالتي
يتم إطالقها إىل الفضاء اخلارجي من إقليمها.
()63

()64

املطلب الياين:
التزامات دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب اتفاقية املسؤولية

إن اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية والتي
تعرف كذلك باتفاقية "املسؤولية" ،أنشئت يف عام 1972م .جاءت يف قرار اجلمعية
( )61املادة الثانية عرشة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )62املادة السادسة من اتفاقية الفضاء اخلارجي .املواد السادسة والسابعة والثامنة جاءت انطالقا من
الفقرة  5والفقرة  8من إعالن املبادئ ،ومهدت التفاقية املسؤولية ،لذلك سريد تفصيل حاالت املسؤولية
الدولية عن أنشطة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفضاء اخلارجي يف املطلب التايل عند احلديث عن
اتفاقية املسؤولية.
( )63املادة الثامنة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
( )64املادة السابعة من اتفاقية الفضاء اخلارجي.
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العمومية لألمم املتحدة رقم ( 2777د )26-واعتمدت يف تاريخ  29نوفمرب ،1971
وفتح باب التوقيع عليها يف  29مارس  ،1972وأصبحت سارية املفعول منذ 1
سبتمرب  .1972وبلغ عدد الدول التي صادقت عىل االتفاقية  91دولة ،يف حني وقعتها
بدون مصادقة  22دولة.
()65

جاءت هذه االتفاقية اعرتافا من األمم املتحدة بام لإلنسانية مجعاء من مصلحة
مشرتكة يف استكشاف الفضاء ،إال أن هذا االستكشاف قد ال خيلو من إحداث أرضار
عىل الرغم من اختاذ كافة التدابري الوقائية الالزمة ،وسعيا نحو توطيد عالقات التعاون
الدويل يف ميدان استكشاف الفضاء ،جاءت رضورة وضع قواعد وإجراءات دولية
فعالة يف شأن املسؤولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية .وجاءت هذه
االتفاقية يف  28مادة.
()66

ولقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة التفاقية املسؤولية بتاريخ  4أكتوبر
 ، 2000وبانضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة لالتفاقية فإهنا تلتزم بالتفصيل يف
احلاالت التي تقوم هبا مسؤوليتها الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية
التي متتلكها أو التي تم إطالقها من إقليمها ،واحلاالت التي تربئها من قيام املسؤولية
الدولية ،ومن جانب آخر قد تكون دولة اإلمارات العربية املتحدة هي الدولة املترضرة
فيثبت هلا احلق يف املطالبة بالتعويض بموجب هذه االتفاقية ،وتكون طرق املطالبة
بالتعويض حسب اتفاقية املسؤولية كام يف احلالتني السابقتني :إذا كانت دولة اإلمارات
العربية املتحدة هي الدولة املطلقة والتي تسببت بالرضر ،أو يف حال إذا كانت دولة
اإلمارات العربية املتحدة هي الدولة املترضرة أي املطالبة ،وذلك عرب اإلشارة
()67

(65) See Status on International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2014
supra note 23.

( )66انظر ديباجة اتفاقية املسؤولية ،مرجع سابق هامش .28

(67) See U.S. Department of State,Convention on International Liability for Damage Caused by
Space Objects, available at http://www.state.gov/documents/organization/81127.pdf

صادقها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تاريخ 10
يوليو  ،2000راجع مرسوم إحتادي رقم  85لسنة 2000م ،يف شأن معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول
يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى واالتفاقيتني
املتعلقتني هبذه األنشطة ،مرجع سابق هامش .52
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بمصطلحي الدولة املطلقة و الدولة املطالبة كام ورد يف نص االتفاقية.
وبموجب اتفاقية املسؤولية فإنه يقصد باألرضار :اخلسائر يف األرواح أو اإلصابة
الشخصية أو أي إرضار آخرى بالصحة ،أو اخلسارة أو الرضر الذي يلحق بممتلكات
الدولة أو ممتلكات األشخاص الطبيعيني أواملعنويني ،أو ممتلكات املنظامت احلكومية
الدولية ،كام يشمل اإلطالق حماولة اإلطالق ،ويشمل اجلسم الفضائي أجزاءه،
فضال عن املركبة التي أطلقته ،ويراد من مصطلح الدولة املطلقة :الدولة التي تطلق
اجلسم الفضائي أو التي يستخدم إقليمها أو منشئاهتا يف اإلطالق.
()69

()68

()70

()71

الفرع األول:
حاالت قيام املسؤولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية:

يمكن تقسيم احلاالت التي تقوم فيها مسؤولية الدول عن األرضار التي حتدثها
األجسام الفضائية التي متلكها إىل أربع حاالت:
 -1تكون الدولة املطلقة مسؤولة عن التعويض عن األرضار التي حيدثها اجلسم
الفضائي عىل سطح األرض أو يف الطائرات يف حال طرياهنا.
 -2يف حال حدث الرضر يف مكان آخر غري سطح األرض ،ال تسأل الدولة املطلقة
إال عن األرضار الناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تابعني هلا.
 -3يف حال إصابة جسم فضائي أو أشخاص أو أموال عىل متنه يف مكان غري
سطح األرض نتيجة ألرضار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة أخرى ،وتسببت تلك
اإلصابة بأرضار لدولة ثالثة أو أشخاص طبيعيني أو معنويني تابعني هلا ،تكون الدولتان
()72

()73

( )68كام عرفتها املادة األوىل من اتفاقية املسؤولية فقرة (أ).
( )69املادة األوىل من اتفاقية املسؤولية فقرة (ب).
( )70املادة األوىل من اتفاقية املسؤولية فقرة (د).
( )71املادة األوىل من اتفاقية املسؤولية فقرة (ج) بند ( 1و  .)2وتعامل املنظامت الدولية معاملة الدول يف حال
إطالقها ألجسام فضائية بموجب املادة  22من هذه االتفاقية.
( )72املادة الثانية من اتفاقية املسؤولية.
( )73املادة الثالثة من اتفاقية املسؤولية.
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األوليان مسؤولتني بالتكافل والتضامن يف مواجهة الدولة الثالثة عام ييل:
أ -إذا كانت األرضار قد حدثت عىل سطح أرض الدولة الثالثة أو عىل طائرة
تابعة هلا أثناء طرياهنا.
ب -إذا كانت األرضار جلسم فضائي تابع لدولة ثالثة موجود عىل غري سطح
األرض ،فيكون التعويض مبنيا عىل أساس وجود خطأ من جانب أي من الدولتني أو
أشخاص تابعني هلام.
()74

وتطبق حالة التكافل والتضامن بحيث يوزع عبء التعويض عن الرضر بني
الدولتني األوليني بنسبة خطأ كل منهام ،فإذا مل يتيرس حتديد النسبة وزع العبء
بالتساوي بينهام ،دون إخالل بحق الدولة الثالثة يف اللجوء إىل أي من الدولتني بكامل
مبلغ التعويض نتيجة للتضامن.
()75

 -4املسؤولية يف حال االشرتاك يف اإلطالق:
إذا اشرتكت دولتان أو أكثر يف إطالق جسم فضائي تكون هذه الدول مسؤولة
بالتضامن والتكافل عن أي أرضار تنشأ عن ذلك ،وتعترب الدولة التي يستخدم إقليمها
أو تستخدم منشآهتا يف إطالق جسم فضائي مشرتكة يف عملية اإلطالق املشرتكة.
()76

()77

ويكون ألي من الدول املطلقة التي تدفع تعويضا عن األرضار احلق يف الرجوع عىل
سائر املشرتكني يف اإلطالق ،ويمكن للدول املشرتكة االتفاق إبتداء عىل نسبة مسؤولية
كل منهم عن األرضار املحتملة النشوء عن إطالق اجلسم الفضائي ،وال حيتج هبذا
االتفاق يف مواجهة أية دولة (ثالثة) مرضورة إذا أرادت استعامل حقها يف اللجوء
املبارش إىل أحد األطراف ومطالبته بكامل مبلغ التعويض.
()78

()74
()75
()76
()77
()78

املادة الرابعة من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
املادة الرابعة من اتفاقية املسؤولية فقرة .2
املادة اخلامسة من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
املادة اخلامسة من اتفاقية املسؤولية فقرة .3
املادة اخلامسة من اتفاقية املسؤولية فقرة .2
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الفرع الياين:
حاالت اإلبراء من املسؤولية وعدم تطبيق االتفاقية:
ربأ مسؤولية الدولة املطلقة إذا أثبتت أن األرضار نشأت إما كليا أو جزئيا عن
ت ر
إمهال جسيم أو فعل متعمد أو تقصري من جانب الدولة املدعية أو أشخاصها الطبيعيني
أو املعنويني الذين متثلهم .وال يكون ثمة إبراء إذا كانت األرضار نشأت عن
نشاطات بارشهتا الدولة املطلقة وكانت غري متفقة مع القانون الدويل.
()79

()80

وال ترسي نصوص هذه االتفاقية إذا كان الرضر قد وقع عىل مواطني الدولة
املطلقة ،أو وقع عىل مواطنني أجانب أثناء مشاركتهم يف تسيري اجلسم الفضائي من
وقت إطالقه وحتى هبوطه.
()81

الفرع اليالث:
من يملك احلق يف مقاضاة الدولة املطلقة؟

يمكن القول إن هناك ثالثة مبادئ حتكم أحقيقة الدول يف مطالبة الدولة املطلقة
لألجسام الفضائية بالتعويض عن األرضار التي أحدثتها تلك األجسام الفضائية.
()82

 -1مبدأ اجلنسية :جيوز للدولة املترضرة أو التي حلق أشخاصها الطبيعيون أو
املعنويو ن أي رضر من اجلسم الفضائي ،مطالبة الدولة املطلقة بالتعويض عن تلك
األرضار.
 -2مبدأ اإلقليم :إذا مل تقدم دولة اجلنسية أية مطالبة ،جاز لدولة أخرى أن تتقدم
بمطالبة الدولة املطلقة عن األرضار التي قد يكون تلقاها يف إقليمها أي أشخاص
طبيعيني أو معنويني من غري مواطنيها.
 -3مبدأ اإلقامة الدائمة :إذا مل تقم دولة اجلنسية أو دولة اإلقليم بمطالبة الدولة

26

()79
()80
()81
()82

املادة السادسة من اتفاقية املسؤولية.
املادة السابقة.
املادة السابعة من اتفاقية املسؤولية.
املادة الثامنة من اتفاقية املسؤولية.
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املطلقة أو إعالن نيتها املطالبة ،فيجوز ألية دولة أخرى أن تقدم مطالبة للدولة املطلقة
عن األرضار التي يكون قد تلقاها أشخاص مقيمون فيها بصورة دائمة.

