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??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:

[د.حممد علي علي احلاج]

املسئولية الدولية عن األضرار اليت تسببها
األقمار الصناعية واملركبات الفضائية األخرى
*
يف ضوء اتفاقيات الفضاء اخلارجي
د .حممد علي علي احلاج



ملخص البحث:
يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام المسئولية الدولية عن األضرار التي تسببها

األقمار الصناعية والمركبات الفضائية األخرى ،متنأولا تعريف الفضاء الخارجي

وطبيعته ،معرج ا على دور األمم المتحدة في تنظيمه من خالل إقرار العديد من

الق اررات والتفاقيات ،مع تفصيل البنود المتعلقة بتسجيل المركبات التي يتم إطالقها

إلى الفضاء ،وقواعد المسئولية عن األضرار التي قد تسببها ،ليخرج بنتيجة مفادها

أن دولة أو دول اإلطالق تتحمل المسئولية ،التي قد تكون مسئولية مطلقة إذا

وقعت األضرار على سطح األرض أو طائرة في الجو ،أو مسئولية مستندة على

الخطأ في ما سوى ذلك ،مع اإلشارة إلى أنه في وقت دخول اتفاقية المسئولية

 1972حيز النفاذ كان العتقاد أنها قدمت وضوح ا قانوني ا كافي ا وفعالا لمعالجة

القضايا كافة ،لكن تم العتراف مؤخ ار أن هناك عيوبا عديدة في نظام المسئولية

الوارد بها ،من أهمها غياب وسائل إلزامية وفعالة لتسوية المنازعات ،وعدم شمول
التعويض للمتضررين كافة.



أجيز للنشر بتاريخ .2013/9/12



أستاذ القانون الدولي العــام المساعد -كلية الشريعة والقانون  -جامعة صنعاء  -اليمن.

[العدد الحادي والستون1436 -هـ يناير ]2015

1

[السنة التاسعة والعشرون]

449

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 61 [2015], Art. 7
[ املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تسببها األقمار الصناعية واملركبات الفضائية]

املقدمة:
ِ
لإللهام والوحي ،لكن
ظرون إلى الفضاء كمصدر
لسنين طويلة ،كان البشر َي ْن ُ
إطالق أول قمر صناعي سوفييتي إلى الفضاء "سبوتنك" عام  ،1957كان مؤش ار
ِ
الفضاء الخارجي ،كما أن التطور التكنولوجي جعل استكشاف
على بداية عصر
الفضاء واستعماله حقيقة واقعية.

وآنذاك ،كانت الفكرة تقوم على أن حكومات الدول – فقط – ينبغي أن تكون
ِ
الفضاء واستعماله ،غير أن نصوص معاهدة الفضاء الخارجي
ناشطة في استكشاف

( 1967م  )6تركت الباب مفتوحا الحتمال مشاركة الكيانات الخاصة في ذلك.

ِ
ِ
لألسباب
الخارجي
الفضاء
أما في الوقت الحاضر ،فيالحظ أن استغالل
ِ
التجار ِ
ية منتشر ومتوسع ،سواء عبر وضع األقمار الصناعية في المدارات التي تقع
ِ
األرض ،أو إطالق المركبات إلى القمر واألجرام السماوية الستكشاف مصادرها
حول

المعدنية واستغاللها.

ويأتي إطالق األقمار الصناعية لشتى األغراض ،كأبرز االستثمارات في

الفضاء في الوقت الحالي ،مع ما قد تسببه تلك األقمار من أضرار سواء في أثناء

إطالقها أو في أثناء عملها أو خالل تعطلها وتدميرها وتحولها إلى حطام فضائي،
ومن حيث المبدأ ،يمكن القول إن اتفاقيات الفضاء الخارجي تقدم للطرف المتضرر

– بسبب أحد األنشطة الفضائية – نظاما مناسبا ومرضيا للمسئولية الدولية ،بالمقارنة
مع نظم المسئولية في المجاالت األخرى.

ولذا يهدف هذا البحث إلى استعراض نصوص تلك االتفاقيات ،وباألخص منها

البنود المتعلقة بأحكام المسئولية الدولية الناتجة عن األضرار التي قد تسببها األقمار
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الصناعية سواء في الفضاء أو اليابسة ،مع بيان طبيعة تلك المسئولية واألضرار التي
يتم التعويض عنها ،وأسلوب تحديد التعويض ،ووسائل تسوية المنازعات وغيرها ،من

خالل الخطة التالية:

المطل ـ ـب األول:

الفرع األول:

تعريف الفضاء الخارجي وطبيعته القانونية

تعريف وتحديد الفضاء الخارجي

الفرع الثاني:

الطبيعة القانونية للفضاء الخارجي

الفـ ـرع األول:

ق اررات األمم المتحدة الخاصة بالفضاء الخارجي

الفرع الثاني:

اتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي

المطل ـ ـ ـب الثاني:

تنظيم األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي

واستخدامه لألغراض السلمية

الفرع الثالث:

مدارات األقمار الصناعية ودور االتحاد الدولي

المطلـ ـب الثالث:

المسئولية الدولية عن األضرار التي تسببها المركبات

الفرع األول:

الفرع الثاني:

المطل ـ ـ ـ ـب الرابع:
الفرع األول:

الفرع الثاني:

لالتصاالت في تحديدها
واألجسام الفضائية

الجهات التي تتحمل المسئولية الدولية وطبيعتها

أسلوب المطالبة بالتعويض وتحديده

أثر التغييرات التي تط أر في بيانات القمر الصناعي
وتطبيقات المسئولية

أثر التغييرات التي تط أر في بيانات القمر الصناعي
تطبيقات المسئولية
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املطلب األول
تعريف الفضاء اخلارجي وطبيعته القانونية
هناك اتفاق على أنه فوق كل منطقة جغرافية لدولة معينة ،هناك ما يسمى

بـ"المجال الجوي" الذي يخضع -مثل المياه اإلقليمية– لقوانين الدولة التي ينتمي

إليها ،وال ينبغي انتهاكه دون إذنها ،وبعد ارتفاع معين؛ فإن الفضاء فوق تلك المنطقة

الجغرافية يخرج عن كونه مجاال جويا وطنيا إلى كونه (فضاء دوليا) تحكمه -مثل

المياه الدولية -تشريعات دولية(.)1

ولذا يتبادر إلى الذهن أنه قد تم االتفاق بين الدول على وضع تعريف محدد
ِ
ِ
قانون
األشياء الغربية حول
للفضاء ،وبيان النقطة التي يبدأ منها ،لكن من إحدى
ِ
الفضاء الخارجي ،أنه لم تتم معرفة متى وأين ينطبق النظام القانوني للفضاء لحد

الح ّد أو الحدود بين المجال الجوي
اآلن ،فليس هناك اتفاقية دولية متعلقة بتحديد َ
ِ
الخارجي ،فقد سكتت معاهدة الفضاء الخارجي  1967وملحقاتها عن
الفضاء
للدول و
ِ
ِ
المسألة.
هذه
وعليه ،سنحاول تعريف الفضاء الخارجي ،وبيان الحد الذي يبدأ منه ،وطبيعته

القانونية ،من خالل الفروع التالية:

الفرع األول
تعريف وحتديد الفضاء اخلارجي

يعرف الفضاء الخارجي –فقهيا -بأنه :المنطقةُ الفضائية المشتركةُ الدولية التي تقع

فيما وراء نطاق السلطة القضائية للدول منفردة

Outer space is an internationalized

.)2(common area beyond the national jurisdiction of individual states
( )1د .محمد بهي الدين عرجون :الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية ،عالم المعرفة ،العدد ،214
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،اكتوبر  ،1996ص .349
Detlev Wolter, Common Security in Outer Space and International Law, United
Nations, 2006, p. 3.
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ِ
ِ
ومن المفترض أن لجنة األُمم المتّ ِ
للفضاء
السلمية
حدة الخاصة باالستعماالت
الخارجي the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
ِ
) (UnCopuosقد تطرقت إلى المسألة في أثناء اجتماعاتها األولى ،لكن المفاجأة أن

تقريرها األول في  14يوليو  1959لم يحتو على شئ إزاء ذلك ،بل أشار إلى عدم
ِ
الح ّد األدنى
إعطاء األولوية لموضوع التحديد ،كما أشار  -بشكل غريب – إلى أن َ
()3
ِ
الس َنوات التالية
للفضاء و َ
الح ّد األعلى الختصاص الدولة ال َيْل َزم أن يتزامنا  ،وفي َ
ِ
جدول أعمال اللجنة ،لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا
وضعت تلك المسألة على

الخصوص(.)4

ومن الواضح َّ
اإلقليمي إلى مدى غير محدد،
أن سيادة الدولة على مجالها الجوي
ِ

لن تكون فعالة ،بسبب العجز عن ممارستها ،خاصة بعد رحالت استكشاف الفضاء،
وتسارع التطور العلمي والتكنولوجي ،فالحصول على ترخيص – والقيام بالرقابة  -من

ِ
لمرور األقمار الصناعية
الدولة

()5

satellites

والمركبات األخرى التي تدور على بعد يزيد

العُبور ،وهذا يعني
عن  100ميل فوق إقليمها سيكون شاقا ،ولذلك قبلت الدول بمثل هذا ُ
أن سيادتها على مجالها الجوي محدودة في االرتفاع(.)6

كما أن اإلقرار بتوسع سيادة الدولة لمدى غير محدد سيقود إلى ما يمكن

تسميته "بتأثير الفنار  ،"lighthouse effectحيث سيؤدي إلى تشكيل مخروط بشكل
Report to the United Nations General Assembly, U.N. Ad Hoc Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space, 14th Sess., U.N. Doc. A14141 (1959).
’COPUOS, ‘The Question of Definition and/or the Delimitation of Outer Space
(1970), UN Doc A/AC105/2/7; Francis Lyall and Paul B. Larsen, Space Law: A
Treatise, Ashgate Publishing, UK, 2009, p. 163.

()3
()4

( )5تعرف األقمار الصناعية بأنها مركبات تدور حول األرض على ارتفاع يتراوح بين  100ميل وعدة
آالف من األميال وتؤدي مهام معينة متصلة عادة بكوكب األرض كاالستطالع واالتصال .للمزيد،
انظر-:
 د .محمد بهي الدين عرجون ،مرجع سابق ،ص .32)6( Malcolm N. Shaw, International law, Fifth Edition, Cambridge University Press, 2003,
p. 480.
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القمر والكو ِ
ِ
ِ
ِ
اكب
األرض في الدولة المعنية إلى أن يصل إلى
مركز
عمودي ِم ْن
األخرى التي ستدخل فيه ،وهذا األمر سيؤدي إلى تنازع السيادة على تلك الكواكب،

فضال عن تناقضه مع مبدأ استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة البشرية جمعاء(.)7

مر السنين بقي السؤال المتعلق بالحد الذي يبدأ منه الفضاء الخارجي،
وعلى ِّ
مسألة قانونية تختلف فيها اآلراء ووجهات النظر ،مما أنتج العديد ِمن النظر ِ
يات
ْ
الحجج ،وفي األيام األولى لعبت االعتبارات العسكرية دو ار كبي ار ،لكن
واالقتراحات و
ِ

مال إلى التراجع مؤخ ار(.)8
ذلك العنصر َ

ويمكن تقسيم تلك اآلراء إلى مجموعتين ،تحتوي المجموعة األولى على

ِ
العناصر الطبيعية "المنهج الفضائي أو المكاني
النظريات التي ترّك ُز على
ِ
الغرض أَو وظيفة األداة "المنهج الوظيفي
 ،"approachوالمجموعة األخرى تركز على

spatial

.)9("functional approach

أولا :المنهج الفضائي أو المكاني
الفعالة  "effective controlمن الدولة،
يستند هذا المنهج على إمكانية "المراقبة ّ
ويعني ذلك  -كما في قديم الزمان – أن "مقدار ثالثة أميال ِّ
كحد" َ -ك َانت المسافةَ

َن تراقب البحر من شواطئها ،أما في ما يتعلق بالسيادة على
التي يمكن للدولة أ ْ
ِ
رض
َن تَ ْف َ
َن تمتد بشكل عمودي إلى االرتفاع الذي يُ ْمك ُن أ ْ
ب أْ
المجال الجويَ ،في ِج ُ
عليه الدولة سيادتها ورقابتها(.)10

)7( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 163.
)8( Ruwantissa Abeyratne, ICAO's Involvement in Outer Space Affairs - A Need for Closer
Scrutiny?, Journal of Space Law, Vol. 30 No. 2, Fall 2004, p. 191.; Ricky J Lee, Reconciling
International Space Law with the Commercial Realities of the Twenty-first Century,
Singapore Journal of International & Comparative Law (2000) 4, p. 206.; Francis Lyall and
Paul B. Larsen, op. cit. p. 163.
)9( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 163.; Ricky J Lee, op. cit. p. 207.
)10( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 165.
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وعيب هذا المنهج أنه سيثير العديد من المشاكل :فهو يقرر َّ
أن سيادة الدول
ِ
المختلفة ستمتد إلى ارتفاعات مختلفة طبقا لقدراتها ،ومن غير المحتمل قبول ذلك؛

ضع َح ّد لالرتفاع الذي يمكن للدولة – في إطاره  -ممارسة الرقابة بصورة
كما أن َو ْ
ون ال معنى له بالنسبة للدول التي تفتقر إلى القدرات الالزمة لذلك ،وأخي ار،
فاعلة َس َي ُك ُ
ِ ِ
ير بسرعة تزيد ِع ْن  7كم
ألن األقمار الصناعية الواقعة في مدار أرضي
منخفض تس ُ
أي قمر صناعي فوق العديد ِم ْن
في الثانية ،وهذا يعني أن الفترة التي يعبر فيها ّ

الدول – وليس فوق دولة واحدة  -ستكون محدودة جدا ،ونستنتج من ذلك أن فرص
ق الرقابة الفع ِ
تطبي ِ
الة ضئيلة جدا ،حتى لو استند التحديد على أسس علمية بحتة،
ّ
فإن العلم غير ثابت ،إذ يتقدم ويتطور باستمرار ،وبالتالي لن يكون هناك تحديد ثابت
مستقر(.)11

كما أن هذا المنهج مضطرب وغير ثابت ،حيث ال يمكن – على ضوئه –

وضع ارتفاع ثابت معين يبدأ منه الفضاء الخارجي ،كما أنه يتعارض مع مبدأ

المساواة ،ألن مقدار الحد الذي سيبدأ منه الفضاء الخارجي سيتفاوت من دولة إلى

أخرى تبعا لتفاوت إمكانيات الرقابة واإلشراف وبسط السيادة.

كما أن تحديد الفضاء الجوي طبقا لهذا المنهج سيعني أن أي ضرر يقع على

طرف آخر بواسطة المركبة الفضائية التي لم تصل إلى مدارها ،لن يكون مشموال
باتفاقية المسئولية الدولية عن األضرار التي تسببها األقمار الصناعية  ،1972وهذا

– بوضوح – لم يكن مقصودا الدول األطراف في االتفاقية عندما تم وضعها(.)12

وطبقا للشروط والخصائص الطبيعية التي ينبغي مراعاتها لتعيين الحد الذي

يميز بين المجال الجوي والفضاء الخارجي ،اقترحت إيطاليا في عام  1975أن َح ّد

)11( Ibid. pp. 165-166.
)12( Ricky J Lee, op. cit. pp. 208-209.
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أو ارتفاع  90كم 48 /ميل بحري  ،nautical milesيمثل الخط الفاصل بينهما،

مستندة على فكرة أن أعلى ارتفاع يمكن أن تصل إليه أية طائرة ،يقع بين 60

ثم يُ ْعتَ َقد َّ
ون
أن َح ّد  90كم 48 /ميل َ
سي ُك ُ
كم 32/ميل ،و 120كم65/ميل ،ومن ّ
ِ
ِ
مماثلة  -اقترحت بلجيكا أن
ألسباب
المحتمل األدنى .وفي عام - 1976
المدار
َ
َ

ارتفاع  100كم 55/ميل يمكن أن يكون الحد الذي يبدأ منه الفضاء الخارجي .وفي
ِ
القانونية للجنة االستعماالت
عي ِة
السوفييتي على اللجنة الفر ّ
 1979اقترح االتحاد ّ

َن
الح ّد بين الفضاء الخار ِ
ب أْ
جي والمجال الجوي َي ِج ُ
السلمية للفضاء الخارجي ،أن َ
تجاوز  110كم 60 /ميل فوق مستوى سطح
ُيعين باتفاقية بين الدول في ارتفاع ال َي ُ
ِ
ِ
ِ
ون َّ
ِ
مالئمة ،وأنه إذا تم وضع أعلى حد
بمعاهدة
مؤكدا ومعينا
البحر ،وهذا لكي َي ُك َ
َن
ب أْ
للمجال الجوي عند  110- 100كم 62- 60 /ميل ،فإن الجسم الفضائي َي ِج ُ

ِ
ِّ
صول إلى مداره أَو
الو ُ
يحتفظ بالحق في الطيران فوق أقاليم الدول األخرى لغرض ُ
ِ
األرض ،وفي حال قبول هذا االقتراح عموما ،فمن المفترض وجوب أن
العودة إلى
تكون المركبة الفضائية أَو أي جسم فضائي ِ
آخر – في المراحل األدنى ِم ْن عبوره -
ِ
خاضعا لسيطرة المالحة الجو ِ
العالقة(.)13
ية للدولة ذات
ّ
وفي واقع األمر ،يالحظ أن دوران القمر الصناعي الواقع في مدار أدنى من

حوالي  200كم 110 /ميل ،يؤدي إلى تلفه بسرعة ،كما أن المدار اإلهليجي

(البيضاوي الشكل)  an elliptical orbitالذي يقع أدني من حوالي  120كم 65/ميل،

البقاء  -بشكل
يعد مدا ار مدم ار ،بسبب أن القمر الصناعي – واقعيا  -ال َيستطيع َ
ِ
شير
طبيعي -في
المدار إذا وضع في مدار أدنى من حوالي  90كم 48/ميل ،مما ُي َ
)13( Italy – A/AC.105/PV.155, 11–12; Belgium – A/AC.105/C.1.76, 13,; USSR – COPUOS
Working Paper, ‘Approach to the Delimitation of Airspace and Outer Space’,
A/AC/105/C.2/L.121 (1979), Annex IV to A/AC.105/240; cf. its later paper
A/AC/105/C.2/L.139, 4 April 1983.; USSR – COPUOS Working Paper, ‘Approach to the
Delimitation of Airspace and Outer Space’, A/AC/105/C.2/L.121 (1979),; Francis Lyall and
Paul B. Larsen, op. cit. p. 172.; Ricky J Lee, op. cit. p. 209.
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??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:

[د.حممد علي علي احلاج]

َن ُيعين لتحديد المسافة التي يبدأ منها الفضاء الخارجي
ب أْ
أن الحد الذي َي ِج ُ
إلى ّ
سيكون حول أو بين هذه االرتفاعات(.)14
ثانيا :المنهج الوظيفي

ِ
يمكن القول إن هذا المنهج أقل تركي از واهتماما بالعو ِ
الطبيعية ،لكنه يؤ ّكد
امل

أن هناك نظامين قانونيين
الغرض من األداة ،وترتكز النقط َة األساسيةَ فيه على ّ
ِ
ِ
ِ
الفضاء،
األرض ،هما القانون الجوي وقانون
سطح
باألجسام الفضائية فوق
متعلقين
ِ
ِ
َن يطبق على الطيران
القانون
ويتم التمييز بينهما استنادا إلى أن
ِ
ب أْ
الجوي َي ِج ُ
العادي (المالحة الجوية العادية) ،في حين يطبق قانون الفضاء على األنشطة
ِ
ِ
الفضاء على
الفضاء واستعماله ،وطبقا لذلك ،يطبق قانون
الموجهة نحو استكشاف
ِ
الفضاء ،ألن ذلك يعد نشاطا فضائيا ،ويطبق القانون
المركبات التي يتم إطالقها إلى

الجوي على حمولة المكوك الفضائي(.)15

وعيب هذا المنهج أنه يضعف سيادة الدول ،فطبقا له ،عندما تمر المركبة

الفضائية خالل المجال الجوي لتصل إلى مدارها في الفضاء الجوي ،فإن مفهوم

السيادة على المجال الجوي ال ينطبق على الرحالت الفضائية(.)16

ِ
الخارجي،
الفضاء
وقد رأى البعض أنه من المنطقي تَمييز المجال الجوي عن
ِ
ق ز َاد بشكل ملحوظ في أثناء س َنو ِ
وهذا المنط ِ
ات استكشاف الفضاء واستعماله ،و
َ
بشكل خاص في بنود اتفاقيات الحد من التسلح  arms limitation agreementsالتي
( )15للمزيد من التفاصيل ،انظر-:

)14( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 168.