الفرع الرابع:
طرق املطالبة بالتعويض:

أوال :املطالبة بطريق التقايض:
-1

طريقة تقديم املطالبة؟

تقدم املطالبة بالطرق الدبلوماسية ،فإذا مل تكن الدولة املطالبة حمتفظة بعالقات
دبلوماسية مع الدولة املطلقة ،فللدولة املطالبة أن ترجو دولة أخرى تقديم املطالبة إىل
الدولة املطلقة أو متثيل مصاحلها ،كام جيوز للدولة املطالبة أن تقدم مطالباهتا بواسطة
األمني العام لألمم املتحدة ،برشط أن تكون الدولتان -املطالبة واملطلقة -من الدول
األعضاء يف منظمة األمم املتحدة.
()83

 -2سقوط الدعوى:

أ -التقادم الزمني:
يكون تقديم املطالبة خالل سنة من تاريخ حدوث الرضر .ولكن يف حال عدم
علم الدولة بوقوع الرضر أو عدم حتديد الدولة املطلقة ،يكون تقديم املطالبة خالل
سنة من تاريخ علمها بالوقائع املشار إليها سابقا ،إال أنه ال جيوز بأية حال من األحوال
أن تتجاوز املهلة سنة واحدة من التاريخ الذي يكون من املعقول أن يفرتض فيه علم
تلك الدولة بالوقائع ،لو حرصت احلرص املنتظر عىل العلم هبا.
()84

()85

وتطبق املدد السابقة ،عىل مجيع األحوال حتى لو مل حيدد كامل األرضار ،إال أنه حيق
للدولة املطالبة تعديل طلباهتا وتقديم وثائقها ،بعد انقضاء اآلجال املذكورة ،وذلك
( )83املادة التاسعة من اتفاقية املسؤولية.
( )84املادة العارشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
( )85املادة العارشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .2
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خالل سنة واحدة من تاريخ معرفة كامل األرضار.

()86

ب -سبق الفصل يف الدعوى:
كام أنه ال يشرتط جلواز تقديم مطالبة اىل الدولة املطلقة البدء بعد استنفاد طرق
الرجوع املحلية ،غري انه ال يمكن إعادة مطالبة الدولة املطلقة بدعوى جديدة مستندة
إىل هذه االتفاقية أو غريها من االتفاقيات امللزمة ،إذا كان قد سبق الفصل يف الدعوى
لدى حماكم الدول املطلقة.
()87

()88

 -3مقدار التعويض:
حيدد مقدار التعويض وفقا للقانون الدويل ومبادئ العدل واإلنصاف بحيث يكون
مقدار التعويض كافيا إلعادة اليشء املرضور إىل ما كان عليه (أو يمكن أن يوجد عليه)
لو مل تقع األرضار .ويدفع التعويض بعملة الدولة املطالبة ،أو عملة الدولة املطلقة
يف حال طلبتها الدولة املطالبة ،مامل يوجد اتفاق بني الدولتني عىل خالف ذلك .وإذا
كانت األرضار الناجتة عن اجلسم الفضائي تشكل خطرا واسع النطاق ،فللدول
أطراف االتفاقية تقديم املساعدة إىل الدولة املطالبة السيام الدولة املطلقة ،وال ختل تلك
املساعدات يف حق الدولة املطالبة يف املطالبة بحقوقها التي تقرها هذه االتفاقية.
()89

()90

()91

ثانيا :املطالبة عن طريق جلنة لتسوية املطالبات (التحكيم):
إذا مل يتم الوصول إىل تسوية للمطالبة عن طريق املفاوضات الدبلوماسية خالل
سنة من تاريخ قيام الدولة املطالبة بإشعار الدولة املطلقة بتقديم مستندات املطالبة،
يشكل الطرفان جلنة لتسوية املطالبات وذلك بناء عىل طلب أي منهام.
()92

()86
()87
()88
()89
()90
()91
()92
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املادة العارشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .3
املادة احلادية عرشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
املادة احلادية عرشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .2
املادة الثانية عرشة من اتفاقية املسؤولية.
املادة الثالثة عرشة من اتفاقية املسؤولية.
املادة احلادية و العرشين من اتفاقية املسؤولية .
املادة الرابعة عرشة من اتفاقية املسؤولية .
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 -1إجراءات تعيني جلنة تسوية املطالبات:
تشكل جلنة لتسوية املطالبات من ثالثة أشخاص تعيني الدولة املطالبة أحدمها،
وتعني الدولة املطلقة الثاين ،وتشرتك الدولتان يف تعيني الثالث ويكون األخري رئيسا
للجنة ،عىل أن تقوم كال الدولتني الطرفني هبذا التعيني خالل مهلة شهرين من تاريخ
طلب إنشاء جلنة تسوية املطالبات .فإذا انقضت أربعة أشهر ومل يتوصل الطرفان إىل
اتفاق لتعيني رئيس اللجنة جاز ألي من الطرفني أن يرجو األمني العام لألمم املتحدة
تعيني رئيس للجنة خالل مدة إضافية مقدارها شهران.
()93

()94

وإذا ختلفت إحدى الدولتني الطرفني عن إجراء التعيني الذي يرتتب عليها إجراؤه
خالل مدة الشهرين ،جاز لرئيس اللجنة بناء عىل طلب الدولة الطرف اآلخر أن يشكل
جلنة منفردة العضوية تتألف من شخصه .وإذا شغر مكان أي عضو يتم تعيني عضو آخر
مكانه بنفس اإلجراءات املتبعة يف تعيني الطرف األصيل .وتقرر اللجنه لذاهتا إجراءاهتا
اخلاصة ومكان اجتامعها وشؤوهنا اإلدارية وتصدر قراراهتا باألغلبية.
()95

()96

()98

()97

وال جيوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة بأي حال من األحوال حتى لو
تعددت الدول املطالبة أوالدول املطلقة ،بيد أنه يف هذه احلالة يكون لتلك الدول (سواء
دول يف موقف املطالب أو املطلق) احلق جمتمعة يف تعيني عضو اللجنة الذي يمثلهم
جمتمعني .ويتبع يف حالة تعدد الدول املطالبة أو الدول املطلقة ذات القواعد السابقة
لتعيني أعضاء اللجنة أو حال ختلف تعيينهم.
()99

()93
()94
()95
()96
()97
()98
()99

املادة اخلامسة عرشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
املادة اخلامسة عرشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .2
املادة السادسة عرشة من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
املادة السابقة فقرة .2
املادة السابقة فقرة  3و .4
املادة السابقة فقرة .5
املادة السابعة عرشة من اتفاقية املسؤولية .
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 -2أحكام جلنة تسوية املطالبات:
تبت جلنة تسوية املطالبات يف صحة طلب التعويض وحتدد مقداره إن كان
واجبا ،بحيث تتبع قواعد القانون الدويل واإلنصاف والعدالة ويكون مقدار
التعويض مناسبا إلعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل حدوث الرضر.
()100

()101

وللدول األطراف احلق عند تعيني جلنة االتفاق عىل إلزامية قراراهتا أو اعتبارها
جمرد توصيات ،فإذا تم االتفاق املسبق بني طريف النزاع عىل إلزامية قرار اللجنة ،فإنه
يعترب إلزاميا وهنائيا ،وإال اعترب احلكم النهائي ذا طابع التوصيات .ويف مجيع األحوال
البد ان يكون قرار اللجنة مسببا ،ويصدر القرار بأرسع وقت ممكن وغري خمل بسري
العدالة ويف مدة أقصاها سنة من تاريخ إنشاء اللجنة ،وعىل اللجنة نرش قراراهتا
وأحكامها وتسليم نسخ مصدقة منه إىل طريف املطالبة و إىل األمني العام لألمم
املتحدة .وتوزع مصاريف اللجنة بالتساوي عىل طريف املطالبة مامل يوجد اتفاق عىل
خالف ذلك.
املطلب اليالث:
التزامات دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب اتفاقية التسجيل:
()102

()103

()104

()105

إن اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي والتي تعرف كذلك باتفاقية
"التسجيل" ،أنشئت يف عام 1975م .جاءت يف قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة
رقم ( 3235د )29 -واعتمدت يف تاريخ  12نوفمرب  ،1974وفتح باب التوقيع
عليها يف  14يناير  ،1975وأصبحت سارية املفعول منذ  15سبتمرب  .1976وبلغ
عدد الدول التي صادقت عىل االتفاقية  60دولة ،يف حني وقعت عليها أربع دول من
()100
()101
()102
()103
()104
()105
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املادة التاسعة عرش’ من اتفاقية املسؤولية فقرة .1
املادة السابقة فقرة .2
املادة السابقة فقرة .3
املادة السابقة فقرة .4
املادة العرشين من اتفاقية املسؤولية.
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دون تصديق.

()106

جاءت االتفاقية إيامنا من األمم املتحدة برضورة وجود نظام إلزامي دقيق لتسجيل
األجسام الفضائية ،ليعمل كسجل مركزي لألجسام التي أطلقت يف الفضاء ،يوفر
املعلومات ومتد هبا الدول يف حال االستدالل عىل األجسام الفضائية ،وذلك كتطبيق
عميل لقواعد قانون الفضاء التي نصت عىل وجوب تسجيل األجسام الفضائية.
جاءت أحكام هذه االتفاقية يف اثنتي عرشة مادة ،لتحدد أنواع سجالت األجسام
الفضائية ،واملعلومات الواجب تسجيلها والتشجيع عىل التعاون الدويل يف هذا املجال.
()107

ولقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة التفاقية التسجيل بتاريخ  7نوفمرب
 ،2000وبانضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة لالتفاقية أسست الدولة سجال
لتسجيل األجسام الفضائية التي متلكها ،وقامت يف كثري من املناسبات السابقة بموافاة
األمني العام لألمم املتحدة بمعلوماهتا.
()108

()109

(106) See Status on International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2014
supra note 23.

( )107جاء النص عىل وجوب تسجيل األجسام الفضائية يف املادة الثامنة من اتفاقية الفضاء اخلارجي واملادة اخلامسة
يف اتفاقية اإلنقاذ (لرد األجسام الفضائية) ،واملادة األوىل التفاقية املسؤولية ملعرفة الدول املطلقة وملكية األجسام
الفضائية التي سببت األرضار .مراجع سابقة ،انظر اهلوامش  26و 27و.28
=(108) United Nations, Treaty Collection, https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src
TREATY&mtdsg_no=XXIV~1&chapter=24&Temp=mtdsg3&lang=en#3

صادقها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تاريخ  10يوليو
 ،2000راجع مرسوم إحتادي رقم  85لسنة 2000م ،يف شأن معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى واالتفاقيتني املتعلقتني هبذه
األنشطة ،مرجع سابق هامش .52
( )109عىل سبيل املثال ال احلرص ،تسجيل القمر الفضائي الثريا  ،1راجع األمم املتحدة ،جلنة استخدام الفضاء
اخلارجي يف األغراض السلمية ،معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام الفضائية املطلقة يف الفضاء اخلارجي:
مذكرة شفوية مؤرخة يف  16إبريل  2001موجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة
لدى األمم املتحدة (فيينا)ST/SG/SER.E/390 ،
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الفرع األول:
أنواع سجالت األجسام الفضائية
إن سجالت األجسام الفضائية التي نصت عليها اتفاقية التسجيل نوعني ،النوع
األول خيص السجالت الوطنية ،و النوع الثاين سجل عند األمني العام لألمم املتحدة.
بالنسبة للسجالت الوطنية ،فيجب عىل كل دولة ترغب يف إرسال جسم إىل مدار
أريض أو ما وراءه ،أن تتخذ سجال مناسبا ،تتكفل بحفظه ،وتقوم بإعالم األمني العام
لألمم املتحدة بإنشاء هذا السجل .وحتدد تلك الدول أحوال حفظ هذا السجل.
()111

()110

وإذا وجدت دولتان تطلقان جسام فضائيا واحدا فعليهام تسجيله يف سجل كل
منهام ،أو االتفاق عىل تسجيله يف سجل أحدمها ،دون اإلخالل بأحكام املادة الثامنة من
اتفاقية الفضاء اخلارجي.
()112

أما األمني العام لألمم املتحدة فيقوم بحفظ سجل به معلومات األجسام
الفضائية ،ويباح االطالع عىل هذا السجل.
الفرع الياين:
املعلومات التي جيب تسجيلها
()114

()113

تزود الدول األطراف األمني العام لألمم املتحدة باملعلومات عن األجسام الفضائية
املقيدة يف السجل يف أرسع وقت ممكن ،وتزود من آن آلن آخر أية معلومات إضافية
عن اجلسم الفضائي ،ويتم تزويد األمني العام لألمم املتحدة كذلك باملعلومات عن
()115

()116

( )110املادة الثانية فقرة  1من اتفاقية التسجيل .مرجع سابق هامش رقم .29
( )111املادة الثانية فقرة  3من اتفاقية التسجيل .تسمى الدولة املطلقة املقيد اجلسم الفضائي يف سجلها بــ "دولة
التسجيل" إستنادا إىل املادة األوىل من هذه االتفاقية.
( )112املادة الثانية فقرة  2من اتفاقية التسجيل.
( )113املادة الثالثة فقرة  1من اتفاقية التسجيل.
( )114املادة الثالثة فقرة  2من اتفاقية التسجيل.
( )115املادة الرابعة فقرة  1من اتفاقية التسجيل.
( )116املادة الرابعة فقرة  2من اتفاقية التسجيل.
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األجسام التي سبق إرساهلا إىل الفضاء.

()117

وتقيد املعلومات التالية عن كل جسم فضائي:
أ -اسم الدولة أو الدول املطلقة.
ب -تسمية دالة عىل اجلسم الفضائي و رقم تسجيله.
ج -تاريخ إطالقة و اإلقليم أو املكان الذي أطلق منه.
د -معامل مداره األساسية بام فيها:
 -1الفرتة العقدية.
 -2امليل.
 -3األوج.
 -4احلضيض.
هـ  -الوظيفة العامة للجسم الفضائي.
وإذا تم اإلطالق الفعيل للجسم الفضائي إىل مدار أريض أو ما وراءه ،وجب إخطار
األمني العام لألمم املتحدة بذلك ،ويقوم األمني العام لألمم املتحدة بقيد هذا اإلخطار
يف سجله.
()118

إن اتفاقية التسجيل تسعى إىل حتديد مالك األجسام الفضائية واالستدالل عليها،
خصوصا يف احلاالت التي يتسبب فيها سقوط هذه األجسام الفضائية بأرضار لدول أو
أشخاصها الطبيعيني أو االعتباريني ،ولكن يف حال مل تتمكن الدول رغم تطبيقها هلذه
االتفاقية من االستدالل عىل اجلسم الفضائي ،كان عىل الدول األخرى األطراف يف
هذه املعاهدة االستجابة بأقىص درجة ممكنه ومساعدة الدولة الراغبة يف االستدالل ،أو
إذا طلب األمني العام لألمم املتحدة ،وذلك برشوط معقولة وعادلة ،وجيب عىل الدولة
( )117املادة الرابعة فقرة  3من اتفاقية التسجيل.
( )118املادة اخلامسة من اتفاقية التسجيل.
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طالبة االستدالل متكني الدول األعضاء األخرى من املعلومات عن األحداث و وقت
وقوعها وطبيعتها وظروفها.
()119

املبحث اليالث:
املعاهدات الدولية املعنية باستكشاف الفضاء
التي مل تنضم إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة
يتناول هذا املبحث معاهدات األمم املتحدة يف شأن الفضاء اخلارجي واللتي مل
تنضم إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي :اتفاق اإلنقاذ و اتفاق القمر.
املطلب األول:
اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني
و رد األجسام املطلقة إىل الفضاء
إن اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني و رد األجسام املطلقة
إىل الفضاء والذي يعرف كذلك باتفاقية "اإلنقاذ" ،أنشئ يف عام 1968م .ولقد ورد
االتفاق يف قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقم ( 2345د )22-واعتمد يف تاريخ
 19ديسمرب  ،1967وفتح باب التوقيع عليه يف  22إبريل  ،1968وأصبح ساري
املفعول منذ  3ديسمرب  .1968وبلغ عدد الدول التي صادقت عىل االتفاقية  94دولة،
يف حني وقعتها بدون تصديق  24دولة.
()120

جاء هذا االتفاق كدعوة إنسانية صادقة من األمم املتحدة برضورة تعزيز التعاون
الدويل والتأكيد بيشء من التفصيل للواجب املتفق عليه يف الفقرة التاسعة من "إعالن
املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي
واستخدامه" ،واملادة اخلامسة من "معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان
( )119املادة السادسة من اتفاقية التسجيل.
(120) See Status on International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2014
supra note 23.
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استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى"
حول تزويد املالحني الفضائيني بكل مساعدة ممكنه عند حصول أي حادث أو حمنة أو
هبوط اضطراري ،وإىل املبادرة إىل إعادة املالحني ساملني إىل دوهلم ورد األجسام
الفضائية .جاء هذا االتفاق يف  10مواد.
ولقد بني االتفاق عىل قسمني ،بني يف األول حالة هبوط املالحني الفضائيني  ،أما
احلالة الثانية فهي هبوط جسم فضائي أو جزء من أجزائه:
الفرع األول:
حالة املالحيني الفضائيني
أوال :وجوب اإلعالن عن أي حادث للمالحني الفضائيني:
تلتزم الدول املتعاقدة التي تعلم بحدوث أي حادث للمالحني الفضائيني أو هبطوا
اضطراريا سواء يف إقليمها أو يف أعايل البحار أو يف اقليم دولة أخرى ،باإلعالن عن
هذا اخلرب أوال عىل املأل يف مجيع وسائل االتصال ،وثانيا بإخطار األمني العام لألمم
املتحدة.
()121

ثانيا :وجوب القيام بالتداب ر الالزمة:
 -1يف حالة هبوط املالحني الفضائيني اضطراريا يف إقليم الدولة املتعاقدة:
جيب عىل الدول التي هيبط فيها املالحون الفضائيون القيام بالتدابري الالزمة
إلنقاذهم وتزويدهم بكل أنواع املساعدة ،وإعالم السلطة املطلقة –وهي الدولة أو
املنظمة احلكومية التي أطلقتهم إىل الفضاء  -وكذلك إعالم األمني العام لألمم
املتحدة بالتدابري التي يقومون هبا ،وإذا استدعت عملية البحث واإلنقاذ وجوب
التعاون الدويل بني الدولة املتعاقدة والدولة املطلقة فيفتح لذلك املجال عىل أن يكون
()122

( )121املادة  1من اتفاقية اإلنقاذ ،مرجع سابق هامش رقم .27
( )122كام عرفتها املادة السادسة من اتفاقية اإلنقاذ.
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حق اإلرشاف للدولة املتعاقدة التي حدث اهلبوط يف إقليمها.