Ricky J Lee, op. cit. p. 208.; S.G. Sreejith, Whither International Law, Thither Space Law: A
Discipline in Transition, California Western International Law Journal [Vol. 38, 2008], pp. 366367.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 169-170. 'The basic point is that there are two
legal regimes with relevance for objects in transit above the surface of the Earth, air law and
space law. A distinction can be made between them in that air law should apply to aviation and
space law to activities directed towards the use of space'.
)16( Ricky J Lee, op. cit. p. 208.
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تميز بين أنظمة التسلح وفقا لما إذا كانت مستقرة في الفضاء أو ال ،فمثل هذه
ّ
االتفاقيات ال تُعرف الفضاء ألغر ِ
ظهر أنها تعتمد على الفَ ْهم المشترك
اضها ،لكن َي ْ
ّ
الب ْعض
للحد الذي يبدأ منه ،ولذا فإن الحاجة إلى اتفاقيات الحد من التسلح قد ترغم َ

الح ّد بين المجال الجوي والفضاء
ون من المنطقي تقرير َ
فس َي ُك ُ
على حل المشكلةَ ،
الخارجي ألغر ِ
اض الحد من التسلح دون أن يشمل ذلك  -بالضرورة – األغراض
والمصالح المد ِ
نية(.)17
ويبدو أنه سيكون من األفضل تَ ّبني ارتفاع محدد – يبدأ منه الفضاء الخارجي
ِ
ِ
الطبيعية ،ويبدو أن أدنى مدار عملي
اإلمكانيات والعوامل
– مع األخذ في االعتبار

عدل قليال
لألقمار الصناعية يتحدد –تقريبا– عند  100كم 62/ميل ،ويمكن أن يُ ّ
ِ
ِ
ِ
للجو في ذلك الوقت ،والثبات
اعتمادا على سرعة القمر الصناعي والكثافة الفعلية ّ
ِ
الفضاء الخارجي ،فإذا كان
سيزي ُل المشكلة البارزة في اتفاقيات
على مثل هذا الر ِقم ُ
ِ
الخارجي متاحا لالستعمال من الجميع (م  1من معاهدة الفضاء الخارجي)،
الفضاء
ِ

مع ِرفته لتنظيم
مع ِرفة من أين يبدأ ،وبنفس الطريقة من الضروري ْ
فمن المرغوب ْ
ِ
المسؤولية
التسلح أَو األنشطة األخرى ،كما أن من المهم تحديد ذلك؛ ألن اتفاقية

ِ
سطح األرض أَو
الضرر الواقع على
 1972تفرق بين المسؤولية المطلقة عن
ِ
الطائرِة في الجو (م  ،)2والمسؤولية التي أساسها الخطأ في مكان آخر (م .)18()3
ولكن إذا تم تعيين الحد الذي يبدأ منه الفضاء الخارجي ،فما الحكم في حال

دخول المركبة الفضائية أو عبورها المجال الجوي لدولة أخرى؟

إذا دخلت مركبة فضائية أُطلقت من إقليم ّأية دولة – في أية مرحلة من
طيرانها  -المجال الجوي لدولة أخرى ،فيجب أن يتم ذلك بمو ِ
افقة تلك الدولة؛ بشرط
)17( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 162.
)18( Ibid. p. 171.
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[د.حممد علي علي احلاج]

ِ
أن مثل تلك الموافقة لَ ْن تَمنع من االستفسار عن الغرض من الطير ِ
المقصود ،كما
ان
ِ
العلمية والسلمية ،ويجب أن يتم
يفترض في الموافقة أن تكون – فقط – لألغراض
ِ
الخطر عن أو من تلك المركبة(.)19
السيطرة والتحكم في عملية العبور لتجنب

وبناء على ما سبق يبدو – بحق  -أن تعيين ارتفاع  110/100كم عن سطح

البحر  -عبر معاهدة دولية  -يشكل الحد المقبول في الممارسة ،مع إمكانية تغيير

ذلك في المستقبل بالتوافق بين الدول ،طبقا للحاجة والتطور المستمر في العلوم

والتقنية(.)20

الفرع الثاين
الطبيعة القانونية للفضاء اخلارجي

ِ
جي ،حيث قرر بعض
تعددت النظريات الفقهية حول طبيعة
الفضاء الخار ِ

الفقهاء أن الفضاء الخارجي يعد مجاال مشتركا لكل األمم ،ويمكن تحديده بحسب

حاجات ومصالح الدول المختلفة تبعا للتنافس الدولي في استكشاف الفضاء
ِ
الخارجي وال تملك فيه
الفضاء
واستغالله ،بينما رأى آخرون أن الدول ال تحتاج إلى
ِ

سيطر عليه وتتحكم فيه حتى إذا
نفس المصالح كالمجال الجوي ،إذ ال تَستطيع أ ْ
َن تُ َ
ِ
ِ
ب أَال تَ َّ
متد إليه ،وبالتالي ال بد
اعتبرنا أنه يعد مجاال خاضعا لسيادتها ،فالسيادة َي ِج ُ
من وضع خط فاصل بين المجال الجوي للدول والفضاء الخارجي ،في حين قرر
البعض إمكانية تجزئته وتوزيعه بين الدول المختلفة ،وقد ظهرت كل هذه المفاهيم في
أوائل الخمسينات من القرن الماضي؛ كما قارن البعض الفضاء بأعالي البحار ،بينما

الوطني ،كما اختلفت القوى العظمى فيما بينها حول
قارنه آخرون بالمجال الجوي
ِ

David Davies Memorial Institute, ‘Draft Code of Rules on the Exploration and Uses of
 Francis Lyall and Paulمشار إليه في Outer Space’ (1963) 29 J. Air L. and Comm. 141–50.
B. Larsen, op. cit. p. 172.
Ricky J Lee, op. cit. p. 110.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 169.
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مفهوم أعالي البحار ،بينما فضل االتحاد
ذلك ،فقد فضلت الواليات المتّحدة
َ
ِ
الوطني(.)21
مفهوم المجال الجوي
السوفييتي السابق
ِ
وبعد إجراء العديد من المفاوضات وافق االتحاد السوفييتي على مفهوم أعالي

البحار عام  ،)22(1961الذي يعني أن الفضاء الخارجي غير قابل للحيازة ،وأنه يعد
()23

ملكا للبشرية جمعاء

(مبدأ التراث المشترك)( ،)24كما وافق على قرار الجمعية

( )21للمزيد من التفاصيل عن تلك اآلراء والنظريات ،انظر-:

-

Delbert R. Terrill Jr., Colonel Usafr, The Air Force Role in Developing International
Outer Space Law, Air University Press, 1999, pp. 2-3.; M. J. Peterson, The Use of
Analogies in Developing Outer Space Law, International Organization, Vol. 51, No.
2 (Spring, 1997), pp. 246-247.; S.G. Sreejith, op. cit. pp. 372-374.

تدعم فكرةَ إمكانية السيادة الوطنية
( )22مع ذلك ،كان هناك مجموعة من الفقهاء السوفييت والغربيين َ
على األجرام السماوية ،بيد أن األغلبية الساحقةَ عارضت ذلك ،فقد أعلن ممثلو دول العالم الثالث
ِ
ِ
للفضاء ،أن هناك العديد من المشاكل
السلمية
الخاص ِة باالستعماالت
في لجنة األُمم المتّحدةَ
ّ
ِ
خاصة على ُك ّل أَو جزء من أي جرم
حقوقا
الدول
أدعت
إذا
هر
ظ
ت
ْ
الخطيرِة التي ُي ْمك ُن أ ْ
ّ
َن َ َ
ِ
الفضاء الخارجي  1967التي تمنع ذلك ،للمزيد،
سماوي ،وقد حسم الخالف بإقرار معاهدة
انظر-:
M. J. Peterson, op. cit. pp. 255-257.

-

ضد احتمال أن
( )23دعمت الدول المتطورةُ نظرية الملكية المشتركة (العامة) للفضاء ،لحماية نفسها ّ
صبحون المالك المهيمنِين في
يصل اآلخرون إلى القمر  -أوال ّ -
ويدعون السيادةَ عليه ،وبذلك ُي ُ
ِ
ِ
ِ
المصادر
المشترك إلى
الفضاء ،كما دعمت الدول الناميةَ النظرية ذاتها؛ ألن الوصول المتاح و
واألجرام السماوية ،سيضمن لتلك الدول – غير الفضائية  -عدم الخسارة الكاملة لموارد الفضاء
غبت  -أيضا – في عدم امتداد سباق التسلح الذي كان
عند قدرتها على الوصول إليه ،كما َر ْ
ِ
السماح باالستعماالت السلمية فقط.
تم
وبذلك
،
الخارجي
الفضاء
قائما إبان فترة الحرب الباردة إلى
ِ
َ
للمزيد ،انظر-:
-

()24

Eilene Galloway, Maintaining International Space Cooperation for Peaceful Uses,
Journal of Space Law, Vol. 30 No. 2, Fall 2004, pp. 312-313.; Brandon C. Gruner, "A
New Hope for International Space Law: Incorporating Nineteenth Century First
Possession Principles into the 1967 Space Treaty for the Colonization of Outer Space
in the Twenty-First Century," Seton Hall Law Review: Vol. 35:299, 2004, pp. 323324.
يقصد بمبدأ "التراث المشترك للبشرية  "common heritage of mankindما يلي -:أ) أن المنطقة

التي يطبق عليها ليست موضوعا للتملك من قبل أية دولة؛ ب) أن جميع الدول تتشارك في إدارة
ِ
ِ
المنطقة بغض النظر عن
مصادر
ستفيد من استغالل
َن تَ َ
ب أْ
تلك المنطقة؛ ج) أن ُك ّل البلدان َي ِج ُ
المشاركة؛ د) أن المنطقة يجب أن تكرس لألغراض السلمية ،هـ) يجب الحفاظ على المنطقة
لمصلحة األجيال القادمة .للمزيد من التفاصيل ،انظر-:

Brandon C. Gruner, op. cit. p. 327.; Bryon C. Brittingham, Does the World Really
Need New Space Law?, Oregon Review of International Law, Vol. 12, 31, 2010. p.
39.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 193-194.; Scott J. Shackelford,
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??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:

[د.حممد علي علي احلاج]

العامة لألمم المتحدة رقم ( 1959/1721أ) ،الذي أفصح عن اتفاقية تمهيدية تحتوي

على مقترحين ر ِ
ئيسيين-:

ِ
الخارجي واألجرام السماوية؛
الفضاء
( )1أن يطبق القانون الدولي على
ِ

( )2أن الفضاء الخارجي واألجرام السماوية متاحة لالستكشاف واالستعمال

من ُك ّل الدول بما ينسجم مع القانون الدولي وليس خاضعا للسيادة الوطنية ألية دولة.

كما تم االتفاق بين الدول على عدم وجود جزء من الفضاء الخارجي َق ْد
ِ
لسيادة الدول بصورة منفردةno portion of outer space may be ،
ص أو يخضع
ُي ّ
خص ُ

 ،)25(appropriated to the sovereignty of individual statesفالفضاء الخارجي و ُك ّل
مصادره تعد ملكا للبشرية بأكملها ،وقد صرحت بذلك ُك ّل االتفاقيات واإلعالنات

الدولية المرتبطة بهذا الموضوِع(.)26

ِ
أغلبية الدول التي ترغب في
وهذا ُيمثّ ُل التسويات التي تم التوصل إليها بين
استعمال "التراث المشترك "common heritage؛ لتضمن لنفسها َب ْعض المناف ِع ِم ْن
ِ
المال لتحقيق الحضور الرئيسي في
هد و َ
الج َ
أنشطة الفضاء ،وتلك الدول التي َوضعت ُ
الفضاء ،عالوة على ذلك ،فإن الواليات المتّ ِ
ِ
حدة وبدرجة أقل روسيا ،يستعمالن

اض العسكر ِ
الفضاء دائما لألغر ِ
القانوني
ية ،وال يرغبان في إقرار نوع من االلتزام
ِ
َ
لي لالشتراك في أَو َك ْشف طبيعة أنشطتهم وتطورهم التكنولوجي ،كما أن
الدو ِ
ِ
ِ
البلدان سواء كمصدر للموارد
المشروعات الفضائية التي ستؤدي إلى إفادة العديد ِم ْن
ِ
المستقبل للمزيد من
ون مجاال في
الطبيعية أو لتوسيع األنشطة والمنافع التجارية َستَ ُك ُ

The Tragedy of the Common Heritage of Mankind, February 2008, pp. 17-18.
Available at: http://works.bepress.com/scott_shackelford/2
)25( Malcolm N. Shaw, op. cit. p. 481.
)26( Taylor Reeves Dalton, Developing the Final Frontier: Defining Private Property Rights on
Celestial Bodies for the Benefit of All Mankind, Cornell Law School Graduate Student
Papers. Paper 25. p. 5. http://scholarship.law.cornell.edu/lps_papers/25
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ِ
غذاء عالمي متزايد ،وايجاد
تضم ُن إنتاج
الجدل،
فالمنافع المحتملةَ قد تكون هائلة ،وتَ ّ
َ
ارد طاقة وغيرها وأكثر(.)27
معادن جديدة وماء ومو َ
َ

ِ
الخارجي كمنطقة وصول متاحة لجميع
الفضاء
شجعُ على معاملة
ِ
وهذا األمر ُي ّ
األمم ،ويمكن استعماله من قبلها دون ترخيص من أحد ،كما أن لكل دولة الحق في
ِ
اعدها ونظمها على مواطنيها حيثما َكانوا في
الفضاء(.)28
أن تَ ْفرض قو َ

املطلب الثاين
تنظيم األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي

يمكن القول إن القانون الجوي أتى إلى الوجود وفقا لوجهة نظر تنظيمية عالمية،

فقد تم ذلك عندما وقعت  52دولة على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي في 7
ِ
ت
ديسمبر  ،1944أما قانون
الفضاء الخارجي فقد ابتدأ في  1958عندما تَ ّبن ْ
الج ِ
ِ
لألمم المتحدة قرارها رقم  ،1348علما بأن الفرق األساسي بين
العامة
معيَّة
َ
ّ
أن القانون الجوي يعد قانونا هيكليا ،وأكثر إحاطة بكل السمات
القانونين يتحدد في ّ
ِ
الفضاء فال يملك وثيقة تنظيمية
التنظيمية عبر وثائق واتفاقيات تحدد ذلك ،أما قانون
شاملة وال منظمة دولية مسئولة عن تنظيمه ،وبدال ِمن ذلك ،تعالج القضايا المختلفة
الفضاء طبقا ِ
ِ
ِ
قانون
في
لع ّدة اتفاقيات دولية(.)29

)27( George B. Dietrich, LL. B., Extending the Principle of the Common Heritage of
Mankind to Outer Space, A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and
Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Laws
(LL.M.)., Institute of Air and Space Law, McGill University, Montreal, Quebec,
July, 2002, pp. 15-16.