()123

 -2يف حالة إذا ما كان اهلبوط يف أعايل البحار أو أية دولة أخرى غري إقليم
الدولة املتعاقدة:
إذا كان اهلبوط يف أعايل البحار أو أية دولة أخرى غري إقليم الدولة املتعاقدة ،
وكانت الدولة املتعاقدة التي علمت هبذا اهلبوط قادرة عىل تقديم املساعدة الرسيعة
إلنقاذ املالحني ،فعليها القيام وجوبيا هبذه املساعدة باإلضافة إىل إعالم الدولة التي
أطلقت املالحني إىل الفضاء واألمني العام لألمم املتحدة.
()124

وسواء حدث اهلبوط يف إقليم دولة أو يف أعايل البحار ،جيب إعادة املالحني
الفضائيني رسيعا إىل الدولة التي أطلقتهم.
الفرع الياين:
حالة األجسام الفضائية
()125

تلتزم الدول املتعاقدة التي تعلم أو تكتشف أي جسم فضائي عاد إىل األرض
بإعالم السلطة املطلقة واألمني العام لألمم املتحدة .كام تلتزم الدول املتعاقدة التي
اكتشفت األجسام الفضائية باختاذ التدابري الالزمة إلعادة تلك األجسام الفضائية أو
أجزائها إىل الدولة املطلقة ،وتلتزم الدول بتقديم البيانات الثبوتية الالزمة عند
طلبها ،ويف حال شعرت الدولة املتعاقدة – التي هبطت األجسام الفضائية يف
إقليمها -بخطورة تلك األجسام الفضائية فعليها إعالم الدولة املطلقة والتعاون باختاذ
التدابري الالزمة إلزالة أي خطر حمتمل هيدد بالرضر ،ويف كل احلاالت تتحمل
()126

()127

()128

()129

()123
()124
()125
()126
()127
()128
()129
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املادة  2من اتفاقية اإلنقاذ.
املادة  3من اتفاقية اإلنقاذ.
املادة  4من اتفاقية اإلنقاذ.
املادة  5فقرة  1من اتفاقية اإلنقاذ.
املادة  5فقرة  2من اتفاقية اإلنقاذ.
املادة  5فقرة  3من اتفاقية اإلنقاذ.
املادة  5فقرة  4من اتفاقية اإلنقاذ.

[جملة الرشيعة والقانون]
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[د.أمحد الزعايب]

الدولة املطلقة للجسم الفضائي النفقات املرتتبة عىل تنفيذ االلتزامات املتعلقة
باسرتجاع ورد اجلسم الفضائي أو أي جزء من أجزائه.
املطلب الياين:
االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى
()130

إن االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى
والذي يعرف كذلك "باتفاق القمر" ،أنشئ يف عام 1979م .وجاء يف قرار اجلمعية
العمومية لألمم املتحدة رقم  68/34واعتمد يف تاريخ  5ديسمرب  ،1979وفتح باب
التوقيع عليه يف  18ديسمرب  ،1979وأصبح ساري املفعول منذ  11يوليو ،1984
وبلغ عدد الدول التي صادقت عىل االتفاق  15دولة ،يف حني وقعتها  4دول فقط.
()131

وجاءت االتفاقية إيامنا من األمم املتحدة بام الستكشاف القمر من فوائد يمكن أن
جتنيها اإلنسانية وحرصا من املنظمة عىل أن حتول دون أن يكون القمر منطقة نزاع
دويل ،ورغبة منها يف النهوض بمزيد من التعاون الدويل يف استكشاف واستخدام القمر
وغريه من األجرام الساموية ،بحيث يكون االتفاق هو املحدد واملطور للقواعد الدولية
املتعلقة باستكشاف القمر وغريه من األجرام الساموية.
ولقد وردت االتفاقية يف  21مادة ،ويشمل نطاق تطبيق االتفاقية استكشاف القمر
واألجرام الساموية يف املجموعة الشمسية غري كوكب األرض ،ويعترب كجزء من
القمر مداراته وغريها من املسارات املارة حوله أو املتجهه إليه .ويدخل يف نطاق
هذه االتفاقية املواد األرضية التي تصل إىل سطح األرض بوسائل طبيعية.
()132

()133

()134

( )130املادة  5فقرة  5من اتفاقية اإلنقاذ.
(131) See Status on International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2014
supra note 23.

( )132املادة  1فقرة  1من اتفاق القمر ،مرجع سابق هامش رقم .30
( )133املادة  1فقرة  2من اتفاق القمر.
( )134املادة  1فقرة  3من اتفاق القمر.
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الفرع األول:
حقوق الدول األطراف بموجب اتفاقية القمر
أوال :احلق يف استكشاف واستخدام القمر:
يستخدم القمر يف األغراض السلمية فقط ،ويكون احلق يف استخدام
واستكشاف القمر ثابتا للبرشية مجعاء ،بغض النظر عن درجة نامء وتطور الدول،
كام حيق جلميع الدول دون متييز بينها إجراء أي دراسة علمية عىل سطح القمر،
وجيب عىل الدول األطراف التعاون يف كل ما خيص األنشطة املتعلقة باستكشاف القمر
واستخدامه ،سواء كان هذا التعاون عىل أساس أممي أو ثنائي أو منظامت دولية.
()135

()136

()137

()138

و يعترب القمر وموارده الطبيعية تراثا مشرتكا للبرشية وبالتايل ال جيوز التملك
الوطني للقمر بدعوى فرض السيادة أو االستخدام أو االحتالل أو أي وسائل
أخرى ،كام ال يصبح سطح القمر أو باطنه أو أي جزء منه أو موارده الطبيعية مملوكة
ألية دولة أو منظمة حكومية أو غري حكومية أو أي شخص ،وال يعترب إنشاء
املنشآت أو املحطات أو وضع العامل واملعدات واملركبات متلكا للمكان عىل سطح
القمر ،بيد أن ملكية الدول و واليتها عىل مركباهتا وحمطاهتا ومرافقها ومنشآهتا
ومعداهتا ،يعد حقا أصيال للدول وال يتأثر بمبدأ عدم جواز متلك القمر ،كام يثبت
()139

()140

()141

()142

()143

( )135املادة  3فقرة  1من اتفاق القمر.
( )136املادة  4فقرة  1و املادة  11فقرة  4من اتفاقية القمر.
( )137املادة  6فقرة  1من اتفاق القمر.
( )138املادة  4فقرة  2من اتفاق القمر.
( )139املادة  11فقرة  1من اتفاق القمر.
( )140املادة  11فقرة  2من اتفاق القمر.
( )141املادة  11فقرة  3من اتفاق القمر ،وهذا تأكيد عىل ما جاء يف الفقرة الثالثة من إعالن املبادئ املنظمة لنشاطات
الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامة.
( )142املرجع السابق ،ومل متنع الفقرة أو تقف ضد إرادة الدول يف حال أنشأت نظاما دوليا ينظم إستغالل موارد
القمر ويقر متلك الدول هلا .سريد تفصيلها الحقا يف االلتزام السابع بموجب اتفاق القمر.
( )143املادة  12فقرة  1من اتفاق القمر ،ويف حال العثور عىل أية أجسام فضائية أو مركبات أو منشآت أو حمطات أو
معدات أو أجزاء منها عىل سطح القمر تابعة لدول أخرى ،تطبق أحكام معاهدة اإلنقاذ خصوصا املادة  5منها.
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للدول حق الوالية عىل عامهلا والسيطرة عليهم ،ووالية الدول عىل األنشطة الوطنية
عىل سطح القمر حتى لو قامت هبا جهات غري حكومية.
()144

()145

ويمكن أن تكون االستكشافات أو استخدامات القمر يف أي مكان منه سواء عىل
سطحه أو حتت سطحه ،ويف هذا الصدد جيوز للدول إنزال أجسام فضائية أو مركبات
فضائية عىل سطح القمر وإطالقها منه وحيق للدول أن تضع عامليها أو معداهتا أو
مركباهتا الفضائية أو تنشئ حمطات أو منشآت ومرافق عىل سطح القمر أو حتته ،ويكفل
حق حرية نقل وانتقال العامل واملركبات واألجسام الفضائية واملعدات واملنشآت
واملحطات فوق سطح القمر أو حتته .وأما بالنسبة للمحطات الفضائية ،فيجوز للدول
األطراف يف املعاهدة إنشاؤها سواء كانت تلك املحطات مأهولة أو غري مأهولة.
()146

()147

()148

()149

()150

ثانيا :احلق يف إجراء البحوث والدراسات العلمية لسطح القمر:
لقد أكد اتفاق القمر حق مجيع الدول عىل وجه املساواة ودون التمييز بني أي منها
القيام بأي نوع من أنواع الدراسات العلمية واألبحاث عىل سطح القمر .ومن هذه
احلقوق التي نص عليها االتفاق ما ييل:
()151

 -1مجع عينات من معادن ومواد القمر:
ويف هذا السبيل حيق للدول مجع عينات من فوق سطح القمر سواء كانت معادن أو
غريها من املواد  ،كام حيق هلا نقلها من مكان إىل آخر عىل القمر أو نقلها إىل األرض.
هذه العينات التي يتم جتميعها جيب أن تكون بالكمية املناسبة لدعم أهداف البعثة
()152

()144
()145
()146
()147
()148
()149
()150
()151
()152

املرجع السابق.
املادة  14فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  8فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  8فقرة  2بند أ من اتفاق القمر.
املادة  8فقرة  2بند ب من اتفاق القمر.
املادة السابقة.
املادة  9فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  6فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  6فقرة  2من اتفاق القمر.
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العلمية إىل القمر ،دون مبالغة يف الكمية.
وهذه العينات التي تم جتميعها تكون حتت ترصف الدول التي مجعتها ،وحيق لتلك
الدول استخدام العينات يف البحث العلمي ،وعىل تلك الدول املراعاة واحلرص عىل
أن تشارك الدول املهتمة  -سواء من الدول األعضاء أو املجتمع الدويل -بتلك
العينات التي تم جتميعها من فوق سطح القمر ،وذلك الستخدامها يف البحث
العلمي.
()153

 -2تبادل العاملني:
جيوز للدول األطراف االتفاق عىل تبادل العاملني يف البعثات إىل القمر أو يف
املنشآت املقامة عىل القمر ،سواء كان العاملون علميني أو غري علميني ،ويكون هذا
عىل أوسع مدى عميل وممكن.
()154

ثاليا :حق الدول األطراف يف التأكد من وفاء الدول األخرى بالتزامات االتفاقية:

()155

 -1حق الدول األطراف يف التأكد من وفاء الدول األخرى بالتزامات االتفاقية
عن طريق الزيارات:
حيق للدول األطراف يف هذه املعاهدة أن تتحقق من أنشطة غريها من الدول
األطراف يف استكشاف القمر واستخدامه ومتابعة توافق هذه األنشطة واالستخدام مع
أحكام هذه املعاهدة ،لذا يكون جلميع الدول األطراف احلق يف زيارة مجيع املركبات
واملحطات واملرافق واملنشآت اململوكة للدول األخرى برشط اإلخطار املسبق بالزيارة
وذلك إلجراء املشاورات املناسبة واختاذ االحتياطات لضامن سالمة الزوار والعامل يف

( )153املادة السابقة  6فقرة  2من اتفاق القمر.
( )154املادة  6فقرة  3من اتفاق القمر.
( )155النص عىل حق الدول يف التأكد من وفاء الدول األخرى بالتزامات االتفاقية ،تسبب يف اعرتاض أغلب دول
العامل عىل اتفاقية القمر و عدم توقيعها إبتداء ،معتربين هذا احلق انتهاكا رصحيا لسيادة الدول ،عىل الرغم من أن هذا
احلق تم النص عليه يف اتفاقية الفضاء اخلارجي يف املادة الثانية عرشة ،ولكن ليس بالتفصيل الوارد هنا.
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[د.أمحد الزعايب]

املنشآت ،وحفظ احلق يف استمرار سري العمل بشكل طبيعي يف تلك املواقع.

()156

 -2حق الدول األطراف يف التأكد من وفاء الدول األخرى بالتزامات االتفاقية
عن طريق املشاورات:
كام حيق للدول التي يتكون لدهيا إعتقاد مبني عىل أسباب مسوغة بعدم وفاء دولة
أخرى طرف يف هذه االتفاقية بالتزاماهتا ،أو يف حال اعرتاض دولة طرف يف املعاهدة عىل
ما لدولة أخرى من حقوق ،ففي تلكام احلالتني حيق لتلك الدولة أن تطلب بدء مشاورات
بني الدولتني ،وتبدأ تلك املشاورات دون تأخري ،ويف حال رغبة دولة أو دول أخرى
االنضامم إىل تلك املشاورات فلها احلق يف ذلك ،وتلتزم كل دولة طرف يف املشاورات
بالسعي اجلاد للتوصل إىل حل مقبول للنزاع وتراعي فيه مصالح مجيع الدول األعضاء
وليس مصلحتها الشخصية ،ويتم إعالم األمني العام لألمم املتحدة بنتائج تلك
املشاورات ،ويقع عىل األمني العام لألمم املتحدة عبء إحالتها إىل بقية الدول األطراف
املعنية ،ويف حال مل تفض تلك املشاورات إىل نتائج مرضية ألطرافها ،يتعني عىل
األطراف اللجوء إىل الوسائل السلمية للحل وذلك حسب طبيعة كل نزاع.
()157

()158

وإذا كان من الصعب بدء املشاورات أو بدأت ولكن مل حتقق نتيجة ،فيجوز ألي من
الدول األطراف طلب تدخل األمني العام لألمم املتحدة حلل النزاع ،ويف حال عدم وجود
عالقة دبلوماسية بني دولتني طرف يف املعاهدة ،فللدولة احلق يف بدء مشاورات سواء
بنفسها أو عن طريق دولة أخرى متثلها أو عرب األمني العام لألمم املتحدة باعتباره
وسيطا.
()159

()156
()157
()158
()159

املادة  15فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  15فقرة  2من اتفاق القمر.
املادة  15فقرة  3من اتفاق القمر.
املادة السابقة.
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الفرع الياين
التزامات الدول األطراف بموجب اتفاقية القمر:
تقوم عىل الدول األطراف يف اتفاقية القمر عدد من االلتزامات يمكن حرصها فيام ييل:
أوال :االلتزام بعدم القيام ببعض األعامل املحظورة:
استنادا إىل سلمية استكشاف و استخدام سطح القمر ،حيظر عىل الدول األطراف
يف اتفاق القمر استخدام القوة ،واستخدام أسلحة الدمار الشامل ،وكذلك
االستعامالت العسكرية.
 -1حظر استخدام القوة:
أكد اتفاق القمر عىل إقتصار استخدام القمر يف األغراض السلمية ،وحيظر
استخدام أية قوة أوهتديد عىل سطح القمر ،كام حيظر استخدام سطح القمر الرتكاب
أية قوة أو هتديد لألرض أو األجسام الفضائية أوالسفن الفضائية أو العاملني فيها.
()160

()161

 -2حظر أسلحة الدمار الشامل:
كام حظر اتفاق القمر وضع أية أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى عىل
سطح القمر أو يف مداراته أو املسارات التي تدور حوله أو املتجهة إليه.
()162

 -3حظر االستعامالت العسكرية:
حيظر كذلك إنشاء قواعد أو حتصينات أو منشآت عسكرية عىل سطح القمر ،وحتظر
املناورات العسكرية أوالقيام بأي عمليات جتريب ألي نوع من األسلحة أو املعدات
احلربية عىل سطح ،غري أنه جيوز للعسكرين استخدام القمر ألغراض البحث العلمي
أو أي أهداف سلمية أخرى ،كام جيوز بناء املرافق واستخدام أي معدات إذا كان اهلدف

( )160املادة  3فقرة  1من اتفاق القمر.
( )161املادة  3فقرة  2من اتفاق القمر.
( )162املادة  3فقرة  3من اتفاق القمر.
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منها سلميا.

()163

ثانيا :اختاذ التداب ر الالزمة للحفاظ عىل التوازن البيئي لسطح القمر:
عىل الدول األطراف يف االتفاقية أن تتخذ كافة التدابري الالزمة ملنع اختالل التوازن
البيئي القائم عىل سطح القمر خالل استكشاف واستخدام القمر ،وأن ال تقوم الدول
بتلويث القمر أو إدخال مواد غريبة عليه بأية طريقة من شأهنا أن ترض بيئة القمر.
كام أنه جيب عىل الدول اختاذ التدابري الالزمة ملنع اإلرضار ببيئة األرض سواء بإدخال
مواد ال أرضية مرضة ،أو أية طريقة أخرى.
()164

()165

ثاليا :االلتزام بنرش املعلومات و اإلعالن عنها:
 -1نرش معلومات البعثات ونتائجها:
جيب عىل الدول أن تعلم األمني العام لألمم املتحدة وكذلك املجتمع الدويل
واملهتمني بأنشطتها واستخداماهتا للقمر ،مع وجوب التعاون يف هذا الشأن إىل أبعد
مدى .وعىل الدول أن تعلن يف أقرب وقت بعد عملية اإلطالق إىل القمر عن
املعلومات املتعلقة باملقاصد من البعثات واألنشطة عىل القمر ووقتها ومدهتا ومواقعها
واملعامل املدارية التي تكون فيها .أما نتائج البعثات إىل القمر – سواء كانت نتائج
علمية أو غريها -فيتم اإلبالغ عنها حسب مدة البعثة ،فإذا كانت البعثة قصرية املدة
(أقل من ستني يوما) فيتم اإلبالغ عن نتائجها بعد متام املدة .أما البعثات التي
تتجاوز مدهتا الستني يوما وتقل عن الستة أشهر ،فالبد من اإلبالغ عن سري البعثة
ونتائجها بشكل دوري عىل فرتات مدة كل منها ثالثون يوما ،أما البعثات التي تزيد
مدهتا عن ستة أشهر ،فيتم اإلبالغ عن سري ونتائج البعثة بشكل دوري كام هو احلال
()166