ِ
الخارجي كالشيء الّذي
الفضاء
شجعُ على معاملة
ِ
سي ّ
( )28في حين أن تبني مفهوم المجال الجوي ُ
ك تلك القطعة،
قس ُم إلى ِقطَع وطنية لكل دولة ،ويستعمل فقط بترخيص من الدولة التي تَمتل ُ
َسُي ّ
ِ
ِ
الخاصين الذين
شخص من األجانب باإلضافة إلى مواطنيها
اعد على ُك ّل
رض القو َ
و ُك ّل دولة ستَفْ ُ
يعملون في القطعة التي تمتلكها ،وهذا األمر سيؤدي إلى صعوبات وتعقيدات بالغة عند
استكشاف الفضاء واستغالله ،كما يتنافى مع المنطق والوضع الطبيعي لألمور .للمزيد ،انظر-:
o M. J. Peterson, op. cit. p. 252.
)29( Ruwantissa Abeyratne, op. cit. p. 187.
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غير أن كال من اتفاقية شيكاغو (الديباجة والمادة  )44والقرار ( 1348البند
ِ
ِ
ِ
العالم ،حيث يصرح األول بأن تطوير
الناس في
حاجات
التمهيدي الرابع) ُيشيران إلى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العالم،
الناس في
تلبي حاجات
الجوية
تقنيات المالحة
َن ّ
ب أْ
ومبادئ النقل الجوي َي ِج ُ
بينما يعترف األخير بالمصلحة العامة للبشرية في الفضاء الخارجي(.)30
ووفقا لتلك الحاجات ،أقرت األمم المتحدة مجموعة من الق اررات والمعاهدات

واإلعالنات الخاصة بالفضاء الخارجي ،كالتالي:

الفرع األول
قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالفضاء اخلارجي
واستخدامه لألغراض السلمية
()31

كان أهم ما يشغل األمم المتحدة

آنذاك ،درء الخطر الذي قد يتعرض له

العالم لو استعمل الفضاء الخارجي في األغراض العسكرية ،ومن هنا نشأ مبدأ
ِ
الخارجي الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
للفضاء
السلمي
االستعمال
ِ
ِ

قرارها رقم ( )1148الصادر في  14نوفمبر  .1957وقد تم تبني ذلك القرِار ،بناء
على اقتراح مشترك ِمن كندا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،والواليات المتّحدة األمريكية في
أغسطس  ،1957ونص على إنشاء “نظام دولي للرقابة

international system of

ِ
بمهمة ضمان َّ
ون – حصريا
 ،”inspectionيكلّف
أن إرسال األجسام إلى الفضاء ي ُك ُ
ّ
)30( Ibid. pp. 187-188.

( )31فيما يتعلق بالمؤتمرات ،ينبغي اإلشارة إلى أن األمم المتحدة عقدت ثالثة مؤتمرات عالمية معنية
ِ
الخارجي واستعماله لألغراض السلميِة ( ُكلّها في مدينة فيينا بالنمسا) ،مصحوبة
الفضاء
باستكشاف
ِ
ِ
لتطوير
بالعديد من المنتديات التقنية ،وورش العمل التمهيدية المعنية بذلك ،وقد وجهت تلك الجهود
ِ
ِ
الفضاء خصوصا
الفضاء ،وتشجيع انتشار التكنولوجيا المرتبطة به ،واإلفادة من تطبيقات
أنشطة
ِ
النامية ،وقد عقد المؤتمر األول في  ،1968والثّاني في  ،1982والثّالث في  ،1999و كان
للدول
لها تأثير هام ،خاصة إعالن فيينا الذي تم تبنيه في المؤتمر األخير ،الذي يعتبر البيان الرئيسي
ِ
لألولويات والطموحات الخاصة بالفضاء ،باإلضافة إلى تركيزه على ضرورة بناء القدرات في قانون
الفضاء وأنشطته المختلفة بالنسبة للدول النامية .للمزيد ،انظر-:
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 16.; J.A. Schneeberger, Capacity Building
in Space Law, African Skies Cieux Africains, No. 12, October 2008, pp. 99-100.
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 لألغراض السلمية .)32(”exclusively for peaceful purposesكما أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ( )1348في  13ديسمبر 1958

يقضي بحصر استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية والعلمية فقط( ،)33فقد
ِ
العامة للبشر ِ
ِ
الخارجي ،وأن
الفضاء
ية في
نصت الديباجة على االعتِراف بالمصلحة
ِ

عمل لألغراض السلمية فقط ،وطالب بتجنب امتداد
َن يُستَ َ
الهدف العام يتمثل في أ ْ
التنافس الوطني إلى هذا المجال ،وحث على التَرويج  -بشكل مكثف – الستكشافه
لمنفعة البشر ِ
ِ
ية ،وأنشأ لجنةَ األُمم المتّحدة الخاصة باالستعماالت
األكمل واستغالله

)32( UN Res. 1148, 14 November 1957; Detlev Wolter, op. cit. p. 10.

ِ
ِ
الخارجي لألغر ِ
ِ
اض
الفضاء
لعصر الفضاء ،أقر المجتمع الدولي تعبير "استعمال
األيام األولى
( )33منذ
ِ
ِ
ِ
ِ
السلمية" ،وبالرغم من ظهوره في الكثير من وثائق األُمم المتّحدة واتفاقيات الفضاء ،فما زال يفتقر
ِ
يف رسمي محدد ،ولذا َكان خاضعا للتفسير ِ
إلى تعر ِ
المتعارضة ،وخالل السنوات الماضية كان
ات
َ
غير العسكرية  ،"non-militaryوهذا هو
التفسير المبدئي والواسع االنتشار يتمثل في "االستعماالت َ
التفسير الذي تبناه االتحاد السوفييتي آنذاك ،غير أن الواليات المتحدة غيرت موقفها لتتبنى
التفسير الذي يرى أن االستعماالت السلمية يقصد بها "االستعماالت غير العدوانية non-
 "aggressiveوقد قبلته العديد من الدول ،فإذا قصد به المعنى األخير ،فإن الفضاء سيبقى مجاال
للعمليات العسكر ِ
ِ
ية دون الحاجة لمشاركة الدول األخرى بالمعلومات ،وفي فترة الحرب
هاما
ِ
اني  -فقط َ -ينتهك "االستعماالت
ال
أن
أت
ر
التي
النظر
وجهة
غلبت
،
الباردة
تصرف العدو ِ
ّ
اض العسكر ِ
السلمية" ،واليوم ،يستعمل الفضاء لألغر ِ
ية التي تَتراو ُح بين العمل االستخباراتي إلى
االتصاالت ،وفي هذا السيا ِ
ق ،ينبغي التمييز بين "عسكرة  "militarizationو"تسليح
ِ
الخارجي ،فقد بدأ استخدام الفضاء ألغراض عسكرية منذ إطالق
الفضاء
"weaponization
ِ
دم أهدافا عسكرية ،أما "التسليح" ُفي ْفهَ ُم عموما لإلشارة إلى
خ
ت
التي
لالتصاالت
الصناعية
األقمار
ْ
َ
مدار حول األرض أو ُ في أحد األجرام السماوية ،بحيث يم ِ
ِ
هاجم أهدافا
ت
َن
أ
ن
ك
في
أسلحة
وضع
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
األرض .للمزيد ،انظر-:
الفضاء أَو على
في
- Michael N. Schmitt, International Law and Military Operations in Space, Max Planck
Yearbook of United Nations Law, Volume 10, 2006, pp. 101-102.; S.G. Sreejith, op. cit.
pp. 345-346.; George B. Dietrich, LL. B., op. cit. pp. 11-12.; Peaceful and Military Uses
of Outer Space: Law and Policy, Institute of Air and Space Law, Faculty of Law, Mcgill
University, Montreal, Canada, February 2005, p. 3.; Detlev Wolter, op. cit. p. 16.; Joanne
Irene Gabrynowicz, Jacqueline Etil Serrao, An Introduction to Space Law for Decision
Makers, Journal of Space Law, Vol. 30 No. 2, Fall 2004, p. 230.; Valnora Leister,
Economic Governance and Space Law: Emerging Foundations for Development of
“Common Pool Resources” in Outer Space, The Indian Journal of International Economic
Law, Volume 3 (2) 2010, p. 68.
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ِ
ِ
الخارجي( ،)34لدراسة موضوع تنظيم استخدام الفضاء ووضع تقارير
للفضاء
السلمية
ِ

بما تراه من اقتراحات في هذا الشأن ،وقد أكدت اللجنة في تقر ِ
يرها الذي تم تَ ّبنيه
ِ
ِ
أن استكشافه واستعماله
الفضاء
باإلجماع ،أن
ِ
الخارجي يعد مجاال مشتركا للبشرية و ّ
يجب أن يكون لمنفعتها جمعاء(.)35
ِ
بأهمية هذا الموضوع من المجتمع الدولي ،قررت الجمعية العامة في
واعترافا

الخاصة إلى لجنة
قرارها رقم ( )1472الصادر في  12ديسمبر  1959تَ ْغيير اللجنة
ّ
ِ
السلمية الفضاء الخارجي(.)36
دائمة لالستعماالت
( )34ينبغي اإلشارة إلى مكتب األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي
) ،Outer Space Affairs (UNOOSAالذي يعد لجنة فرعية تابعة للجنة األمم المتحدة لالستعماالت
ِ
ِ
الخارجي ،COPUOSمقره – سابقا -مبنى األمم المتحدة بنيويورك ،وقد انتقل إلى
للفضاء
السلمية
ِ
ِ
ِ
ِ
فيينا بالنمسا عام  ،1993ويعد حاليا الجهاز الرئيسي لشؤون الفضاء في األُمم المتّحدة ،حيث
يقوم بتسجيل األجسام الفضائية وتجمي ِع مختلف البيانات والوثائق األخرى ذات الصلة ،التي تعد
ِ
الفضاء (واقعية ونظرية) ضمن ِ
نظام األُمم المتّحدةَ ،وتقدم إلى أعضاء المنظمة
قاعدة بيانات عن
ِ
ِ
الناشطة في مجال الفضاء ،والمهتمين من األكاديميين والباحثين .للمزيد ،انظر-:
الكيانات
و
The United Nations Office for

Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 17.; Scott J. Shackelford, op. cit. p. 44.

-

( )35رغم مساهمة اللجنة في تطوير المبادئ والمعاهدات التي تحكم استكشاف الفضاء واستغالله ،فقد
ِ
لمبدأ التوافق عند التصويت على الق اررات أو
شاب عملها الكثير من القصور بسبب اختيارها
ِ
أصبحت
الماضي
القرن
وثمانينات
سبعينات
اخر
العام ِة ،وفي أو
ْ
التوصيات المرفوعة إلى َ
الجمعيَّة ّ
طعا ،بل من سخرية القدر ،أن اللجنة عجزت عن تقديم تعريف قانوني للنقطة
يات أكثر تق ّ
التوص ُ
التي يبدأ منها الفضاء الخارجي وينتهي بها المجال الجوي للدولة .للمزيد ،انظر-:
- UN Res. 1348 (XIII), 13 December 1958.; UN Doc. A/4141, 14 July 1959.; George B.
Dietrich, LL. B., op. cit. pp. 8-10.; Detlev Wolter, op. cit. pp. 10-11.; Gérardine Meishan
Goh, Dispute Settlement in International Space Law: A Multi-Door Courthouse for Outer
Space, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007, p. 18.; Scott J. Shackelford, op. cit. pp.
44 & 46.

( )36بداية كانت اللجنة عبارة عن لجنة خاصة تابعة للجمعية العامة ،وكان عدد أعضائها  18عضوا،
وبعد أن أصبحت لجنة دائمة توسعت إلى  24عضوا ،وتزايد العدد بمرور الوقت إلى أن أصبح
 69عضوا عام  ،2009ومنحت بعض المنظمات الدولية المعنية صفة مراقب ،وهذا العدد َي ْعني
ِ
ِ
الفضاء من جهة ،ومن جهة أخرى
تطوير قانون
أن ثُلث أعضاء األُمم المتّحدةَ يشتَرُكون في
يالحظ أن هذا العدد الكبير من األعضاء غير عملي من الناحية الواقعية ،فإضافة إلى تعارض
ِ
ِ
الم ْنجز من قبل اللجنة .للمزيد،
الخبرات والمصالح ،فإن َب ْعض الوفوِد ّأد ْ
ت إلى تََباطُأ نسبة العمل ُ
انظر-:
- UN Res. 1472 (XIV), 12 December 1959.; Richard B. Bilder, A Legal Regime for the
Mining of Helium-3 on the Moon: U.S. Policy Options, Fordham International Law
Journal, Volume 33, Issue 2 2009, p. 259.; Detlev Wolter, op. cit. pp. 209-210. Footnote.
31.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 19-22.; Ricky J Lee, op. cit. p. 206.
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()37

وبعد إطالق األقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي

أصدرت الجمعية

العامة مجموعة من الق اررات( ،)38لتسريع وتيرة التعاون الدولي في االستعماالت
ِ
ِ
الخارجي ،وقد توجت تلك الق اررات بتبني القرار رقم 68/47
للفضاء
السلمية
ِ

ِ
النووية في
لعام 1992الذي احتوى على المبادئ المعنية باستعمال مصادر الطاقة
ِ
الخارجي ،كما صدر القرار رقم  122/51لعام  1996الذي احتوى على
الفضاء
ِ
ِ
الفضاء ،في أكتوبر  ،1957وتبعته
( )37أطلق االتحاد السوفييتي أول قمر صناعي "سبوتنيك" إلى
الواليات المتّحدة في يناير  1958وفرنسا في  ،1965وفي  1968أطلق أول قمر صناعي
أوروبي لألبحاث بمساهمة ألمانيا ،وتال ذلك اليابان في  ،1970والصين في  ،1971والهند في
ِ
 ،1980وبريطانيا العظمى في  .1982للمزيد ،انظر-:
 د .محمد بهي الدين عرجون ،مرجع سابق ،ص .57-53Detlev Wolter, op. cit. p. 208. Footnote. 13.; Brandon C. Gruner, op. cit. p. 321.

-

( )38من تلك الق اررات ،القرار رقم ( )1721في  20ديسمبر ،1961الذي أوصى الدول األعضاء بأن
ِ
ِ
العام -
القانون
الخارجي مبدأين ،هما -:تطبيق
للفضاء
تراعي عند استكشافها واستعمالها
ِ
ِ
الدولي ِّ
اء الفضاءِ
الوطني ألجز ِ
وبشكل خاص  -ميثاق األمم المتحدة؛ ومنع االستيالء والتخصيص
ِ
الخارجي ومصادره ،وطالب الدول باإلبالغ عن كل المعلومات الضرورية عن األجسام الطائرة
ِ
ِ
عام  ،"a public space registerوفي
التي تطلق إلى الفضاء لكي تُنشىء اللجنة "سج ّل
الفضاء ال ِّ
القر ِار رقم ( )1802الذي تم تبنيه في  14ديسمبر  1962بعنوان “التعاون الدولي في
ِ
الخارجي International Cooperation in the Peaceful Uses of
للفضاء
االستعماالت السلمية
ِ
 ،"Outer Spaceكررت الجمعية العامة تأكيدها على وجوب قيام الدول بإبالغ اللجنة عن كل
كم االستعمال السلمي
ف اللجنةَ
برامج الفضاء ،وكلّ َ
بتوسيع المبادئ القانونية الشاملة التي تَ ْح ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كم
ح
ت
التي
القانونية
المبادئ
إعالن
“
العامة
الجمعية
تبنت
،
التالية
لسنة
ا
وفي
الخارجي،
للفضاء
ِ
َ
ْ
ُ
ِ
الخارجي” ،ويعرف اختصا ار “بإعالن المبادئ
أنشطة الدول في استكشاف واستعمال الفضاء
ِ
قد َم إطا ار
 ،”Principles Declarationطبقا لقرارها رقم ( )1962بتاريخ  13ديسمبر  ،1963حيث ّ
ِ
ِ
للفضاء
الفضاء ،ونص في الفقرة ( )1على أن االستعمال السلمي
عاما ل ُك ّل أنشطة
قانونيا ّ
ون “لمنفعة ومصلحة ُك ّل البشرية” ،والقرار  92/37لعام  1982الذي
ِ
ب أْ
الخارجي َي ِج ُ
َن َي ُك َ
كم استعمال الدول لألقمار الصناعية للبث التلفزيونِي الدولي
ح
ت
التي
المبادئ
على
احتوى
َ
ْ
ُ
ِ
المب ِ
لألرض
اشر ،والقرار رقم  65/41لعام  1986المتعلق بالمبادئ المتعلقة باالستشعار عن بعد
من الفضاء الخارجي ،كما تبنت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" عام
 ،1972إعالن المبادئ التوجيهية حول استخدام البث اإلعالمي عبر األقمار الصناعية للتدفق
الحر للمعلومات ونشر التغيرات الثقافية والتعليمية .للمزيد ،انظر-:
- UN Res. 1721 (GV XVI), 20 December 1961.; UN Res. 1802 (GV XVII), 14
December 1962.; UN Res. 1962, (GV XVIII), 13 December 1963; UNGA Res. 37/92 of
1982.; UNGA Res. 41/65 of 1986.; UNGA Res. 47/68 of 1992.; UNGA Res. 51/122 of
1996.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, Sop. cit. pp. 45-47.; Ricky J Lee, op. cit. pp.
196-200.; Detlev Wolter, op. cit. pp. 12-13.; Valnora Leister, op. cit. pp. 69-70.; Scott J.
Shackelford, op. cit. pp. 44-45.
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??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:

[د.حممد علي علي احلاج]

ِ
ِ
لمنفعة ومصلحة ُك ّل
الدولي في استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي
التعاون
إعالن
ِ
ِ
النامية(.)39
احتياجات الدول
الدول ،مع األخذ في االعتبار
َ

الفرع الثاين
اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

أو ال :معاهدة الفضاء الخارجي :1967

ِ
ِ
الفضاء الخارجي the Outer Space Treatyعام  – 1967التي
معاهدة
تم تبني
ِ
الفضاء الخارجي أو الميثاق األعظم لقانون الفضاء الخارجي the
سميت "بدستور

.)40("constitution of outer space or Magna Carta of outer space law

ِ
الخارجي بما يحقق المصلحة
الفضاء
وقد أكدت المعاهدة على حرية استخدام
ِ
ِ
العامة للبشر ِ
الخارجي
الفضاء
ية ،فقد نصت المادة ( )1/1على أن استكشاف
ِ
ِ
لمنفعة ومصلحة ُك ّل
واستعماله – بما فيها القمر واألجرام السماوية األخرى ُ -ينفّ ُذ
ِ
العلمي ،كما نصت
التطور االقتصادي أَو
النظر عن درجتِها في
ِ
البلدان ،بصرف ّ
المادة ( )2/1على أن الفضاء الخارجي متاح لالستكشاف واالستعمال من كل الدول

)39( George B. Dietrich, LL. B., op. cit. p. 9.; Chukeat Noichim, International
Cooperation for Sustainable Space Development, Journal of Space Law, Vol. 31, No.
2, Winter 2005, p. 324.; Stephan Hobe, Current and Future Development of
International Space Law, in: Proceedings United Nations/Brazil Workshop on Space
Law: Disseminating and Developing International and National Space Law: The
Latin America and Caribbean Perspective, ST/SPACE/28, Office for Outer Space
Affairs, United Nations, 2005, pp. 3-6.