()167

()168

()163
()164
()165
()166
()167
()168

املادة  3فقرة  4من اتفاق القمر.
املادة  7فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة السابقة.
املادة  5فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة السابقة.
املادة السابقة.
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سابقا ،وتقدم النتائج اجلوهرية التي تضاف إىل تلك املعلومات بعد متام املهمة
البعثة.
()169

 -2إعالم الدول بتوقيت وخطط العمليات:
إذا علمت إحدى الدول األطراف يف املعاهدة أن دولة أخرى تنوي أن تقوم بأنشطة
يف نفس املنطقة عىل سطح القمر أو يف نفس املدار ،جيب عىل الدولة األوىل – من باب
التنسيق واملشاورات كام سيأيت -إعالم الدولة األخرى بخطط عملياهتا وتوقيتها.
()170

 -3اإلعالم باألخطار:
إذا اكتشفت أو علمت أية دولة طرف يف املعاهدة عن أية ظاهرة يف الفضاء اخلارجي
سواء عىل سطح القمر أو أي مكان آخر يف الفضاء ،ويمكن أن تعرض هذه الظاهرة
حياة البرش أو صحتهم للخطر ،وجب عىل تلك الدولة إعالم األمني العام لألمم
املتحدة واملجتمع الدويل واألفراد عموما عنها.
()171

 -4اإلعالم عن أية حياة عضوية:
كام جيب عىل الدول األطراف يف املعاهدة اإلعالم أيضا يف حال استكشافهم أو
علمهم عن أية داللة لوجود حياة عضوية عىل سطح القمر.
()172

 -5اإلعالم عن أية موارد طبيعية تكتشف عىل القمر:
تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة بإعالم األمني العام لألمم املتحدة وكذلك
املجتمع الدويل واألفراد واملهتمني عن أية موارد طبيعية يتم اكتشافها عىل القمر ،وهذا
بدوره سيسهل من تنفيذ الدول اللتزامها بإنشاء نظام الدويل الستغالل املوارد الطبيعية
للقمر.
()173

()169
()170
()171
()172
()173
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املادة السابقة املادة  5فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  5فقرة  2من اتفاق القمر.
املادة  5فقرة  3من اتفاق القمر.
املادة السابقة.
املادة  11فقرة  6من اتفاق القمر.
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 -6اإلعالم عن تدابري محاية بيئة القمر:
تلتزم الدول األعضاء بإفادة األمني العام لألمم املتحدة عن التدابري التي تتخذها
للمحافظة عىل التوازن البيئي القائم عىل القمر ،وإخطاره مقدما عن كل مادة من املواد
املشعة التي تنوي وضعها عىل سطح القمر.
()174

 -7اإلعالم عن أماكن املحطات وأغراضها:
تلتزم الدول بإعالم األمني العام لألمم املتحدة عن أماكن املحطات عىل سطح
القمر وأغراضها ،سواء كانت تلك املحطات مأهولة أو غري مأهولة ،وتقوم الدول
األعضاء يف املعاهدة كذلك بإفادة األمني العام لألمم املتحدة سنويا عام إذا كان
استخدام املحطات ال يزال قائام ،أو إذا كانت أغراضها قد تغريت.
()175

()176

-8

اإلعالم عن استخدام ممتلكات الدول األخرى يف احلاالت الطارئة:

تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة بإعالم األمني العام لألمم املتحدة والدول املعنية،
يف حال استخدام مركبات أو منشآت أو حمطات أو مرافق أو معدات عىل القمر تابعة
لدول أخرى عند حدوث طارئ هيدد حياة مالحني أو عامل تابعني هلا.
()177

-9
القمر:

اإلعالم عن أي نوع من اهلبوط غري املقصود لألجسام الفضائية عىل سطح

عىل أية دولة من الدول األطراف يف حال علمها بحدوث هبوط اضطراري أو
هبوط حتطم أو أي نوع من أنواع اهلبوط غري املقصود ألجسام أو مركبات فضائية أو
أجزائها عىل سطح القمر ،ومل تقم هي بإطالقها ،فيقع عليها التزام إعالم دولة اإلطالق
واألمني العام لألمم املتحدة هبذا اهلبوط.
()178

()174
()175
()176
()177
()178

املادة  7فقرة  2من اتفاق القمر.
املادة  9فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة السابقة.
املادة  12فقرة  3من اتفاق القمر.
املادة  13من اتفاق القمر.

[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر ]2015
45

[السنة التاسعة والعرشون] 383
Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 7

[اإلمارات العربية املتحدة وااللتزام ات الدولية يف استكشاف الفضاء اخلارجي]

رابعا :االلتزام بعدم إنشاء حمطات يف مساحات أكرب من حاجة املحطة:
تلتزم الدول يف حال إنشاء املحطات أال تستخدم إال املنطقة التي تتطلبها احتياجات
املحطة ،وال تتامدى يف مساحات املحطات ،ويشرتط إعالم األمني العام لألمم املتحدة
بمكان املحطة وأغراضها .ويشرتط أن تنشأ تلك املحطات عىل أماكن ال تعيق
عاميل ومركبات ومعدات الدول األخرى األطراف يف املعاهدة من التنقل بحرية عىل
سطح القمر.
()179

()180

خامسا :االلتزام بعدم االعرتاض عىل أنشطة الدول األطراف:
جيب عىل الدول األطراف يف هذه املعاهدة عدم التعرض ألنشطة الدول األطراف
األخرى عىل سطح القمر و االعرتاض عليها ،سواء كان االعرتاض عىل مكان
األنشطة أو أي نوع من أنواع االستخدام لسطح القمر أو حتت سطحه ،ويف حال
حدث نوع من االعرتاض ،وجب إجراء مشاورات وفق الفقرتني  2و  3من املادة
.15
()181

سادسا :االلتزام بحامية حياة و صحة األشخاص عىل القمر:
تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة بحامية حياة األشخاص وصحتهم عىل القمر،
ويشمل هذا االلتزام أي شخص موجود عىل سطح القمر حتى و لو مل يكن من أفراد
بعثتها ،وعىل الدول أن تعامل ذلك الشخص باعتباره مالحا فضائيا وجزءا من
العاملني الفضائيني .ويف هذا الصدد تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة بتقديم مجيع
ما حيتاجه األشخاص يف القمر يف سبيل املحافظة عىل حياهتم وصحتهم ،وعىل رأسها
تقديم املأوى يف املنشآت واملحطات واملركبات وغريها ،حتى لو كانت حاجة أولئك
()182

( )179املادة  9فقرة  1من اتفاق القمر.
( )180املادة  9فقرة  2من اتفاق القمر.
( )181املادة  8فقرة  3من اتفاق القمر.
( )182املادة  10فقرة  1من اتفاق القمر ،وتكون املعاملة عىل النحو الذي سبق تفصيله عند احلديث عن املالحني
الفضائيني والعاملني يف أية سفينة فضائية بموجب معاهديت الفضاء واإلنقاذ.
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األشخاص ملجرد مساحة يعيشون فيها عىل اعتبار أهنم يعانون ضيقا عىل القمر.
وجيوز للدول األطراف يف املعاهدة استخدام معدات ومركبات وحمطات ومرافق
ومنشآت تابعة لدولة أخرى عىل القمر ،يف حال وقوع حادث طارئ هيدد حياة البرشية
ألفرادها ،رشيطة إفادة األمني العام لألمم املتحدة والدول املعنية عن هذا االستخدام
فور حدوثه.
()183

سابعا :االلتزام بإنشاء نظام دويل ينظم إستغالل املوارد الطبيعية للقمر:
تلتزم الدول أطراف املعاهدة بإنشاء نظام دويل لتنظيم استغالل املوارد الطبيعية
للقمر ،وذلك عرب سن إجراءات مناسبة ،انطالقا من إيامن األمم املتحدة بأن
االنتفاع باملوارد الطبيعية للقمر أصبح قريب املنال .والبد أن يتضمن هذا النظام
الدويل التفصيل والتقنني يف مقاصد أمهها :تنظيم وتأمني وسائل تنمية املوارد الطبيعية
للقمر ،وآلية إدارة تلك املوارد ،وزيادة فرص استخدامها ،وكذلك العمل
عىل التقاسم املنصف بني الدول للفوائد الناجتة عن املوارد الطبيعية للقمر ،مع األخذ
بعني االعتبار الحتياجات التنمية والتطوير يف الدول النامية ،وكذلك جهود الدول
املسامهة يف اكتشاف تلك املوارد سواء كانت مسامهتهم مبارشة أو غري مبارشة ،دون
إغفال اللتزام التعاون الدويل فيام يتعلق بإجراء أبحاث علمية عىل عينات من موارد
ومعادن القمر.
()184

()186

()185

()187

()188

()189

ثامنا :مسؤولية الدول األطراف عن ممتلكاهتا وعامهلا وأنشطتها الوطنية:
سبقت اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من عدم جواز التملك الوطني للقمر بدعوى
()183
()184
()185
()186
()187
()188
()189

املادة  12فقرة من اتفاق القمر.
املادة  11فقرة  5من اتفاق القمر.
املادة  11فقرة  7بند أ من اتفاق القمر.
املادة  11فقرة  7بند ب من اتفاق القمر
املادة  11فقرة  7بند ج من اتفاق القمر
املادة  11فقرة  7بند د من اتفاق القمر.
املادة  6فقرة  2من اتفاق القمر.
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فرض السيادة أو االستخدام أو االحتالل أو أي وسائل أخرى ،وأن سطح القمر أو
باطنه أو أي جزء منه أو موارده الطبيعية ال تصبح مملوكة ألية دولة أو منظمة حكومية
أو غري حكومية أو ألي شخص ،وعىل الرغم من أنه ال يعترب إنشاء املنشآت أو
املحطات أو وضع العامل واملعدات واملركبات متلكا للمكان عىل سطح القمر ،إال أن
اتفاق القمر أكد عىل حق الدول يف ملكية مركباهتا ،وحمطاهتا ومرافقها ومنشآهتا
ومعداهتا ،وانطالقا من هذا احلق األصيل للدول تقوم والية الدول عىل ممتلكاهتا وال
تتأثر بمبدأ عدم جواز متلك القمر ،واستنادا إىل حق الوالية تقوم مسؤولية الدول
املالكة لتلك األجسام واملركبات الفضائية يف حال إرضارها باآلخرين.
()190

كام تثبت للدول األطراف يف االتفاق حق الوالية عىل عامهلا والسيطرة عليهم
كذلك ،وتكون والية الدول عىل األنشطة الوطنية عىل سطح القمر سواء قام بتلك
األنشطة جهات حكومية أو غري حكومية ،ونتيجة لذلك تقوم املسؤولية الدولية عن
أي إرضار بأطراف أخرى حيدث عىل سطح القمر ،وتسنتد تلك املسؤولية إىل
قواعد اتفاقية املسؤولية وقواعد القانون الدويل واألعراف الدولية وقواعد العدالة
واإلنصاف ،وال متنع مواد هذه االتفاقية يف حال ارتأت الدول األطراف رضورة إنشاء
اتفاق مفصل يف شأن املسؤولية عن األرضار التي حتدث عىل القمر.
()191

()192

()193

()190
()191
()192
()193
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املادة  11فقرة  2من اتفاق القمر.
املادة  12فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  14فقرة  1من اتفاق القمر.
املادة  14فقرة  2من اتفاق القمر.
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[د.أمحد الزعايب]

اخلامتة:
يف ختام هذا البحث عن دولة اإلمارات العربية املتحدة وااللتزامات الدولية يف
شأن الفضاء اخلارجي بموجب اتفاقيات األمم املتحدة ،نخلص إىل رضورة التأكيد
عىل عدد من احلقوق وااللتزامات لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف طريقها
الستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي.
فمن حيث احلقوق لدولة اإلمارات العربية املتحدة:









يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة احلق يف استكشاف الفضاء اخلارجي
واألجرام الساموية وأي جزء منها ،شأهنا يف ذلك شأن مجيع دول العامل أيا
كانت درجة نامئها ،عىل أن يكون هذا االستكشاف لتحقيق فائدة مجيع البلدان.
يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة كامل احلرية يف إجراء األبحاث و
الدراسات العلمية ملا فيه مصلحتها.
يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة احلق يف متلك األجسام الفضائية
وتسجيلها ،وهلا احلق يف فرض رقابتها وواليتها عىل ممتلكاهتا من األجسام
الفضائية ،وهلا حق اسرتدادها.
يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة احلق يف احلصول عىل أي نوع من أنواع
املساعدة يف سعيها الستكشاف الفضاء وذلك يف إطارالتعاون الدويل يف هذا
الشأن.
يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة احلق يف املطالبة بالتعويض عن أي
أرضار كاخلسائر يف األرواح أو اإلصابات الشخصية أو أي إرضار آخر
بالصحة ،أو اخلسارة أو الرضر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات
األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ،أو ممتلكات املنظامت احلكومية الدولية،
بسبب األجسام الفضائية أو أجزائها.

أما من حيث االلتزامات التي تقع عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فتكون كام
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عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة مراعاة قواعد القانون الدويل بام يف ذلك
ميثاق األمم املتحدة ،و كذلك تعهدات الدولة بعدم وضع أية أجسام حتمل
أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل يف الفضاء ،وقرص
استخدامها للفضاء اخلارجي عىل األغراض السلمية.
عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة اعتبار املالحني الفضائيني بمثابة مبعوثي
اإلنسانية يف الفضاء ،وجيب عليها تقديم العون هلم ،وإعادهتم ساملني إىل
دوهلم ،إىل جانب التزامها بإعالم األمني العام لألمم املتحدة أو الدول األخرى
عن أية ظاهرة كونية تكتشفها قد تعرض حياة املالحني الفضائيني للخطر.
عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة احلرص عىل التعاون الدويل يف مبارشة
أنشطة الفضاء اخلارجي ،ومراعاة تبادل املعلومات خصوصا البيئية منها،
وجيب عليها توفري التسهيالت الالزمة يف حال طلبتها الدول األخرى
األطراف لتسهيل مراقبة األجسام الفضائية.
عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة موافاة األمني العام لألمم املتحدة واملجتمع
الدويل واألفراد باملعلومات الالزمة عن طبيعة األنشطة الفضائية وأهدافها
ونتائجها.
وكام أنه يثبت لدولة اإلمارات العربية املتحدة احلق يف تبادل الزيارات إذا
اقتضت بعض حاالت التعاون أو الشكاوى ذلك فإنه يقع عليها يف ذات
الوقت االلتزام بذلك ،حيث يكون تبادل زيارات الدول األطراف إىل
املحطات واملنشآت واملعدات واملركبات الفضائية املوجودة عىل سطح القمر
أو األجرام األخرى والتابعة لدولة أخرى طرف يف املعاهدة ،فيجب عليها
العمل عىل تسهيل ذلك النوع من التعاون ،مع مراعاة إرسال إعالن مسبق
بموعد الزيارة.
[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
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??????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????????? ??????? ??????? ???????? Alzaabi:

[د.أمحد الزعايب]

 كام تقوم مسؤولية دولة اإلمارات العربية املتحدة عن مبارشة األنشطة
اإلماراتية الفضائية وفق مبادئ األمم املتحدة حتى ولو متت مبارشة تلك
األنشطة من أطراف غري حكومية ،فدولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومتها
هي امللزمة باإلرشاف ومتابعة ومراقبة األنشطة وتنفيذ مواد االتفاقية.
 عىل دولة اإلمارات يف حال إرسال جسم إىل مدار أريض أو ما وراءه ،أن تتخذ
سجال مناسبا ،تتكفل بحفظه ،وتقوم بإعالم األمني العام لألمم املتحدة بإنشاء
هذا السجل.
 عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة واجب املراقبة والوالية عىل األجسام
الفضائية املطلقة إىل الفضاء اخلارجي واملقيدة يف سجلها ،وتقوم مسؤولية
دولة اإلمارات عن األرضار التي تلحق أية دولة أخرى أو أشخاصها
الطبيعيني أو املعنويني بسبب األجسام الفضائية التي متتلكها دولة اإلمارت أو
التي تم إطالقها من إقليمها أو تشرتك يف ملكيتها أو إطالقها مع دولة أخرى.
التوصيات:
يف ختام هذا البحث أيضا نويص بام ييل:
أوال :السعي نحو إصدار ترشيع وطني إمارايت يف شأن الفضاء اخلارجي.
ثانيا :القيام باملصادقة عىل اتفاقيتي اإلنقاذ و القمر.
ثالثا :السعي نحو استكامل وتوحيد اجلهود يف استكشاف الفضاء ،باختاذ إجراء
سابق للمصادقة عىل اتفاقيتي اإلنقاذ والقمر ،وذلك بمراعاة االلتزامات التالية استنادا
إىل ما ورد يف اتفاقيتي اإلنقاذ والقمر وهي:
 االلتزام بعدم القيام ببعض األعامل املحظورة استنادا إىل سلمية استكشاف
واستخدام الفضاء :مثل حظر استخدام القوة ،حظر أسلحة الدمار الشامل،
حظر االستعامالت العسكرية.
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اختاذ التدابري الالزمة للحفاظ عىل التوازن البيئي لألجرام الساموية ،واإلعالم
عن اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن.
االلتزام بنرش املعلومات واإلعالن عنها ،مثل نرش معلومات البعثات
وأماكنها ،وتوقيتها وخطط عملياهتا ونتائجها ،واإلعالم عن أي أخطار بيئية
أو حياة عضوية أو موارد طبيعية تكتشفها ،وإذا استدعت بعض احلاالت
الطارئة استعامل ممتلكات دول أخرى فالبد من إعالم األمني العام لألمم
املتحدة والدول املعنية.
االلتزام بعدم إنشاء حمطات يف مساحات أكرب من حاجتها عىل سطح القمر،
وإعالم األمني العام لألمم املتحدة بمكان املحطة وأغراضها .وأن ال تعيق
تلك املحطات عاميل ومركبات ومعدات الدول األخرى األطراف يف املعاهدة
من التنقل بحرية عىل سطح القمر.
االلتزام بحامية حياة األشخاص وصحتهم يف الفضاء ،ويشمل هذا االلتزام
أي شخص موجود يف الفضاء حتى و لو مل يكن من أفراد بعثتها ،وعليها
معاملة ذلك الشخص باعتبارة مالحا فضائيا وجزءا من العاملني الفضائيني،
مستندين يف هذا عىل االتفاقيات الدولية وميثاق األمم املتحدة.