( )40سميت المعاهدة – رسميا" -بمعاهدة المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف واستعمال

الفضاء الخارجي ،بما فيها القمر واألجرام الفضائية األخرى The Treaty on Principles
Governing the Activities of States in the Exploration Use of Outer Space, including the
معيَّة العام ِة لألُمم المتّ ِ
) ،Moon and Other Celestial Bodies (the OSTوقد تبنتها الج ِ
حدة في 19
َ
ّ

حيز التنفيذ في  10أكتوبر
تحت للتوقي ِع في  27يناير َ ،1967
ودخلَت ّ
ديسمبر  ،1966وفَ َ
 ،1967وحتى بداية عام  2008صدق على المعاهدة  98دولة ،بما فيها الدول الكبرى الناشطة
فضائيا ،وبالتالي تعد المعاهدة األوسع قبوال من المعاهدات المتعلقة بقانون الفضاء .للمزيد،
انظر-:
- Richard B. Bilder, op. cit. p. 257.; Joanne Irene Gabrynowicz, Jacqueline Etil Serrao,
op. cit. p. 228.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 42 & 53.; Taylor Reeves
Dalton, op. cit. p. 7.
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ِ
أي نوع ،على قاعدة المساو ِاة وبموجب القانون الدولي ،باعتباره "إقليما
دون
تمييز من ّ
لكل البشرية  ،"province of all mankindكما نصت المادة ( )2على أنه ال يجوز
ألحد ادعاء السيادة على الفضاء الخارجي ،سواء باالستعمال أو االحتالل أو أية

وسيلة أخرى (مبدأ عدم االستيالء) ،the non-appropriation principleباإلضافة إلى
تأكيد المادة ( )3تطبيق القانون الدولي – بما فيه ميثاق األمم المتحدة – على

الفضاء الخارجي والقمر واألجرام السماوية األخرى ،في حين نصت المادة ( )4على
ِ
الفضاء لمصلحة الحفاظ على السالم و ِ
األمن العالمي
أن تتم ُك ّل أنشطة
وجوب ّ
الدولي ،كما أكدت المادة ( )9وجوب االلتزام بالتشاور الدولي المالئم
وتعزيز التعاون
ِ
ِ
الخارجي ،قبل الشروع
للفضاء
الضار المحتمل لالستعمال السلمي
في حال التدخل
ِ
ّ
نشاط أَو تجر ِ
ِ
بة معينة ،أما المادة ( )8فقد نصت على أن الدولة التي سجلت
في
لديها األجسام التي يتم إطالقها للفضاء ،تظل محتفظة باالختصاص القضائي على
تلك األجسام وأي موظفين بداخلها.

ويالحظ أن مواد المعاهدة ( )3-1تأخذ وضع القانون الدولي العرفي ،ألنها
ِ
ِ
الخارجي ،فقد
الفضاء
الدولي الذي يطبق في
للقانون
احتوت على
ِ
ِ
المبادئ األساسيةَ
َ
ِ
الفضاء واستعماله ،وعدم جواز ادعاء السيادة عليه أَو
أشارت إلى حرية استكشاف

على األجرام السماوية ،باإلضافة إلى استخدامه في مصلحة البشرية جمعاء ،وعليه
ِ
المعاهدة ال يعني أن الدولة المنسحبة ستكون غير ملزمة
فإن االنسحاب ِم ْن
بمبادئِها(.)41

( )41اطردت الدول  -قبل تبني المعاهدة  -على اتباع تلك المبادئ في استخدامها للفضاء ،ويظهر
ذلك من تتبع االختالف حول الطبيعة القانونية للفضاء الخارجي ،كما تضمنتها مجموعة الق اررات
التي اتخذتها األمم المتحدة في شأن الفضاء الخارجي ،ومنها الق ارران (/1348 ،1957/1148
 ،1958كما أن الممارسات الدولية  -حتى اآلن – استقرت على اتباع تلك المبادئ .للمزيد،
انظر-:
Michael N. Schmitt, op. cit. p. 101.; Ricky J Lee, op. cit. p. 203.; Taylor Reeves
Dalton, op. cit. pp. 7 & 11.
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??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:

[د.حممد علي علي احلاج]

ِ
الفضاء
كما أن المصلحة العامة ل ُك ّل الدول ومنع التنازع ،يوجبان أن يستخدم
ِ
للفضاء الخارجي ،فحرية
القانوني
لألغراض السلميِة ،وهذا األمر يعد أساس النظام
ِ

ِ
يست  -فقط  -مقيدة بحقو ِ
ق الدول األخرى ،لكن  -أيضا
الدول فرادى في الفضاءَ ،ل َ
ِ
ِ
َن تتحقق – فقط  -باالستعمال
 بالمصلحة العامة للمجتمع الدولي ،التي ُي ْمك ُن أ ِْ
للفضاء الخارجي(.)42
السلمي
ِ
ثاني ا :اتفاقيات إنقاذ رواد الفضاء ،والمسئولية ،والتسجيل:
في مرحلة الحقة انتقلت األمم المتحدة إلى مرحلة أكثر فعالية بوضع اتفاقيات

دولية تتضمن أحكاما محددة تتناول التنظيم القانوني للفضاء الخارجي ،حيث تم إبرام
ِ
ِ
ِ
األجسام التي يتم إطالقها للفضاء
وعودة
رواد الفضاء وعودتهم،
اتفاقية إنقاذ ّ
الخارجي عام Agreement on the Rescue of Astronauts, Return of 1968
 ،)43(Astronauts and the Return of Objects launched into Outer Spaceكما

أبرمت االتفاقية الخاصة بالمسئولية الدولية عن تعويض األضرار التي تحدثها

األجسام الفضائية عام 1972

the Convention on International Liability for

.)44(Damage Caused by Space Objects

)42( Detlev Wolter, op. cit. p. 19.; S.G. Sreejith, op. cit. p. 346.; Gérardine Meishan Goh, op. cit.
p. 19.

( )43تم تبنيها من الجمعية العامة لألمم المتحدة في  19ديسمبر  ،1967وفتحت للتوقيع في 22
أبريل  ،1968ودخلت حيز النفاذ في  3سبتمبر  ،1968وقد نصت ديباجتها على وجوب اعتبار
رواد الفضاء مبعوثين لإلنسانية  ،Envoys of Mankindوعند عودتهم تقدم لهم كل المساعدة
عمليات اإلنقاذ
الممكنة ،كما ألزمت المواد ( )4-2الدول الناشطة في الفضاء بوجوب إجراء
َ
ِ
البالد المالكة لها ،غير أن تفصيالت مثل هذه
رو َاد الفضاء واألجهزةَ إلى
بسرعةِ ،وارجاع ّ
اءات لم ترد في االتفاقية ،للمزيد ،انظر-:
اإلجر
Stephan Hobe, op. cit. p. 4.; Brandon C. Gruner, op. cit. p. 330.; Francis Lyall and
Paul B. Larsen, op. cit. pp. 96-103.; Ricky J Lee, op. cit. p. 198.

-

( )44تم تبنيها من الجمعية العامة في  19نوفمبر  ،1971وفتحت للتوقيع في  29مارس ،1972
ودخلت حيز النفاذ في  1سبتمبر من العام نفسه ،للمزيد من التفاصيل ،انظر-:
- Delbert R. Terrill Jr., Colonel Usafr, op. cit. pp. 75-81.; Ricky J Lee, op. cit. p. 197.
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ِ
بتسجيل األجسام التي يتم إطالقها إلى الفضاء
كما تم إبرام االتفاقية الخاصة

الخارجي ،Convention on the Registration of Objects launched into Outer Space
التي دخلت حيز التنفيذ في  15سبتمبر  ،1976وتَتعامل مع تسجيل العدد المتزايد
ِ
األجسام الفضائية الصناعية(.)45
من

فقد أوجبت المادة ( )2على ُك ّل الدول األطراف أن تقوم بتسجيل كل األجسام
والمركبات التي يتم إطالقها إلى الفضاء ،ووجوب تزويد أمين عام األُمم المتّحدةَ
أي من األجسام التي
بالمعلومات
العامة عن ذلك الجسم ،وتبليغه عند عدم عودة ّ
ّ
ِ
الفضاء (المادة .)4
انت سابقا في
َك ْ

ِ
ِ
ب
َن ُي ّ
سج َل  -على األقل  -في سجلين م ْن ثالثة سجالت ،في ِج ُ
ب أْ
بحيث َي ِج ُ
َن ُيدون في السجل الذي تحتفظ به دولة اإلطالق وفقا للشروط والبيانات المحددة في
أْ
المادة ( ،)1باإلضافة إلى وجوب تسجيله في واحد من سجلين اثنين ُيحتفظ بهما في
مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (م .)3
ثالثا :اتفاقية القمر :1979
تم إقرار االتفاقية التي تحكم أنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية

األخرى

the Agreement Governing the Activities of States on the Moon and

 Other Celestial Bodiesعام  ،1979ودخلت حيز التنفيذ في  12يوليو ،1984
رغم عدم مصادقة الالعبين الرئيسيين في الفضاء الخارجي عليها ،خصوصا الواليات

المتحدة واالتحاد السوفييتي.

ِ
النظام
والبنود األكثر أهمية في االتفاقية تتمثل في النصوص التي تعاملت مع
القانوني للموارد القمر ِ
اف األولى التي تضمنت مبدأ
ِ
ية ،إذ تعد االتفاقية متعددة األطر َ
Ricky J Lee, op. cit. p. 198.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 81 & 83.

470

22

[مجلة الشريعة والقانون]

()45

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss61/7

??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:
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ِ
المشترك للبشرية ،)46(Common Heritage of mankindفقد نصت المادة
التراث
( )1/11على أن القمر ومصادره الطبيعية يعد تراثا مشترَكا للبشر ِ
ية ،وأقرت االشتراك

ِ
ِ
المصادر ،مع األخذ
من تلك
العادل لكل الدول األطراف في
ِ
المنافع المستخرجة ْ
ِ
النامية ،في حين طالبت المادة ( )1/7الدول
مصالح وحاجات الدول
بعين االعتبار
َ
ِ
ِ
للقمر أَو
الحالي
لم ْنع اإلخالل بالتوازن البيئي
ِ
األطراف باتخاذ اإلجراءات الالزمة َ
األجرام السماوية األخرى.
كما نصت المادة ( )3 ،2/8على إمكانية وضع المركبات واألجهزة األخرى في أي

طح ِ
القمر ،مع وجوب أال تتداخل أنشطة
مكان على الجرم السماوي ،بما في ذلك تَحت س ِ
ِ
التداخل
دولة ما أو تتعارض مع أنشطة الدول األطراف األخرى ،واذا حدث مثل هذا

الم ْعنية اللجوء إلى المشاورات لحل اإلشكال وفقا للمادة (.)15
فيجب على األطراف َ

الحق في الزيارِة والرقابة،
واستنادا إلى المادة ( ،)15يتبين لنا أن االتفاقية أقرت
ّ
فلكل طرف رسمي الحق في التأكد من أن أنشطة الدول األخرى في استكشاف ِ
القمر
ِ
الفضاء،
واستعماله متوافقة مع بنوِد االتفاقية ،ولهذا الغرض تكون ُك ّل مركبات

القمر مفتوحة للدول األطر ِ
ِ
اف
واألجهزة واألدوات والمحطات والتجهيزات على
َ
ِ
المسبق المعقول بالزيارة المتوقعة،
األخرى ،وعلى تلك األطراف أن تقوم باإلخطار ُ
وألجل ذلك يمكن عقد مشاورات للترتيب والتأكد من أن اإلجراءات الوقائية القصوى
ِ
األمان ولتَفادي التدخل بالوضع الطبيعي للعمليات ،وتمشيا مع
قد اتخذت لتحقيق

ِ
ِ
للفضاء
المفاوضات في كل من لجنة االستعماالت السلمية
قدت السيطرة على
( )46ألن القوى
العظمى فَ ْ
العامة ،فقد َقبلت إدماج ِ
ِ
ِ
الخارجي والج ِ
مبدأ التراث المشترك للبشرية في اتفاقية القمر ،غير
َّة
ي
مع
َ
ّ
أنها بعد ذلك رفضت التصديق عليها ،وعليه فإنها غير ملزمة  -قانونا -بالمبدأ ،فالواليات المتحدة
ِ
عمت وجهةَ
دعمها تآك َل تقريبا ،وبدال من ذلك َد ِ َ
األمريكية – مثال – دعمت المبدأ ِفي البدايةِ ،لكن َ
ِ
المشتركة
المشترك"يعني  -فقط – أن الوصول إلى األرض
النظر التي ترى أن مفهوم "التراث
ون متاحا لكل األمم ،بيد أن ذلك المبدأ حظي بتأييد كاف للتأثير في إمكانية استفادة كل
َسَي ُك ُ
البشرية من المصادر الطبيعية القمرية .للمزيد ،انظر-:
- M. J. Peterson, op. cit. pp. 264-265.; Bryon C. Brittingham, op. cit. p. 35.; Brandon C.
Gruner, op. cit. pp. 328-329.; Richard B. Bilder, op. cit. p. 259.
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أي طرف رسمي بشكل انفرادي أَو بالمساعدة الجزئية أو
هذه المادة ،قد يتصرف ّ
ِ
ِ
إطار
المالئمة ضمن
أي طرف آخر أَو من خالل اإلجراءات الدولية
الكاملة مع ّ
مي ُز
األمم المتحدة وبموجب الميثاق ،وهذا األمر يعد مثاال آلليات تجنب النز ِ
اع الذي ُي ّ
ِ
الفضاء الخارجي(.)47
قانون
َ
كما نصت المادة ( )2/11على تحريم ادعاء السيادة على القمر ،وأكدت المادة

( – )3/11بوضوح – أن سطح القمر أو باطن أرضه أَو مصادره الطبيعية ال يمكن
ِ
الملكية من أي كيان ،كما سمحت المادة ()4/11
حق
صبح موضوعا الدعاء ّ
أن تُ َ
ِ
للدول األطراف باستكشاف ِ
تمييز على أساس المساواة ،بموجب
القمر واستعماله دون

القانون الدولي واالتفاقية ،غير أن المادة ( )1/12أقرت بأن تحريم ادعاء السيادة ال
ِ
ِ
محطاتها وأجهزتِها
بالملكية واالختصاص القضائي على
يمنع الدول من االحتفاظ
ْ
األخرى ،وعلى ُك ّل األشخاص في ّأية بعثة ترسلها أَو ّأية محطة تنشئها على القمر،
ِ
ِ
وبعثات الدول األخرى.
محطات
كما نصت على تعهد الدول بااللتزام بعدم التدخل في
وتمثل المعاهدات الخمس – السالف ذكرها – والقانون العرفي  -األسس
الم ْخ َتِلفة
الرئيسية التي بني عليها القانون الدولي للفضاء؛ الحتوائها على المبادئ ُ
ِ
الفضاء وادارتها ،وقد تم التوصل إليها بتوافق اآلراء
لحكم األنشطة التي تجري في
ِ
الفضاء
في لجنة األمم المتحدة لالستخدامات السلمية للفضاء( ،)48بحيث تعد معاهدة

ِ
الفضاء األربع األخرى تعد دعائم
حجر الزاوية ،في حين أن اتفاقيات
الخارجيَ 1967
القانون الدولي للفضاء الخارجي(.)49

Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 42.

()47

( )48قدمت هذه المعاهدات  -بسبب استعمال نظام توافق اآلراء عند التفاوض واالتفاق عليها -
ِ
بالفضاء
البرهان الشامل على أن الغرض من ذلك تَخفيض وازالة النزاعات المحتملة المتعلقة
الخارجي .للمزيد ،انظر-:
ِ
- Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 18.; Ricky J Lee, op. cit. p. 206.
)49( Brandon C. Gruner, op. cit. pp. 321-322.
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الفرع الثالث
مدارات األقمار الصناعية ودور االحتاد الدويل
لالتصاالت يف حتديدها
()50

حازت قضية المدارات الفضائية

ِ
السبعينات من
على الكثير من الجدل في

القرن الماضي( ،)51ففي  3ديسمبر ،1976اجتمعت ثماني دول استوائية (الب ارزيل،
كولومبيا ،الكونغو ،اإلكوادور ،إندونيسيا ،كينيا ،أوغندا ،وزائير )،وأقرت ما سمي

"بأن بعض أجزاء المدار
بإعالن بوغوتا  the Bogotá Declarationالذي صرح ّ
مارس عليه تلك الدول سيادتَها
األرضي المستقر تعد جزءا من اإلقليم الذي تُ ُ
الوطنيةَ" ،غير أن كال من الواليات المتّحدة واالتحاد السوفييتي رفضتا هذا االدعاء
بسرعة ،باعتباره يعد انتهاكا لمعاهدة الفضاء الخارجي .)52(1967

ِ
ومن المعروف أن األقمار الصناعية تدور حول العديد ِمن المدار ِ
المختلفة
ات
ْ
وتَ ْم ّر فوق العديد ِم ْن الدول ،وال تحتاج إلى ترخيص من أية دولة للمرور فوقها،
()50
()51

المدار  :Orbitهو مسار القمر الصناعي حول كوكب األرض ،ويتوقف ارتفاع المدار أو بعده
عن األرض على طبيعة المهمة والسرعة التي يراد أن يدور بها القمر حول األرض ،وكلما كان
المدار قريبا من األرض كانت سرعة القمر أكبر .للمزيد من التفاصيل ،انظر-:
 د .محمد بهي الدين عرجون ،مرجع سابق ،ص .33-32ِ
المذاعةُ مباشرِة َب ْعض القل ِ
ِ
البلدان التي قَ ْد تَتلقاها ،وترى فيها
ق لدى
سب ْ
ّ
بت مواد البث التلفزيوني ُ
األمر قاد إلى جدل حول موضوع المو ِ
افقة والتحكم
دعاية عدائية أَو إمبريالية ثقافية ،وهذا
والسيطرة على تلك المواد ،وبالتالي اتسم الخالف على ِ
نشر تلك المواد بسمتين :من ناحية ،تُؤ ّك ُد
ِ
المعلومات المكتسبة من أنشطة الفضاء الخارجي ،بينما
الدول الحق في الحصول على المواد و
ِ
المعلومات والمواد المستلمة ،وقد تمت معالجة
الس ْيطَ َرة على نوعية
من الناحية األخرىّ ،
تتمنى َ
ِ
كم استعمال
ح
ت
التي
المبادئ
يقدم
الذي
ار
ر
الق
خالل
من
المتحدة
لألمم
العامة
المسألة في الجمعية
َ
ْ
َ
الصناعية للبث التلفزيونِي المباشر الدولي ،غير أن تأثير ذلك القر ِار ُ
ِ
ممارسة
في
الدول لألقمار
ِ
الفضاء تم تقييده بشكل كبير .للمزيد ،انظر-:
السلطة في
 د .محمد بهي الدين عرجون ،مرجع سابق ،ص .322-321- George B. Dietrich, LL. B., George B. Dietrich, LL. B., op. cit. pp. 14-15.; Ricky J
Lee, op. cit. p. 195.
)52( Bryon C. Brittingham, op. cit. p. 46.; Watcharachai Jirajindakul & Lalin
Kovudhikulrungsri, The Legal Loopholes in Space law: The Case of Shin
Corporation of Thailand - Temasek Holding of Singapore Business Deal, The Indian
Journal of International Economic Law, Volume 3 (2) 2010, p. 102.; Delbert R.
Terrill Jr., Colonel Usafr, op. cit. p. xiii, footnote, 1.; Scott J. Shackelford, op. cit. p.
61.
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ويأتي ذلك تطبيقا للمادة ( )2من معاهدة الفضاء الخارجي التي أقرت بانعدام السيادةَ
ِ
شير ضمنا إلى َّ
أن العلو غير المحدود لسيادة الدولة غير
في الفضاء ،أي أنها تُ ُ
موجود(.)53

أو ال :أنواع المدارات:
اع من المدار ِ
ات التي تدور فيها األقمار الصناعية ،تتمثل في
هناك خمسة أنو ِ

التالي(-:)54

ِ
األرضي المنخفض  :Low earth orbitوهو مدار قريب من سطح
 -1المدار

األرض ،ويكون ارتفاعه في حدود  200إلى  300كم ،ويقدم أفضل فرصة للصور

عالية الوضوح ،لكن مجاله يعد المجال األصغر للرؤية ،كما أن البقاء فيه أقصر

بسبب العائ ِ
الجو ِي ،ويستعم ُل للطير ِ
اآللي ،واالستطالع
ان (البشري) غير
ق
ِ
ّ
 ،reconnaissanceواالتصاالت.
ِ
المتوس ِط  :Medium earth orbitيعد المدار األعلى من
األرضي
 -2المدار
ّ
سطح األرض ،ويمكن البقاء فيه لفترة
ميل فوق
ِ
سابقه ،حيث يرتفع حوالي َ 6000
ِ
ِ
المالحة ،ونظام تحديد المواقع العالمي Global Positioning
ألنظمة
أطول ،ويستعم ُل
).System (GPS

 -3المدار األرضي المستقر األعلى أو مدارات الثبات

الجغرافي geostationary

 :earth orbit or geosynchronousتمتلك دورة مدارية مساوية لتلك التي للكرة

()54
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)53( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 163.
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- Michael N. Schmitt, op. cit. pp. 93-94. Footnote. 20.; Ruwantissa Abeyratne, Satellite
Distribution in Meteorological Forecasts for Air Navigation, Journal of Space Law, Vol.
31, No. 2, Winter 2005, p. 250.; Jason R. Bonin & Fabio Tronchetti, Constructing a
Regulatory Regime for the Exploitation of Resources on the Moon and Other Celestial
Bodies: A Balancing Act, The Indian Journal of International Economic Law, Volume 3
(2) 2010, pp. 23-24.
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األرضية ،ويبعد مسافة  35.757كم فوق خط االستواء ،وفي هذا المدار يدور القمر

بالبقاء فوق
مح له َ
ويس ُ
الصناعي حول األرض في  23ساعة و 56دقيقة و 4ثوانْ ،
نقطة واحدة محددة ،ويستطيع أن يغطي  -بشكل مستمر  -منطقة محددة تعادل
ثلث سطح األرض ،ويفهم من ذلك أن ثالثة أقمار صناعية موضوعة في هذا المدار

يمكن أن تقدم تغطية شاملة لسطح األرض بالكامل ،مما يجعله من المدارات المميزة

التي يمكن أن تستخدم في العديد من الخدمات.

وي ْم ِك ُن
 -4المدارات القطبية  :Polar orbitsهي المدارات الواقعة فوق القطبينُ ،
ِ
ِ
الطقس واالستطالع ،بما فيها
األرض ،وتستعمل لمراقبة حالة
َن تقدم تغطية لكامل
أْ
حركة القو ِ
ات العسكرية.
ّ
 -5المدارات اإلهليجية (البيضاوية) المرتفعة جدا :Highly elliptical orbits
ِ
األرض الذي يمر منه القمر الصناعي،
تقدم المجال األكبر للرؤية على جانب
وتستعمل في االتصاالت واالستخبارات ،والمراقبة ،ومهمات االستطالع.

ِ
تتركز في الوقت الحاضر
الفضاء
ومن الناحية العلمية يمكن القول إن أنشطة
ُ
ِ
ِ
في ثالثة مدارات ر ِ
ِ
المنخفض ،ويليها
األرضي
المدار
األنظمة تستخدم
ئيسيةَ ،فب ْعض
َ
ِ
المتوس ِط ،وأخي ار مدار الثبات الجغرافي أو المدار األرضي المستقر
األرضي
المدار
ّ
األعلى الذي يرتفع حوالي  22،300ميل فوق سط ِح األرض من ِ
خط االستواء،
إلرسال إشار ِ
ِ
ات التلفز ِ
يون ،علما بأن المدار يختلف
ويستخدم -بشكل ممتاز-
باختالف الغرض المخصص له القمر الصناعي(.)55

( )55ألهمية المدار الثابت الجغرافي عقدت عدة مؤتمرات في إطار االتحاد الدولي لالتصاالت لتنظيم
استخدامه ،ويتم توزيع المواقع في هذا المدار بحيث يفصل بين كل قمر صناعي وآخر ثالث
درجات ،كما يتم تخصيص الذبذبات التي يتم اإلرسال عليها بمقتضى اتفاقات دولية لضمان عدم
التداخل ،ويسقط حق الدولة في الموقع المخصص لها إذا لم تستخدمه في ظرف عدد معين من
السنوات ،وقد كان هذا أحد األسباب التي حدت بمصر إلى اإلسراع بإطالق قمر االتصاالت
والبث التليفزيوني "نايلسات" قبل أن تفقد الموقع المخصص لها في المدار الجغرافي الثابت.
للمزيد ،انظر-:
 د .محمد بهي الدين عرجون ،مرجع سابق ،ص .274-272 ،35-34[العدد الحادي والستون1436 -هـ يناير ]2015
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ثاني ا :دور التحاد الدولي لالتصالت في تنظيم المدارات:
يتم تنظيم المدار ِ
ات التي توضع بها األقمار الصناعية من االتحاد الدولي
ِ
الالسلكية )،International Telecommunications Union (ITU
لالتصاالت السلكية و
ية ،وَليس العسكر ِ
المدنية والتجار ِ
ِ
الستخدامها في األغر ِ
ية ،علما بأن االتحاد يعد
اض
ِ
المتخصصة التي تشترك في تنظيم
واحدا من بين عدد ِم ْن وكاالت األُمم المتّحدة
ِ
الفضاء الخارجي(.)56
أنشطة
وألن أكثر الدول والشركات تريد وضع أقمارها الصناعية في مدار الثبات

الجغرافي فوق خط االستواء ،لتكون قادرة على البث المتواصل إلى نقطة معينة على

األرض ،فإن االتحاد الدولي لالتصاالت ،يمنح مالكي تلك األقمار مواقع معينة فيه
بشكل مؤقت بحسب أسبقية وصولها إلى المدار ،مع تأكيد عدم تملك تلك المواقع أو

المدارات بصورة دائمة ،كما يقدم الئحة شاملة منظمة للتوجيهات والقواعد المتعلقة

بتخصيص تلك المدارات ،كما يقدم – أيضا  -نظام تنسي ِ
ِ
متطوِر بين الدول
امي
ق إلز ِ
ّ
الم ْخ َتِل ِ
فة لتَخصيص الترددات المحدودة المتوافرة ،وتفادي التدخل الضار ،باإلضافة
ُ
()57
ِ
إلى تقديمه قواعد لتسوية المنازعات .

()56

- George B. Dietrich, LL. B., op. cit. p. 13.; Stephan Hobe, op. cit. p. 11.
تنص المادة ( )44من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت على الوصول العادل إلى المصادر
المدارية في الفضاء.للمزيد من التفاصيل عن االتحاد الدولي لالتصاالت ،انظر-:

()57

المادة ( )1من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت .1992
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;- Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 200-235.; Ricky J Lee, op. cit. p. 200.
Jason R. Bonin & Fabio Tronchetti, op. cit. p. 6.; International Telecommunication Union
[ITU] Constitution, ch. 1, art. 1, § 2(a), available at http://www.itu.int/net/about/basictexts/constitution/chapteri.aspx
- Bryon C. Brittingham, op. cit. p. 46.; Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 19.; Henry
R. Hertzfeld & Frans von der Dunk, Bringing Space Law into the Commercial World:
Property Rights without Sovereignty, Chicago Journal of International Law, v.6, no.1
(Summer 2005), pp. 83 & 87.
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ومن الجدير بالذكر ،أن األُمم المتّحدة في  - 1995في محاولة منها لحماية
مصالح البلدان النامية  -أوصت بإعطاء األولوية لتلك الدول؛ عندما يكون لدولة
متقدمة ودولة نامية ادعاءات متساوية بالوصول إلى نفس الموقع المداري ،أَو مواقع

مجاورة ،أَو عندما يكون هناك ادعاءات متساوية إلحدى الدول التي امتلكت – مؤخ ار

– وصوال إلى موقع مداري ،ودولة لم تمتلك – بعد – أي وصول(.)58

العناصر الر ِ
ِ
ئيسية لذلك تتمثل
ولغرض تجنب التنازع بين الدول ،يالحظ أن أحد
ِ
التعاون بالضرورة ،فعلى سبيل المثال،
ب
الفضاء
في أن استكشاف
ِ
الخارجي َيتطلّ ُ
َ
ِ
ِ
الفضاء غير مستنفدة ،في حين أن البعض األخر
مصادر
ينبغي تذكر أن َب ْعض
ِ
الفضاء ،ومدار
محدود ،فالنطاق أو الطيف اإلذاعي الذي تعتمد عليه ُك ّل اتصاالت
الثبات الجغرافي الذي تنتشر فيه معظم األقمار الصناعية لالتصاالت ،يعدان مثالين

ب
َن يتم التشارك فيها بعدالة ،فالدول َي ِج ُ
ب أْ
للمصادر المحدودة ،وهذه المصادر َي ِج ُ
َن تلتزم بالتخصيص والتحديد الموضوع من االتحاد الدولي لالتصاالت ،ألن البديل
أْ
ون حالة التنازِع( )59التي تَ ْجع ُل استعمال الفضاء الخارجي غير مستقر وأكثر
َس َي ُك ُ
صعوبة لجميع األطر ِ
اف(.)60
ويالحظ أن تنظيم استخدام المدارات حول األرض يقدم نموذجا ناجحا للموازنة

بين التنمية واالبتكار من خالل السماح بامتالك الحق المؤقت في استخدام المدار

)58( Ruwantissa Abeyratne, op. cit. p. 250.

( )59ال زالت وسائل تسوية المنازعات عاجزة عن معالجة كافة المشاكل الناشئة عن تخصيص
المدارات الفضائية لألقمار الصناعية ،فعلى سبيل المثال عندما قامت شركة تونقا Tongaبتسجيل
استخدام أحد المدارات ،وشرعت في تأجيره للمشغلين التجاريين ،أحدث ذلك ضجة في االتحاد
الدولي لالتصاالت؛ لعدم وجود وسائل فعالة للدول األخرى التخاذ أي إجراء آخر ،أو رفع دعوى
ضدها ،مما جعل المنظمات المعنية تشرع في إصالح وتعديل قواعدها المنظمة لذلك .للمزيد،
انظر-:
- Ricky J Lee, op. cit. p. 202.
)60( Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 19.
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الذي يدور فيه القمر الصناعي ،والحاجة لضمان التوزيع العادل للمنافع بين جميع

الدول(.)61

املطلب الثاين
املسئولية الدولية عن األضرار اليت تسببها
املركبات واألجسام الفضائية

الشك أن أي قمر صناعي أو جسم فضائي قابل للعودة إلى األرض ،إما طوعا

سبب أض ار ار عند إطالقه أو عودته ،بل حتى عندما يكون حطاما،
ورَبما قد ّ
أو كرهاُ ،
وطبقا لمعاهدة الفضاء الخارجي ،واتفاقية المسئولية الدولية عن األضرار التي تحدثها
المركبات الفضائية عام  ،1972وغيرها من الق اررات والتصريحات ،تم إقرار عدة

مبادئ وقواعد تحكم المسئولية عن تلك األضرار ،سيتم التطرق إليها فيما يلي من

الفروع:

الفرع األول
اجلهات اليت تتحمل املسئولية الدولية وطبيعتها

أو ال :الجهات التي تتحمل المسئولية الدولية:
تتحمل الدولة التي أطلقت أو أدارت أو قدمت خدمات إلطالق جسم أو مركبة
ِ
الخارجي ،سويا َمع الدولة التي أطلق ذلك الجسم من أراضيها ،المسئولية
الفضاء
إلى
ِ
الدولية عن األضرار التي قد يسببها ،عند وقوعها على دولة أجنبية أو على مواطنيها
سواء في األرض أو في السماء(.)62

كما تتحمل الدولة – أيضا– المسئولية عن أنشطة مواطنيها ،ولذا يجب أن

تكون أنشطة الكيانات الخاصة مرخصة وخاضعة لإلشراف الحكومي المستمر وفقا
)61( Jason R. Bonin & Fabio Tronchetti, op. cit. pp. 24-25.

( )62المادة ( )7من معاهدة الفضاء الخارجي ،وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )18( 1962
ِ
ِ
كم أنشطة الدول في استكشاف
لعام ،1963
الخاص باإلعالن المتعلق بالمبادئ القانونية التي تَ ْح ُ
ِ
الخارجي ،الفقرة (.)8
الفضاء
واستعمال
ِ
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للمواد ( )7 ،6من معاهدة الفضاء الخارجي ،وهذا األمر يعني أن الدولة ال تَستطيع
سل يديها ِم ْن َنتائِج أنشطة مواطنيها a state cannot wash its hands of the results of
َغ ْ

 ،the activities of its nationalsفإذا سببت تلك األنشطة أض ار ار ،فإن الرابطة تُش ّك ُل
ِ
المسؤولية إليها(.)63
بينهم وبين الدولة التي يتبعونها سببا لعزو
ولهذا الغرض ،تخضع المركبات واألجسام التي تطلق إلى الفضاء الخارجي

لالختصاص المطلق للدولة المسجلة فيها ،وتحتفظ تلك الدولة بسلطتها ورقابتها على
هذه المركبات وعلى األشخاص الموجودين عليها ما دامت تلك المركبة مسجلة في

دولة اإلطالق ،وال تتأثر ملكية الدولة لمركبة نتيجة إطالقها في الفضاء الخارجي،

(المادة  8من معاهدة الفضاء الخارجي).

واذا كان هناك مؤسسة تمويل قامت بالمساهمة في تمويل الجسم الفضائي أو

إطالقه ،ولديها مصلحة في مكونات وأصول الجسم الفضائي ،فإن المسؤولية الدولية
للدولة التي تتبعها تلك المؤسسة قد تنعقد إذا كانت طرفا في اتفاقية المسئولية ،عند

اشتراك المؤسسة في عملية اإلطال ِ
ق ،فالممول الذي قد يمتلك حصة في القمر

تقصير المد ِ
ِ
ين (من دولة اإلطالق) عن الوفاء -قد يكون مسئوال
الصناعي -نتيجة
ِ
ملكيته ،كما أن دولة اإلطالق
عن األضرار التي قد يسببها القمر إذا كان باقيا في

َستَْبقى مسئولة بموجب اتفاقية المسؤولية ،كما ينطبق الحكم نفسه عند افتراض أن
الممول من دولة طرف قام بتمويل اإلطالق بواسطة دولة غير طرف ،فإن الدولة
الطرف َق ْد تَ ِج ُد نفسها مسئولة بشكل مفاجئ(.)64

)63( Michael N. Schmitt, op. cit. p. 106.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp.
104-105.; Watcharachai Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 104.