[جملة الرشيعة والقانون]
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[د.أمحد الزعايب]

املصادر و املراجع:
املصادر باللغة العربية
قوانني و مراسيم إحتادية:
 مرسوم بقانون احتادي رقم  1لسنة  ،2014العدد مخسامئة و ثامنية و
ستون من اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة الرابعة
و األربعون 6 ،أغسطس  ،2014صفحة .15 -9
 مرسوم احتادي رقم  85لسنة 2000م ،يف شأن معاهدة املبادئ املنظمة
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف و استخدام الفضاء اخلارجي بام يف
ذلك القمر و األجرام الساموية األخرى و االتفاقيتني املتعلقتني هبذه
األنشطة ،العدد ثالثمة و مخسون من اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،يوليو 2000م ،صفحة .180-159
مستندات األمم املتحدة :معاهدات ،مبادئ ،قرارات ،و تقارير
 األمم املتحدة ،إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان
استكشاف الفضاء اخلارجي و استخدامه ،اعتمدته اجلمعية العامة يف
قرارها ( 1962د )18-املؤرخ  13كانون األول /ديسمرب .1963
 األمم املتحدة ،معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان
استكشاف و استخدام الفضاء اخلارجي ،بام يف ذلك القمر و األجرام
الساموية األخرى ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،610الرقم .8843
 األمم املتحدة ،اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني و إعادة املالحني
الفضائيني ورد األجسام املطلقة إىل الفضاء اخلارجي ،جمموعة
املعاهدات ،املجلد  ،672الرقم .9574
 األمم املتحدة ،اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر ]2015
53

[السنة التاسعة والعرشون] 391
Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 7

[اإلمارات العربية املتحدة وااللتزام ات الدولية يف استكشاف الفضاء اخلارجي]

األجسام الفضائية ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،961الرقم .13810
 األمم املتحدة ،اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،
جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1023الرقم .15020
 األمم املتحدة ،االتفاقية املنظمة ألنشطة الدول عىل سطح القمر و
األجرام الساموية األخرى ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1363الرقم
.23002
 األمم املتحدة ،املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية
االصطناعية يف اإلرسال التلفزي الدويل املبارش ،اعتمدهتا اجلمعية العامة
يف قرارها  92/37املؤرخ  10كانون األول /ديسمرب .1982
 األمم املتحدة ،املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء
اخلارجي ،اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  65/41املؤرخ  3كانون
األول /ديسمرب .1986
 األمم املتحدة املبادئ املتعلقة باستخدام الطاقة النووية يف الفضاء
اخلارجي ،اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  68/47املؤرخ  14كانون
األول /ديسمرب .1992
 األمم املتحدة ،اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف
الفضاء اخلارجي و استخدامه لفائدة مجيع الدول و مصلحتها ،مع إيالء
اعتبار خاص الحتياجات الدول النامية ،اعتمدته اجلمعية العامة يف
قرارها  ،122/51املؤرخ  13كانون األول /ديسمرب .1996
 األمم املتحدة ،جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،
تقرير حول حلقة العمل املشرتكة بني األمم املتحدة و وكالة الفضاء
األوروبية و اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية و الفضاء يف الواليات
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[د.أمحد الزعايب]
املتحدة حول السنة الدولية للفيزياء الشمسية .A/AC.105/856 .2007

 األمم املتحدة ،جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،
حلقة عمل مشرتكة بني األمم املتحدة و دولة اإلمارات العربية املتحدة و
الواليات املتحدة األمريكية حول تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة
.A/AC.105/988

 األمم املتحدة ،جلنة االستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام الفضائية املطلقة يف
الفضاء اخلارجي  :مذكرة شفوية مؤرخة يف  16إبريل  2001موجهة إىل
األمني العام من البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة لدى األمم
املتحدة (فيينا)ST/SG/SER.E/390 ،
مقاالت و أخبار صحفية:


املوقع اإللكرتوين جلريدة اإلمارات اليوم ،خرب منشور بتاريخ -7 -17
 2014بعنوان "خليفة و حممد بن راشد يعلنان إنشاء وكالة الفضاء
اإلماراتية ...و إرسال أول مسبار عريب إىل املريخ :اإلمارات تدخل
السباق العاملي الستكشاف الفضاء عرب املريخ" متوفر عىل الرابط:

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-07-17-1.694427



املوقع اإللكرتوين لصحيفة اإلمارات اليوم ،خرب منشور يف تاريخ -21
 2014 -10بعنوان"حممد بن راشد شهد بناء أول مسبار عريب إسالمي:
اإلمارات تبدأ أوىل خطواهتا نحو املريخ" ،متوفر عىل الرابط:

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-10-21-1.720219



حممد فودة ،مقال بعنوان "مسبار  2021حيجز مكانا للعرب عىل
الكوكب األمحر :اإلمارات إىل املريخ مرشوع قومي لتنمية األرض
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واإلنسان" ،منشور بتاريخ  ،2014/12/26صحيفة اإلمارات اليوم
متوفر عىل الرابط:
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-12-26-1.740691



املوقع اإللكرتوين  24اإلخباري ،خرب منشور بتاريخ 2014 -9 -20
بعنوان " استثامرات و طنية بعرشين مليار درهم :اإلمارات املصادقة عىل
ميزانية وكالة الفضاء للوصول للمريخ عام  "2021متوفر عىل الرابط:
http://24.ae/article.aspx?ArticleId=105048



املوقع اإللكرتوين جلريدة اخلليج ،خرب منشور بتاريخ 2014 -9 -21
بعنوان "اإلمارات للفضاء تقر امليزانية و تناقش سري العمل يف مسبار
املريخ" متوفر عىل الرابط:

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/a94682e0-f7c6-4be4-aa6e-fd34b2aceccb


املوقع اإللكرتوين جلريدة البيان ،خرب منشور بتاريخ 2014 -10 -20
بعنوان "اإلمارات تبدأ اخلطوات العلمية لبناء أول مسبارعريب إسالمي
يصل لكوكب املريخ" ،متوفر عىل الرابط:

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-10-20-1.2225647.


املوقع اإللكرتوين جلريدة البيان ،خرب منشور بتاريخ 2014 -7 -17
بعنوان"جامعة اإلمارات تنشئ مركزا لتقنية الفضاء" متوفر عىل الرابط:
http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2014-07-17-1.2166096.

مواقع إلكرتونية رسمية:
 املوقع الرسمي لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلامن بن
عبدالعزيز آل سعود ،السرية الذاتية  ،متوفر عىل الرابط:
http://www.sultanbinsalman.sa/Biography/Pages/default.aspx

 املنظمة العربية لالتصاالت الفضائية (عرب سات)،
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http://www.arabsat.com/pages/Default.aspx

: متوفرة عىل الرابط، رشكة الثريا لالتصاالت
http://www.thuraya.com/who-we-are

: متوفر عىل الرابط، رشكة الياه سات لالتصاالت الفضائية
http://www.yahsat.com/ar/about-yahsat.

: مؤسسة اإلمارات للعلوم و التقنية املتقدمة متوفر عىل الرابط
www.ast.ae/ar.

:املصادر األجنبية
Official United Nations’ Documents and Resolutions:
 United Nations, General Assembly resolution 69/85, international
cooperation in the peaceful use of outer space, A/69/452 (05 Dec
2014)
available
at
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/index.html.
Books:
 Robert Burnham et al., a guide to the night sky revised and update 16
(Dr.Johan O’Byrne ed. 2007)
 Fiyinfoluwa Adeleke, Creating a legal Framework for the commercial
exploitation of the Outer Space 14 (Obafemi Awolowo University
2009)
Articles and Lectures:
 Dr. Bernhard Schmidt-Tedd, Prespectives on Space-traffic
management, presented at UN-CHINA APSCO Workshop on Space
Law (Beijing 17 November 2014) page 3, available at
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/workshops/2014/presentati
ons.html
 Prof. Paul Stephen Dempsey, National Legislation Governing
Commercial Activities, presented at UN-CHINA APSCO Workshop
on Space Law (Beijing 17 November 2014) page 9, available at
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/workshops/2014/presentati
ons.html
Articles from Official Websites:
 NASA, NASA Orbiter Fleet, Columbia available at
 http://www.nasa.gov/centers/kennedy/shuttleoperations/orbiters/orbite
rscol.html (last visited Jan. 10, 2015)
 NASA,
Missions
to
Moon,
Luna
2
available
at
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http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?MCode=Luna_02
United Nations, Committee on Peaceful use of Outer Space, Status on
International Agreements relating to activities in outer space as at 1
January
2014.
Available
at
http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/treatystatus/index.html (last
visited Jan. 13, 2015).
 United Nations office for disarmament Affairs, available at
http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space
 United Nations, Office for Outer Space Affairs, National Space Law
Database,
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/national/stateindex.html
 United
Nations,
Treaty
Collection,
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mt
dsg_no=XXIV~1&chapter=24&Temp=mtdsg3&lang=en#3
 U.S. Department of State,Convention on International Liability for
Damage
Caused
by
Space
Objects,
available
at
http://www.state.gov/documents/organization/81127.pdf
(,
 (INTERCOSMOS
http://www.astronautix.com/project/intosmos.htm
Official Websites:
 International Telecommunications Satellite Organization (ITSO),
available at www.itso.com
 International Organization of Space Communications (Intersputnik).
available at http://www.intersputnik.com
 European Space Agency (ESA). available at www.esa.int/ESA
 International Mobile Satellite Organization (IMSO) available at
www.imso.org.
 European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT)
available at www.eutelsat.com.
 European Organization for the Exploitation of Meteorological
Satellites (EUMETSAT) available at www.eumetsat.int/
 International
Telecommunications
Union.
available
at
www.ITU.com
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