ِ
ِ
المسؤولية إلى دولة
الظروفُ ،ي ْم ِك ُن للدول أن تتفاوض– ثنائيا -لنق َل
( )64تحت هذه األنوا ِع ِم ْن
ِ
الممول ،وعليه؛ فإن الدول تحتاج لمعرفة حصول الممول على ملكية األقمار الصناعية نتيجة
ِ
المسؤوليات.
للتقصير في الوفاء بالدين من عدمه؛ ألنها قَ ْد تَ ُكون غير راغبة في تحمل هذه
للمزيد ،انظرFrancis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 455-456. -:
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ووفقا للمادة ( )4 ،3 ،2 ،1 /22من اتفاقية المسئولية ،يمكن أن تنطبق
ِ
الكيانات األخرى غير الدول ،إذ يمكن أن تنطبق على ّأية منظمة
االتفاقية ذاتها على

ِ
الفضاء ،إذا أعلنت المنظمة قبولها الحقو ِ
ق وااللتزامات
دولية تجري أنشطة في
ِ
ِ
معاهدة
المنظمة أطرافا في
المنصوص عليها في االتفاقية ،وكان أغلبية أعضاء
ِ
ِ
المنظمات الناشطة
الفضاء الخارجي( ،)65ويفترض من الدول األعضاء في مثل هذه

فضائيا ،والتي تعد عضوا في اتفاقية المسؤولية ،أن تتخذ الخطو ِ
ات الالزمة لضمان
ِ
قيام
المنظمة بإصدار ذلك اإلعالن(.)66
معينة ،تتمثل في حدوث
كما تتعامل المادة ( )1/4من اتفاقية المسئولية مع حال ّ
ضرر على طرف ثالث ،عند حدوث اصطدام بين جسمين فضائيين َي ُع ِ
ودان إلى دول
ِ
بجسم فضائي لدولة مطلقة أخرى ،نتج عنه ضرر
أخرى ،فإذا اصطدم جسم فضائي
على دولة ثالثة أَو رعاياها الطبيعيين أو االعتباريين ،فإن الدولتين المالكتين للجسمين

المصطدمين يكونان مسئولتين معا وعلى نحو فردي تجاه الطرف الثالث ،ففي حال ما
ِ
األرض أَو طائرة في الجو ،فإن مسؤولية دول اإلطالق تكون
إذا وقع الضرر على سطح

ِ
األرض ،أي حدث في الفضاء الخارجي،
مطلقة( ،)67أما إذا لم يقع الضرر على سطح

ِ
األشخاص
فإن مسؤولية الدولتين تكون مستندة على الخطأ ،سواء من كليهما ،أَو خطأ

ِ
ِ
ِ
المنسوب إلى
الضرر
بالتعويض عن
( )65طبقا للمادة ( ،3 /22أ ،ب) يجب أن تقدم المطالبة
ِ
المنظمة نفسها ،واذا لم تقم بدفعه خالل ستّة أشهر ،فتستطيع الدولة المطالبة الرجوع بالمسؤولي َة
ِ
مدعيا ،فإن االدعاء يقدم إلى
المنظمة
كانت
ذا
ا
و
،
االتفاقية
في
اف
ر
األط
المنظمة
أعضاء
على
ّ
ِ
دولة اإلطالق ِ
المنظمة وهي أيضا عضو في اتفاقية المسؤوليةَ.
أي دولة عضو في
ن
م
ّ
( )66قامت وكالة الفضاء األوربية ) ،)European Space Agency (ESAومنظمة أقمار االتصاالت
الصناعية األور ِ
ِ
اإلعالن في يناير  ،2008وقبل ذلك
بية ( – )Eutelsatفقط – بإصدار مثل هذا
ِ
في  1977بعد ِ
مجلسها ،وبموجبه تم إقرار المبادئ
قبول وكالة الفضاء األوربية االتفاقية بقرِار
ِ
ِ
ِ
الوكالة نفسها في الحاالت المالئمة .للمزيد ،انظر:
المسؤولية بين األعضاء و
لتقسيم
الخاصة
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 106-107.

( )67المادة ( )1/4فقرة (أ) من اتفاقية المسئولية .1972
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الذين يتبعونهما( ،)68وحيث َّ
المتضررة َق ْد
إن هناك مسئولية مشتركة وفردية ،فإن الدولة
ّ
ِ ِ
أي من دول اإلطالق المسئولة ،ويقسم عبء
تبحث عن كامل
التعويض م ْن ُك ّل أَو ّ
ِ
التعويض بينهم طبقا لمقدار مشاركتهم في الخطأ(.)69

واذا اشتركت أكثر من دولة في إطالق مركبة فضائية ،فإنها تتحمل المسئولية

()70
تجنبا لل َش ِّ
ك ،نصت المادة ( )3/5على أنه إذا
بطريقة مشتركة أو فردية  ،لكنّ ،
كانت إحدى الدول المسئولة مشاركة بصورة سلبية ،كما إذا أُطلق الجسم الفضائي

من أراضيها ،أو قدمت تسهيالت لإلطالق ،فإنها تعتبر دولة مشاركة في اإلطالق

مثلها مثل المشاركين اآلخرين ،وتستطيع أي من الدول المسئولة التي تحملت عبء

التعويض مطالبة الدول المسئولة األخرى بتحمل نصيبها منه ،الفتراض أن الدول

أي التزامات مالية
المشتركة في عملية اإلطالق قد عقدت اتفاقا؛ قبلت بموجبه تقسيم ّ
محتملة ناشئة عن اإلطالق فيما بينها(.)71
( )68المادة ( )1/4فقرة (ب) من اتفاقية المسئولية .1972
( )69يعني ذلك أن الجسم الفضائي للدولة (أ)  -نتيجة خطئه  -اصطدم بالجسم الفضائي للدولة
ِ
الجسم الفضائي للدولة (ج) ،فإن الدولة (ج) تستطيع أن تطالب التعويض ِم ْن
(ب) ،ودفعه إلى
ِ
ِ
َن تدفع – في الوقت المناسب -
أ
(أ)
الدولة
على
ب
ج
وي
،
كليهما
ن
م
َو
أ
(ب)
الدولة
الدولة (أ) أو
ْ
ْ
َ ُ
أي تعويض ُدفع من قبلها ،واذا لم يمكن تأسيس مدى الخطأ للدول المسئولة ،أي لم
للدولة (ب) ّ
عبء التعويض يقسم بين الدول المسئولة على
فإن
،
دولة
كل
خطأ
مقدار
تحديد
يكن مستطاعا
ّ
َ
حد سواء .للمزيد ،انظر-:
المادة ( )2/4من اتفاقية المسئولية .1972
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 109.; Ricky J Lee, op. cit. p.223.

-

( )70مثال لتعدد دول اإلطالق ،في قضية "أوتراج  "OTRAGقامت شركة ألمانية بتجميع صواريخ
واطالقها من مرافق ومنشآت مملوكة ومشغلة للقطاع الخاص من أراضي ليبيا والكونغو،
وبموجب المبادئ العرفية الدولية للمسئولية الدولية ،ال تستطيع الدولة أن تنكر مسئوليتها عن
األنشطة التي يقوم بها رعاياها ،كما أن اتفاقيات الفضاء تستلزم من الدول تحمل مسئولياتها عن
أي من هذه األنشطة باعتبارها دولة اإلطالق ،وبالتالي حتى لو لم ترخص الحكومة األلمانية ،بل
– في الحقيقة  -ثبطت وأعاقت الشركة التي تتبعها عن ممارسة تلك األنشطة ،فمن الواضح أنها
ستعتبر دولة إطالق ،وتكون مسئولة عن أية أضرار ناتجة عن تلك األنشطة بالتزامن مع ليبيا
والكونغو .للمزيد ،انظر-:
Ricky J Lee, op. cit. p. 230.

-

المذكرات بين بريطانيا العظمى وايرلندا ال ّشمالية والصين
( )71من أمثلة تلك
االتفاقات ،اتفاق تبادل ُ
ِ
بالمسؤولية عن األضرار الناتجة في أثناء إطالق األقمار الصناعية "ابستار  ،1وابستار
المتعلق
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علما بأن مصطلح "دولة اإلطالق  "launching stateيقصد به ما يلي )1 :الدولة

المطلقة ،أو  )2الدولة التي تدير عملية اإلطالق ،أو  )3الدولة التي وقع اإلطالق

من إقليمها ،أو  )4الدولة التي قدمت تسهيالت وخدمات لإلطالق ،وهذا التعريف
ينطبق بغض النظر عن نجاح اإلطالق من عدمه(.)72

ولتجن ِب ال َش ِّ
ك ،نصت المادة ( /1ب) من اتفاقية المسئولية على أن اإلطالق
ّ
يشمل –أيضا -محاولة اإلطالق ‘.launching’ includes attempted launching
ونظ ار لتعدد دول اإلطالق الذي يترتب عليه تعدد المسئولية ،فقد اقترح البعض

أنه ينبغي تقييد مصطلح "دولة اإلطالق" بالدولة التي ينطلق الجسم أو المركبة

الفضائية من إقليمها(.)73

وطبقا للمادة ( /1د) من اتفاقية المسئولية ،يقصد "بالجسم الفضائي

space

المكونة للجسم الفضائي.
 :"objectالعنصر أو الجزء األساسي من األجزاء
ّ
ثاني ا :طبيعة المسئولية الدولية والضرر الموجب لها
أ) طبيعة المسئولية الدولية

أسهبت المواد ( )3 ،2من االتفاقية في فكرة المسئولية ذاتها ،فقد خرجت عن
ِ
للمسؤولية المذكورة في المادة ( )7من معاهدة الفضاء الخارجي ،وميزت
الفكرِة العامة

بين المسؤولية الكاملة (المطلقة) والمسؤولية التي أساسها الخطأ absolute liability
ِ
المسؤولية
 ،"Apstar 1, Apstar 2 - 2الموقع في بكين بتاريخ  28يونيو  ،1994واتفاق حول
عن إطالق األقمار الصناعية بين الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية الصين الشعبية ،الموقّع
في  17ديسمبر  ،1988والمعلن في  16مارس  .1989للمزيد ،انظر-:
-

Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 110. Footnote. 112.; Lotta Viikari , A
New Liability Regime for the Space Sector – an Economic Imperative, The Indian
Journal of International Economic Law, Volume 3 (2) 2010, p. 118.
)72( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 85 & 86.; Ricky J Lee, op. cit. p. 222.
)73( Ricky J Lee, op. cit. p. 233.
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 ،and fault-based liabilityاعتمادا على الظروف المصاحبة لوقوع الضرر ،فقد

نصت المادة ( )2على أن تكون دولة اإلطالق مسئولة مسئولية مطلقة عن َد ْفع

ِ
ِ
الضرر الذي سببه جسمها الفضائي إذا وقع الضرر على
التعويض المترتب على
سطح األرض أَو طائرة في الجو ،واذا وقع الضرر في مكان آخر غير سطح
األرض مثل ما إذا وقع على ِ
ِ
األشخاص َأو
جسم فضائي لدولة مطلقة أخرى أَو على

الممتلكات بداخله (في الفضاء) ،فقد نصت المادة ( )3على أن تكون دولة اإلطالق

مسئولة  -فقط  -إذا ثبت أن الضرر نتج عن خطأ تلك الدولة أو مواطنيها ،أي
يشترط لتحمل المسئولية الدولية إثبات الخطأ من جانبها(.)74
()75

ويستند نظام المسئولية الموصوف في االتفاقية

على افتراض أن الشخص

لق الوضع أو الحال التي تؤدي إلى احتمال وجود ضرر وخطر شديد
الذي َي ْخ ُ
ِ
التعويض
وهائل؛ يعد مسئوال  -دون الحاجة إلى إثبات الخطأ من جانبه – عن َد ْفع
إذا وقع الضرر ،باإلضافة إلى افتراض أن األنشطة الفضائية محفوفة بالمخاطر،
ولذا فإن األطراف األخرى ينبغي أن تكون محمية من األضرار والخسائر التي قد

تسببها األنشطة الفضائية(.)76

)74( Joanne Irene Gabrynowicz, Jacqueline Etil Serrao, op. cit. p. 231.; Lotta Viikari,
op. cit. p. 118.

( )75قبل توقيع االتفاقيات الفضائية ،يالحظ أن األنشطة الفضائية كانت مشمولة بالقانون الدولي
العرفي ،وبالتالي فإنها كانت خاضعة لنظام المسئولية الوارد به ،ويعلل ذلك بأن قرار الجمعية
العامة رقم  1472لعام  1959نص على أن تلك األنشطة يجب أن تنفذ طبقا للقانون الدولي،
بما فيه ميثاق األمم المتحدة ،وبناء عليه فإن أي قصور في أحكام اتفاقية المسئولية  1972يمكن
إكماله من خالل قواعد وتطبيقات القانون الدولي العرفي ،فإذا كان النشاط متعارضا مع القانون
الدولي ،مثل محاولة وضع أسلحة دمار شامل  a weapon of mass destructionفي مدار حول
األرض ،فإن الدولة التي قامت بذلك ملزمة – عرفا – بدفع تعويضات للدولة المتضررة .للمزيد،
انظر-:
- Frans von der Dunk, Current and Future Development of National Space Law and
Policy, in: Proceedings United Nations/Brazil Workshop on Space Law:
Disseminating and Developing International and National Space Law: The Latin
America and Caribbean Perspective, ST/SPACE/28, Office for Outer Space Affairs,
United Nations, 2005, p. 35.; Ricky J Lee, op. cit. p. 220.
)76( Ricky J Lee, op. cit. p. 220.
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وطبقا للمادة ( )2 ،1/6من اتفاقية المسئولية ،يمكن لدولة اإلطالق أن تتحلل

تج بسبب اإلهمال
من المسئولية المطلقة ،إذا أثبتت أن الضرر  -كليا أَو جزئيا َ -ن َ
عن ِ
ِ
المدعية
بني ِة إْلحاق
فعل ّ -
الجسيم أَو نتيجة فعل أو امتناع ْ
الضرر  -من الدولة ُ
أَو رعاياها الطبيعيين أَو االعتباريين ،غير أن ذلك التحلل ال ينطبق إذا نتج الضرر

عن أنشطة دولة اإلطالق التي ال تلتزم بالقانون الدولي(.)77

أما في حال وقوع أي ضرر تسبب به قمر صناعي في الفضاء ،فإن المسئولية

المطلقة ال تنطبق على حال االصطدام بين قمرين صناعيين عاملين (ال زاال في

الخدمة) ،بسبب أن مالك القمر الصناعي األعلى قيمة سيتلقى تعويضا أكبر من

اآلخر ،حتى إذا كان مشغل أو مالك ذلك القمر مخطئا تماما ،كما أن فرض
المسئولية القائمة على الخطأ في الحوادث الناشئة عن األقمار الصناعية غير العاملة
(التي خرجت من الخدمة) والحطام الفضائي سيكون غير مناسب ،بسبب العجز عن

تحديد الخطأ وتقديره – بشكل كاف  -في مثل هذه الحاالت ،مما قد يترك األضرار

الناتجة عن الحطام الفضائي دون تعويض ،وبناء عليه ينبغي أن يميز نظام

المسئولية بين الضرر الناتج عن القمر الصناعي المعطل والحطام الفضائي،

والضرر الناتج عن القمر الصناعي العامل ،ففي حال الضرر الناتج عن القمر
الصناعي العامل ينبغي تطبيق نظام المسئولية القائمة على أساس الخطأ ،أما في

الحال األخرى فينبغي تطبيق نظام المسئولية المطلقة ،ألنها تقدم حماية قانونية كافية
لمشغلي األقمار الصناعية العاملة(.)78

المدعية ساهمت في
( )77من الممكن تصور انطباق ذلك التحلل إذا أثبتت الدولة المسئولة أن الدولة ُ
تعاظم الضرر عن إهمال أو بتعمد ،على سبيل المثال ،بإثبات أن الدولة المتضررة قامت بوضع
المتَ َحطِّم ،األمر الذي ترتب عليه تعاظم األضرار .للمزيد،
أجهزة نووية على الجسم الفضائي ُ
انظرFrancis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 110. -:
)78( Ricky J Lee, op. cit. p. 228.
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مسوغات لهذا المنهج ،يتمثالن في اآلتي(:)79
وهناك ّ
 )1تزايد الحطام الفضائي الموجود في الفضاء – نتيجة تزايد األنشطة الفضائية

– ولذا ينبغي عزو المسئولية إلى الشخص أو الكيان الذي أصدر القرار األساسي
بالمشاركة في النشاط الذي عرض اآلخرين للخطر ،باإلضافة إلى أن نصوص

اتفاقية المسئولية التي تبرئ  exoneratesدولة اإلطالق في حال اإلهمال الجسيم من

الدولة المتضررة ،ستستمر في االنطباق على األضرار التي يسببها الحطام الفضائي،
وهذا يقدم بعض الحماية المالئمة لدول اإلطالق.

 )2في الحاالت التي ال يمكن فيها تحديد الخطأ بشكل كاف ،تكون المسئولية

المطلقة ضرورية لتقديم التعويض لألطراف المتضررة ،ألنه عندما ال يمكن تأسيس

الخطأ واثباته؛ فإن دول اإلطالق سوف تباشر وتشرع في األنشطة الفضائية على
حساب الدول المتضررة

the launching States would have, in essence undertaken

 ،space activities at the expense of the aggrieved Statesكما أن من المستحيل
()80

عمليا تعقب أثر الحطام الفضائي

في الوقت الحاضر ،وعليه فإن تطبيق

المسئولية المطلقة يزيل العبء الثقيل إلثبات الخطأ –المطلوب حاليا– بموجب اتفاقية

المسئولية.

ب) الضرر الموجب لتحمل المسئولية
ألغراض اتفاقية المسئولية ،يقصد بمصطلح "الضرر  – "damageوفقا للمادة
)79( Ibid.

جرَد نفسه ِم ْن االلتزامات فيما يتعلق بالمركبات واألجسام
( )80ال يمكن للدولة أو أي كيان آخر أ ْ
َن ُي ّ
ُّ
ون مسئولة عن أَو
ك
ت
َن
أ
عن
ف
ق
و
الت
ستطيع
ت
ال
فالدولة
الفضائية ،عن طريق تخليه عنها،
َ
ْ ُ َ
ُ ََ
تتفادى الواجبات المرتبطة بالجسم الفضائي إذا تخلت عنه ،رغم أن البعض قَ ْد ُيجادل أنه بموجب
ِ
ِ
نطبق نصوص االتفاقية  -فقط – على أطرافها ،لكن من الصعب
الدولي
القانون
ِ
للمعاهدات تَ ُ
ِ
العالقة بالحطام الفضائي  ،space debrisلصعوبة إيجاد مالك
قبول هذا الرأي ،خصوصا في
ذلك الحطام .للمزيد ،انظر-:
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 84.
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ِ
الصحة؛ أَو
(/1أ) الخسائر في األرواح ،أو الجرح الجسماني ،أَو أي تدهور آخر في
تضرر ممتلكات الدولة ،أَو األشخاص الطبيعيين أَو المعنويين ،أَو
خسارة أو
ّ
ممتلكات المنظمات الدولية الحكومية.

علما بأن أحكام االتفاقية ال تنطبق على األضرار التي تصيب رعايا دولة
ِ
عملية اإلطالق أو بأي
اإلطالق أو األفراد األجانب الذين كانوا يقومون بجزء من

مرحلة بعد ذلك حتى هبوط الجسم الفضائي ،أَو عندما يكونون في جو ِار منطقة
ِ
المنطقة من دولة اإلطالق لمراقبة
اإلطالق أو العودة ،إذا تمت دعوتهم إلى تلك

العملية(.)81

وفي هذا الصدد ،يتبادر إلى الذهن سؤال يتحدد في :هل يشمل التعويض

األضرار غير المباشرة مثل خسارة األرباح()82؟

ولإلجابة على ذلك ،قررت بعض األنظمة القانونية عدم االعتراف باألضرار

غير المباشرة ،على أساس اعتبارها أض ار ار تخمينية ،أي يصعب تقديرها بدقة(،)83

فضال عن انتفاء العالقة السببية – بصورة مؤكدة وواقعية – بين الفعل والضرر(.)84

( )81المادة ( )1/6الفقرتان (أ ،ب) ،والمادة ( )7فقرة (ب) من اتفاقية المسئولية .1972
ولذا اقترح البعض أن تتم معالجة ذلك من خالل التشريعات الوطنية المنظمة لألنشطة الفضائية.
للمزيد ،انظرFrans von der Dunk, op. cit. p. 34. -:
( )82رأى البعض أن األضرار التي من المفترض أن يشملها التعويض ما يلي-:
ما يعادل خسارة الوقت واألرباح؛  -2العجز أو الضعف في القدرة على تحقيق المكاسب؛ -3
تخريب أو الحرمان من استعمال الممتلكات؛  -4تكاليف إعادة الممتلكات المتضررة إلى
االستعمال وفقا للغرض منها؛  -5الخسارة في األرباح الناتجة عن انقطاع األنشطة؛  -6المفقود
من اإليجارات؛  -7تكاليف العالجات والمستشفيات والتمريض التي دفعت بسبب الجروح التي
أصابت األشخاص؛  -8العاهات البدنية بما فيها ضعف القوى العقلية؛  -9التعويض عن
الخزي والذل والمهانة humiliation؛  -10التكاليف المعقولة إلصالح الممتلكات التي تضررت
بشكل خاطئ؛  -11التكاليف المدفوعة لتخفيف األذى الموجود؛  -12خسارة خدمات الطرف
الثالث التي كان الطرف المتضرر متحمال لها .للمزيد ،انظر:
Rode-Verschoor, ‘The Responsibility of States for the Damage Caused by Launched
 Ricky J Lee, op.مشار إليه في Space Bodies’ (1958) 1 ProcColl L Outer Space 103.
cit. p. 224.
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()85

وقد رأى البعض

– بحق – أن هناك عج از في تحديد األضرار التي ينبغي

التعويض عنها وفقا التفاقية المسئولية ،إذ إن األضرار البيئية التي تصيب بيئة

المناطق المشاعة – سواء في األرض أو السماء  -ال يتم التعويض عنها ،رغم أن
لألجيال القادمة حقا فيها ،كما أن األضرار التي تصيب مواطني دولة اإلطالق
والمواطنين األجانب المشاركين في عملية اإلطالق تقع خارج نطاق نظام مسئولية

الفضاء الدولية الحالي ،وحتى في القضايا الواضحة ،يالحظ أن متطلب إثبات
الضرر أو الخطأ أو الخسائر أو السببية يمكن أن يكون مستحيال.

غير أنه يمكن إسناد المطالبة بالتعويض عن األضرار التي تصيب مواطني

دولة اإلطالق واألجانب المشتركين في عملية اإلطالق واألضرار البيئية للقواعد

العامة للمسئولية الواردة في القانون الدولي أو القوانين الوطنية ،وبالتحديد استنادا إلى

نظرية المخاطر ،التي أطلقت عليها األمم المتحدة نظرية المسؤولية الدولية عن

النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ال يحظرها القانون الدولي ،أي أن المسؤولية

الدولية وفقا لهذا المعنى ترتبط بالضرر(.)86

)83( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 107. Footnote. 103. 'There are questions
as to what is ‘damage to property’: does it include indirect damage such as loss of
profits? Some legal systems do not recognise indirect damage, considering it too
speculative'.

( )84تتحدد عناصر المسؤولية الدولية في :الضرر ،إسناد العمل غير المشروع ،والرابطة
السببية بين الضرر والعمل غير المشروع ،ويقصد بالشرط األخير أن يكون الضرر متولدا
مباشرة عن العمل غير المشروع الذي قامت به الدولة ،فقد توجد بعض األضرار غير
المباشرة التي يمكن االدعاء أنها حصلت كنتيجة بعيدة الحقة للعمل ،غير أن هذه
األضرار ال توجب التعويض من طرف الدولة كما هي الحال بالنسبة لألضرار المباشرة
والفورية .للمزيد ،انظر:
 د .عبد السالم منصور عبد العزيز الشيوي :التعويض عن األضرار البيئية في نطاقالقانون الدولي العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة ،2001 ،ص .40-38

Malcolm N. Shaw, International law, op. cit. pp. 121-122 & 700- 703.
)85( LottaViikari, op. cit. p. 116. 'Even in relatively unequivocal cases of compensable
damage proving the fault and/or the causality required can be impossible'.

( )86يقصد بنظرية المخاطر :إتيان الدولة عمال دوليا مشروعا ،ال يعد خرقا اللتزامات دولية،
ويترتب على ذلك العمل مسؤولية دولية ،إذا نتج عنه ضرر أصاب دولة أخرى ،وتقيم
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كما يجب أن تغطي االتفاقية األضرار التي تسببها المركبة الفضائية خالل

عملية إطالقها وقبل وصولها إلى الفضاء ،كما أن تعريف المركبة يجب أن يتضمن

أجزاءها األساسية ،غير أنه من الضروري تحديد ما الذي يعد جزءا أساسيا ،بحيث
يشمل الشظايا والحطام(.)87

الفرع الثاين
أسلوب املطالبة بالتعويض وحتديده

أولا :أسلوب المطالبة بالتعويض:
تقدم الدولة المتضررة أو الدولة التي عانى رعاياها الطبيعيون أَو
()89
ِ
ِ
َن
االعتباريون( )88مطالبة
بالتعويض إلى دولة اإلطالق  ،فتلك الدولة ُي ْمك ُن أ ْ
ِ
ِ
الضرر ،وهذا
الطبيعيين أَو االعتباريين الذين َعانوا من
ف بالنيابة عن رعاياها
تتصر َ
ّ
ِ
ِ
العالقة ،مما يعني أن
لتقدير الدول ذات
ك المبادرة للقيام بأي إجراء
األمر َيتْر ُ
الشخص المتضرر سيكون واقعا تحت رحمة الدولة التي يتبعها ،التي قد تراعي
بعض االعتبارات السياسية واالقتصادية وغيرها عند تحريك الدعوى ،غير أن هذا
هذه النظرية المسؤولية الدولية على أساس الخطر ،وليس الخطأ ،أي على أساس النتائج
الضارة الناجمة عن النشاط الدولي حتى وان كان هذا النشاط ليس محظو ار بموجب قواعد
القانون الدولي طالما اتسم بطبيعته الخطرة في إلحاق الضرر بالدول األخرى ،وفي رأينا
أن من مصلحة الدول النامية التشدد في قواعد المسؤولية الدولية ،ومن ذلك تبني مبدأ
المسؤولية المطلقة ،وخاصة في مجال األنشطة الخطرة التي تعتبر حك ار على الدول
المتقدمة كاستعمال الفضاء الخارجي .للمزيد ،انظر:

- Francis Lyall and Paul B. Larsen, Space Law: A Treatise, Ashgate Publishing,
;UK, 2009, p. 108.; Malcolm N. Shaw, International law, op. cit. p. 698.
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2307-topic
)87( Ricky J Lee, op. cit. p. 213.

( )88من المبادئ القانونية العرفية (مبدأ الحماية الدبلوماسية) الذي يعني أن الدولة تستطيع رفع
دعوى أحد رعاياها الذي عانى من الخسارة أو األضرار ،سواء أكان شخصا طبيعيا أم
اعتباريا ،إذا كان هناك صلة حقيقية بينها وبين ذلك الشخص ،علما بأن هذا المبدأ
يخضع لشرط استنفاد وسائل الطعن المحلية ،وقد تم إقرار ذلك في العديد من أحكام
المحاكم الدولية .للمزيد ،انظر:
( )89المادة ( )1/8من اتفاقية المسئولية .1972
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األمر ُخفف بنص المادة ( )8التي تخول أكثر ِم ْن دولة واحدة لتقديم مثل هذا
ِ
كبديل ،اعتمادا على عالقتِها َمع الشخص المتضرر ،وهذه المرونة في
االدعاء
ِ
هامة
قاعدة جنسية االدعاءات  the flexibility of the rule of Nationalityتعد خطوة ّ
ِ
الدولي ،على الرغم من أن
القانون
الخاصة من خالل
مصالح الكيانات
نحو ِحماية
ِ
ِ
ّ
تجسد ادعاءاتها
تلك الكيانات ما ازَل ْ
ت معتمدة كلية على الدول َلب ْدء اإلجراءات التي ّ
بموجب اتفاقية المسؤولية(.)90

ويالحظ أن إجراءات تَقديم المطالبة – بموجب اتفاقية المسؤولية – 1972
تختلف عن الطرق الرئيسية للقو ِ
ِ
الدولي المتعلقة بالمسؤولية،
القانون
العام ِة في
اعد
ِ
ّ
من حيث اآلتي(:)91
أ) وفقا لقاعدة "جنسية االدعاءات" ،تقدم الدولة التي وقع الضرر على مواطنيها

دعوى المسئولية ،فإذا لم تقم بذلك ،فبموجب االتفاقية قد تقدمها الدولة التي وقع
الضرر على أراضيها على أي شخص طبيعي أو اعتباري  ،juristic personفمن
المحتمل أن تقوم الدولة (ب) بتقديم المطالبة فيما يتعلق بمواطن الدولة (أ) ،بشرط

ِ
أرض الدولة (ب) ،وأال يكون مواطنا لدولة اإلطالق،
أن يكون مواطن الدولة (أ) في
ِ
الجسم الفضائي ،فإذا لم تقدم أي منهما ،فيمكن للدولة التي يقيم
ولم يعمل في تشغيل
)90( Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 38.

ِ
ِ
مالئمة إلى دولة اإلطالق ،واذا لم يكن هناك عالقات
دبلوماسية
( )91تَْبدأُ العمليةُ بإرسال ُمذكرة
دبلوماسيةَ بين الدولة المطالبة ودولة اإلطالق ،فيمكن تقديم المطالبة من خالل دولة ثالثة أَو من
المتحدة بشرط أن يكون كال الدولتين أعضاء في األُمم المتّ ِ
ِ
حدة ،ورغم
خالل األمين العام لألمم
عدم اشتراط استنفاد وسائل الطعن المحلية ،فيمكن متابعة المطالبة بهذه الوسائل ،ألنها لَ ْم تُستَثن
ِ
الضرر الذي سببه
من االتفاقية ،مع العلم أن االتفاقية لم تبطل احتمال إعادة التعويض عن
ِ
القانوني لدولة اإلطالق ،إذا كان قد
النظام
الجسم الفضائي ،الذي قد تتم المطالبة به من خالل
ِ
تمت المطالبة به بموجب شروط واجراءات االتفاقية ،غير أنه ال يصح المطالبة بالتعويض بكال
الطريقين ،للمزيد ،انظر-:
 المواد ( )2 ،1/11( ،)9( ،)3/8( ،)2/8من اتفاقية المسئولية .1972Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 111.; Gérardine Meishan Goh, op. cit. p.
37.
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ِ
"جنسية
بها الشخص المتضرر – دائما – تقديم الدعوى .ونستنتج مما سبق أن قاعدة

ألية دولة أن تكون
يس إلى ّ
السماح ّ
حد َ
االدعاءات" تم انتهاكها بشكل شامل ،لكن لَ َ
ِ
الفضاء.
وكيال أَو سمسا ار دوليا الدعاءات

ب استنفاد وسائل
ب) تُخالف االتفاقية قواعد القانون الدولي العادية في أنها ال تَتطلّ ُ
الطعن المحلية .Convention does not require the prior exhaustion of local Remedies
ِ
بالتعويض عن األضرار إلى دولة
ووفقا لنص المادة ( )9يقدم أي ادعاء
ِ
الدبلوماسية ،فإذا لم يكن للدولة المدعية عالقات
اإلطالق من خالل القنوات
ِ
دبلوماسية مع دولة اإلطالق المعنية ،فيمكن أن تطلب من دولة أخرى لديها عالقات

معها تَقديم دعواها أَو تمثيل مصالحها بموجب االتفاقية ،كما يمكن تقديم االدعاء -
العام لألُمم المتّ ِ
أيضا – من خالل األمين ِ
المدعية ودولة
حدة ،شريطة أن تكون الدولة ّ
اإلطالق أعضاء في هذه المنظمة.

ق َبب ْعض القضايا ،فاتفاقية
ويالحظ هنا وجود بعض الفجوات التي تَتعلّ ُ
قد ُم االدعاء نيابة َعن
المسؤولية لم تشر إلى وجوب أن تكون الدولة الثالثة التي تُ ّ
الدولة الم ِ
طالبة طرفا فيها ،ولكن بسبب أنها تتصرف وفقا لنصوصهاَ ،في ْبدو ّأنها
ُ
()92
ون ملزمة بها أيضا .
َستَ ُك ُ
المحددة لتقديم
وقد تعرضت المادة ( )3 ،2 ،1/10من االتفاقية لألوقات
ّ
ِ
الضرر
االدعاءات ،حيث يجب تقديم المطالبة بالتعويض خالل سنة من تاريخ وقوع
ِ
الضرر ،أَو لم
أَو تحديد هوية دولة اإلطالق المسئولة ،فإذا كانت الدولة جاهلة بوقوع

تكن قادرة على تحديد دولة اإلطالق ،فيمكن تقديمها خالل َس َنة واحدة من تاريخ العلم
ِ
الس َنة التي تتبع
بالضرر أَو معرفة دولة اإلطالق ،وهذه الفترة محدودة وتَنتهي بانتهاء َ
)92( Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 38.
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ِ
ؤخ َر تقديم االدعاء
أن تُ ّ
ب ْ
المطالبة ال َي ِج ُ
تاريخ العلم بتلك الحقائق ،وعليه ،فالدولة ُ
ِ
الكامل للضرر ،إذ تستطيع ُمراجعة االدعاء وتقديم وثائق
حتى تتم معرفة المدى

إضافية عند معرفة ذلك.

ثانيا :أسلوب تحديد التعويض:
ِ
الفضاء ُيستَعم ُل
تنص المادة ( )2/1من معاهدة الفضاء الخارجي على أن
بموجب القانون الدولي ،كما أن المادة ( )3كررت اإلشارة إلى أن الدولة الطرف تنفذ

اعد العاديةَ
أن القو َ
أنشطتها الفضائية بموجب القانون الدولي ،ونستنتج من ذلك ّ
ِ
ِ
التعويض عن الضرر الذي تسببه دولة لدولة أخرى
الدولي بالنسبة إلى
للقانون
ِ
نطبق في الحوادث المتعلقة بالفضاء.
ستَ ُ

وبالتالي ،يتم تحديد التعويض طبقا للقواعد العادية في القانون الدولي مع مراعاة

ون كافيا إلعادة الحال إلى ما كان
ب أْ
القواعد العامة للعدل واإلنصاف ،بحيث َي ِج ُ
َن َي ُك َ
طال ِ
عليه وكأن الضرر لم يحدث ،ويدفع التعويض النقدي بعملة الدولة الم ِ
بة ،أَو يكون
ُ
()93
لها الخيار في قبوله بعملة الدولة الدافعة له ،مالم تتفق الدولتان على غير ذلك .
واذا لم تتم تسوية النزاع خالل سنة من تقديم المطالبة( ،)94فيتم تشكيل لجنة

مختلطة مكونة من ثالثة أعضاء ،يختار كل طرف من أطراف النزاع عضوا خالل
( )93المادة ( )12من اتفاقية المسئولية .1972
( )94واجهت المفاوضات التي أدت إلى إقرار اتفاقية المسؤولية  1972صعوبات جمة فيما يتعلق
عية التابعة للجنة األُمم المتّ ِ
حدة الخاصة
بوسائل تسوية المنازعات ،فقد كانت اللجنة الفر ّ
باالستعماالت السلمية للفضاء ملزمة بحل المشكلة المعقّدةَ حول االختصاص المتعلق باالدعاءات
ِ
ِ
الدبلوماسية ،وقد اقترحت بعض الوفود أن يكون االختصاص إلزاميا،
بالمفاوضات
التي لم تحل
ِ
الم
اقترحت
كما
،
امي
ز
اإلل
للتحكيم
اللجوء
يكي
ر
األم
و
البلجيكي
الوفدان
ح
اقتر
في حين
ِ
سودةُ
ُ ّ
ِ
سودة مشتركة
الهنغارية تأسيس محكمة تحكيم باتفاق الدول المعنية ،وفي يونيو  1971قدمت ُم ّ
من الوفود البلجيكية ،والب ارزيلية والهنغارية ،تنص على رفض اآللية اإللزامية لتسوية المنازعات،
ولذا أقرت االتفاقية بموجب المادة ( )9أن يتم حل المنازعات من خالل القنوات الدبلوماسية.
للمزيد ،أنظر:
Gérardine Meishan Goh, op. cit. pp. 32-33.
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شهرين من تقديم طلب تشكيلها( ،)95ويتم اختيار رئيس للجنة باتفاق الطرفين ،فإذا لم

يتفقا خالل أربعة أشهر ،يقوم األمين العام لألمم المتحدة باختياره خالل شهرين

إضافيين ،واذا امتنع عضو ما عن اختيار ممثله ،فتباشر اللجنة أعمالها بعضو واحد
هو رئيسها ،وتقوم بوضع إجراءاتها بنفسها ،وتتخذ ق ارراتها بأغلبية األصوات(.)96

اللجنة ليس ملزما –بالضرورة– ألطر ِ
ِ
اف النزاع ،إذ يكون نهائيا
ويالحظ أن قرار

وملزما إذا وافق عليه األطراف ،فإذا لم يتم ذلك ،فإنه يكون – فقط " -نهائيا وايصائيا

أو استشاريا .)97("only final and recommendatory

عتمد على إر ِ
ِ
ادة
النهائي لقرار
التأثير
أن
اللجنة َي ُ
وهذا البند يقرر  -بوضوح ّ -
َ
َ
األطراف ،فهم يمكن أن ُيوافقوا طوعا على اعتبار القرار النهائي ملزما قانونا ،أَو
ِ
َن َي ْقبلوه كرأي إيصائي ،وسواء كان القرار النهائي حكم تحكيم ملزما أَو كان
ُي ْمك ُن أ ْ
عتمد على إرادة الدول األطراف في النزاع(.)98
توصية غير ملزمة ،فإن كل ذلك َي ُ

وبناء على ما سبق ،ورغم أن الممارسة الدولية تقضي بااللتزام بق اررات التحكيم

الدولية اإليصائية؛ فقد كان ينبغي النص – بشكل صريح  -على أن يكون قرار

اللجنة نهائيا وملزما لألطراف(.)99

وطبقا للمادة ( )20من االتفاقية ،يتحمل طرفا النزاع تكاليف اللجنة بالتساوي،

مالم يكن هناك قرار آخر صادر عن اللجنة يقضي بغير ذلك ،وفي هذا الصدد

( )95طبقا للمواد ( )20 ،16ال يتعدد األعضاء بتعدد دول اإلطالق ،فإذا كان هناك أكثر ِم ْن دولة،
ِ
اللجنة ،واذا شغر أي منصب في أثناء عمل اللجنة،
فإن تلك الدول تعين عضوا واحدا فقط في
فيتم ملؤه بنفس اإلجراء الخاص بالتعيين األصلي ،وتُحدد اللجنةُ إجراءاتها الخاصة ومكان
عملها ،وينبغي أن يصدر قرارها بأسرع وقت ممكن ،ما لم يكن هناك حاجة للتأخير ،بحيث ال
يتأخر عن سنة من وقت إنشائها ،ويسلم القرار إلى أطراف النزاع والى األمين العام لألمم
المتحدة.
( )96المواد ( )19 ،18 ،15 ،14من اتفاقية المسئولية .1972
( )97المواد ( )2/29من اتفاقية المسئولية .1972
)98( Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 35.
)99( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 113.
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وي ْبدو من المعقول
يالحظ عدم وجود معايير خاصة بقرِار اللجنة المتعلق بالتكاليفَ ،
ِ
َن
أن اإلهمال الجسيم أو توافر نية
ّ
التسبب باألذى من ناحية أحد األطراف؛ ُي ْمك ُن أ ْ
تُش ّك َل سببا لتحمله الجزء األكبر من التكاليف(.)100
ورغم أن االتفاقية أقرت أسلوبا معينا لحل النزاع ،فيمكن اللجوء إلى التحكيم أو

الوسائل القضائية (محكمة العدل الدولية وغيرها) لحل المنازعات بين األطراف طبقا

للمادة ( )33من ميثاق األمم المتحدة(.)101

ونخلص إلى أنه في وقت دخول اتفاقية المسئولية حيز النفاذ؛ كان االعتقاد أنها

قدمت وضوحا قانونيا كافيا وفعاال لمعالجة قضايا المسئولية عن األضرار التي

تسببها المركبات الفضائية ،لكن تم االعتراف مؤخ ار من معظم الفقهاء أن هناك عيوبا

عديدة في نظام المسئولية الموصوف باالتفاقية ،من أهمها غياب وسائل إلزامية

وفعالة لتسوية المنازعات(.)102

ِ
الضرر بموجب كل من المادة
فضال عن أن االلتزامات المتعلقة بالتعويض عن

( )7من معاهدة الفضاء الخارجي ،واتفاقية المسؤولية ،تشترط على دولة أو دول

اإلطالق  -كمسألة من مسائل القانون الدولي -شرطا مشتركا لمنح الترخيص بالعمل
ِ
ِ
ِ
الحكومية ،يتمثل في أن يقوم الكيان المرخص
الكيانات غير
الفضاء من
في أنشطة
ِ
وثيقة التأمين التي تغطي ُك ّل أَو بعض التعويض ،عندما تكون الدولة
له بعرض
مسئولة عن أي ضرر سببه ذلك النشاط(.)103

)100( Gérardine Meishan Goh, op. cit. p. 36.

( )101تنص المادة ( )1/33على أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استم ارره أن يعرض حفظ
السلم واألمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن يلجؤوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها
من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
()103
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)102( Ricky J Lee, op. cit. p. 225.

ِ
التأمين المطلوب لتَ ْغطية المسؤولية الدولية لدولة اإلطالق ،هناك تأمين ينبغي
بعيدا عن
ِ
ِ
ِ
الصناعية industrial space
الفضاء
"خسائر
عليه
يطلق
أن
يمكن
ما
لتغطية
دفعه
ضمان
َ
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إن هناك العديد ِم ْن قضايا المسئولية التي يتم التعامل مع أغلبها
ويكفي القول ّ
ِ
بالمفاوضات أَو التحكيم ،وغالبا ال تكون النتائج واألحكام متاحة للجمهور أو

لألبحاث األكاديمية ،وأحيانا قد ال يكون التأمين موجودا ،كما قد ترجع الشركة

المؤمنة على مالك القمر الصناعي الفاشل ،تبعا للتسوية ،وتقوم بترتيب كيفية
ّ
ِ
األخطار الملحوظة ،وتاريخ إنتاج القمر
استعادة أموالها ،ويستند قسط التأمين على
الصناعي واالعتبارات الو ِ
اردة األخرى(.)104
ِ
الدولية
كما ينبغي اإلشارة إلى أن اتفاقية المسؤولية ال تُؤثُّر في االتفاقيات
األخرى  -المتعلقة بالمسئولية  -التي ُرَبما تعقد بين الدول األطراف (المادة ،)1/23
بل لم يرد بها ما يدل على أن نصوصها تمتلك  -بالضرورة  -الكلمة األخيرةَ
المطلقةَ في مثل هذه األمور ،فليس هناك بند فيها َي ْمنع الدول من عقد معاهدات
ُ
تعيد تأكيد ما ورد بها ،أو تكمله أو توسع أحكامه (المادة (.)2/23

املطلب الثالث
أثر التغيريات اليت تطرأ على بيانات القمر
الصناعي وتطبيقات املسئولية

ِ
التسجيل نصت على وجوب أن تقوم ُك ّل الدول األطراف
سبق القول إن اتفاقية
بتسجيل جميع األجسام التي تطلقها إلى الفضاء (المادة  ،)2ووجوب أن تزود أمين

العامة
عام األُمم المتّحدةَ بالمعلومات ّ
ِ
الفضاء
انت سابقا في
األجسام التي َك ْ

أي من
عن ذلك الجسم ،وتبلغه عند عدم عودة ّ
(المادة .)4

 ،"lossesفاألجسام المطلقة قَ ْد تنفجر أَو يتم تدميرها من مركز التحكم األرضي ،كما أن
خفق في الوصول إلى المدار الصحيح أَو تخفق في العمل كليا أَو
األقمار الصناعية قَ ْد تُ ُ
جزئيا ،وتتسبب في حدوث أضرار .للمزيد ،انظر:
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 114 & 116.
)104( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 116.
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ب
ويتم تسجيل المركبات واألجسام التي تطلق إلى الفضاء الخارجي ،بحيث َي ِج ُ
ِ
ِ
َن ُيدون في السجل الذي
َن ُي ّ
ب أْ
سج َل على األقل في سجلين م ْن ثالثة سجالت ،في ِج ُ
أْ
تحتفظ به دولة اإلطالق(( )105كما هو محدد في المادة ( ،)1باإلضافة إلى ذلك

َن يُدون في أحد سجلين اثنين يحتفظ بهما في مكتب األمم المتحدة لشؤون
ب أْ
َي ِج ُ
الفضاء الخارجي (المادة  3من االتفاقية)(.)106
لكن إذا تغيرت تلك البيانات بسبب نقل الملكية أو غيرها من األسباب ،فال شك

أن لهذا العمل نتائج على المسئولية ،وحقوقا وواجبات الدول ،وهذا ما سيتم بحثه

على ضوء اتفاقيتي التسجيل والمسئولية ،وفقا للفروع التالية:

( )105سبقت اإلشارة إلى أن "دولة اإلطالق  "launching stateيقصد بها ما يلي )1 -:الدولة
المطلقة ،أو  )2الدولة التي تدير عملية اإلطالق ،أو  )3الدولة التي وقع اإلطالق من إقليمها،
أو  )4الدولة التي قدمت تسهيالت وخدمات لإلطالق ،وهذا التنوع قد يخلق مشاكل فيما يتعلق
نظر لتعدد دول اإلطالق المتساوية في تحمل المسئولية ،فتقسيم
ا
بالمسئولية الدولية،
المسئوليات بين دول مختلفة مشتركة قد يكون معقدا ،وربما يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو
عشوائية ،وتطبيق اتفاقية المسئولية – وفقا لذلك  -سيؤدي إلى أن تتحمل المسئولية دول –
في الحقيقة – يمكن وصفها بأكثر قليال من كونها "متفرجين أبرياء" little more than
 ،“innocent bystandersللمزيد ،انظر-:
Watcharachai Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 104.; Francis
Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 85-86.; Lotta Viikari , op. cit. pp. 114-116.
'The apportioning of liabilities among different states involved can be complicated
and may even lead to unfair or quite haphazard outcomes'.

-

مح بتحديد دولة -
( )106عالميا يعد التسجيل في سجالت مكتب األمم المتحدة أكثر أهمية ،ألنه َي ْس ُ
على األقل  -اشتركت في إطال ِ
ق الجسم الفضائي ،كما أنه مهم في الحصول على المعلومات
ِ
ِ
للمسؤولية
األساسية عن ذلك الجسم ،كتحديد الملكية ،وممارسة الرقابة ،وفي أسوِأ األحوال،
يسمح نظام التسجيل اإللزامي بتعريف وتحديد الجسم الفضائي لكل من أغر ِ
اض
الدولية ،إذ ْ
ُ
تسبب ذلك الجسم في وقوع أي أضرار،
عند
المسئولية
تتحمل
التي
الدولة
تحديد
اإلطالق أو
ّ
أي موظفين على متنه ،وتحديد الدولة المعنية
و
الفضائي
الجسم
بين
ابطة
ر
ال
بتحديد
كما يسمح
ّ
ألغر ِ
اض االختصاص القضائي ،والرقابة وغيرها ،للمزيد ،انظر:
 المادة (/1أ) من اتفاقية التسجيل.Watcharachai Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 106.; Francis Lyall
and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 84 & 85.
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الفرع األول
أثر التغيريات اليت تطرأ على بيانات القمر الصناعي
من خالل فحص بسيط للسجل المركزي في مكتب األمم المتحدة لشئون
الفضاء ،تبين أن العديد ِم ْن الدول يخطر المكتب متأخ ار ،فالبعض يقوم بذلك ُك ّل
ِ
شهور ،بل حتى أن البعض اآلخر يتأخر عن ذلك ،وعليه ينبغي اإلخطار -
ستّة
ِ
ِ
المطلوبة وتعديالتها(.)107
البيانات
بسرعة  -عن
ِ
ِ
الفضاء ،ظهر
بتطور المشروعات التجارية واألعمال الخاصة في
ويالحظ أنه

سؤال حول اتفاقية التسجيل متعلق بإمكانية قيام دولة اإلطالق التي قامت بتسجيل

الجسم الفضائي بتحويل أو نقل مسؤولياتها إلى دولة أخرى؟

قبل اإلجابة على السؤال ،تنبغي اإلشارة إلى أن هذا األمر له نتائج على كل
ق وو ِ
ِ
الدولية والتجارة في الممتلكات الفضائية ،وحقو ِ
اجبات الدول ،وقد
من التجارة

اتضح ذلك في العديد من القضايا ،كالتالي:
أولا :قضية "آسياسات" مع "أبستار":

ِ
مكاتب التسجيل تَ ْحدث في الواقع ،فقد
ال شك أن مسألة نقل الملكيات بين
انتقلت ملكية وكاالت "آسياسات  1و  "AsiaSat1 and 2 2و"أبستار  ،"Apstarمع

ِ
مكتب
أربعة أقمار صناعية لالتصاالت ،من ملكية بريطانيا  -باعتبارها مسجلة في
يطاني  -إلى ملكية الصين كجزء ِم ْن انتقال السيادة على هونج كونج،
التسجيل البر ِ
انت موقع اإلطالق اإلقليمي(.)108
وهذا األمر لم يخلق صعوبات ،ألن الصين َك ْ
()108

)107( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 93.

قامت بريطانيا بإبالغ مكتب األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ،بأنها توقفت عن كونها
بلد التسجيل ،أي لم تعد بلد التسجيل ،وبدوره قام المكتب في موقعه على النت باإلشارة إلى أن
بلد التسجيل أصبحت الصين ،للمزيد ،انظر:

Watcharachai Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 107.; Francis Lyall
and Paul B. Larsen, op. cit. p. 92

496

48

[مجلة الشريعة والقانون]

-

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss61/7

??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ????????? Al-Hajj:

[د.حممد علي علي احلاج]

ثاني ا :قضية شركة "شين" مع شركة "تيماسيك"
تتلخص القضية في أن شركة "شين  "Shinالتايالندية باعت جزءا من أسهمها

إلى شركة "تيماسيك  "Temasekالسنغافورية بموجب صفقة بين الشركتين عام

 ،2006مع العلم أن الشركة التايالندية كانت تمتلك مجموعة من األقمار الصناعية

لالتصاالت تسمى "تايكوم  ،"THAICOMبحيث تمتلك الشركة السنغافورية الحق –

فقط – في تشغيل األقمار الصناعية ،وتحصيل أجور الخدمات التي تقدمها ،على أن
تظل تلك األقمار أصوال تايالندية ،أي تبقى ملكيتها لتايالند ،كما أن تايالند تعد بلد

اإلطالق لجميع تلك األقمار ،وطبقا لمفهوم مسئولية المستخدم غير الحكومي بموجب

قانون الفضاء الدولي ،تظل تايالند مسئولة عن األضرار التي تسببها تلك األقمار،
فإذا حدث أي ضرر بسببها؛ فإن تايالند – باعتبارها دولة اإلطالق – وليس

سنغافورة – تكون مسئولة عن دفع التعويض المترتب عليه(.)109

ثالث ا :قضية "أنتلسات" مع شركة "السماوات الجديدة إن في"
نقل ملكية األقمار الصناعية التابعة لمنظمة األقمار الصناعية
يالحظ أن َ
لالتصاالت الدولية The International Telecommunications Satellite Organization
ِ
ِ
الهولندية المسماة "بالسماوات الجديدة إن في New
الشركة
"انتلسات  "Intelsatإلى

انت مسألة مختلفة عن سابقاتها.
َ "Skies NVك ْ

ففي أثناء إجراءات خصخصة "انتلسات" ،استلمت الشركة الهولندية ملكيةَ عدد

من األقمار الصناعية المملوكة سابقا من"انتلسات" ،وقد رفضت هولندا تَسجيل تلك
ِ
ِ
المحتملة ومتطلبات
المسؤولية
التسجيل  -بسبب
األقمار الصناعية – بموجب اتفاقية
َ
()109

للمزيد من التفاصيل ،انظر:

Watcharachai Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. pp. 95-105.
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الرقابة الناتجة عنه(.)110
وبعد طلب المعلومات المسجلة في مكتب األمم المتحدة لشئون الفضاء

الخارجي ،تبين أن المكتب لم يسجل البيانات بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية

التسجيل ،وقامت هولندا بإبالغ المكتب في  29يوليو  - 2003باإلحالة إلى ذلك -

حدد – تكون "دولة اإلطالق" أو "دولة التسجيل
وأنكرت أنها  -بشكل ُم ّ
 ،"registryوبالتالي ليست خاضعة التفاقية التسجيل ،واتفاقية المسؤولية أَو اتفاقية

State of

إنقاذ وعودة رواد الفضاء في ما يتعلق بتلك األقمار الصناعية ،بينما تَ ْقبل – كدولة
ِ
الجديدة – تحمل المسئولية عن عمليات تلك الشركة
الموطن لشركة السماوات
بموجب المادتين ( )7 ،6من معاهدة الفضاء الخارجي(.)111

وهذا األمر أسفر عن مشكلة في جدوى مفهوم "دولة ِ
اإلطالق" الوارد في اتفاقية

إنقاذ وعودة رواد الفضاء واتفاقيتي التسجيل والمسؤولية ،عند تطبيقه على األنشطة
ِ
َن تسجل
ب أْ
الفضائية التجارية الحديثة ،فدولة الموطن لمالك القمر الصناعي َي ِج ُ
ِّ
سجل مكتب األمم
ظهر البيانات ذاتها في
القمر الصناعي في السجل المحلي ،وت ْ
المتحدة لشئون الفضاء ،وهذا ما لم يتم(.)112

ولحل هذا اإلشكال كان ينبغي تطبيق توصيات القرار رقم  101/62لعام

ِ
مكتب التسجيل ،الخاصة
 ،)113(2007الذي َي ْقب ُل التغييرات في البيانات المدونة في
()111

)110( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 471.

لكن هولندا بموجب المادة ( )8من معاهدة الفضاء الخارجي تتحمل المسئولية الدولية ،وتمتلك
االختصاص والحق في اإلشراف والرقابة بعد االنتقال .للمزيد ،انظر:

Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 92-93.; Watcharachai Jirajindakul & Lalin
Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 107.
)112( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 92.

()113
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الفقرة ( )4من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  101/62المقر في ديسمبر ،2007
ِ
ِ
أجسام ومركبات
الدولية لتَسجيل
المتعلق بالتوصيات الخاصة بتعزيز تطبيق الدول والمنظمات
ِ
الفضاء.
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ِ
ِ
المدار ودولة التسجيل
بالتغيير في اإلشراف والرقابة على الجسم الفضائي في

ِ
بالتعاون مع الدولة المالئمة بموجب المادة ( )6من معاهدة الفضاء الخارجي ،بحيث
التغيير في اإلشر ِ
ِ
اف والرقابة،
ينبغي اإلخطار بالمعلومات اإلضافية ،مثل تاريخ

ِ
ِ
ِ
الموقع المدارِي  orbital positionأَو
أي تغيير في
المالك أَو
وهوية
ِ
المشغل الجديد ،و ّ
ِ
وظيفة الجسم الفضائي(.)114

وم َم َار َسة اإلشراف المستمر
َ
وي ْبدو واضحا أن الدولة المالئمة لمنح الترخيص ُ
الخاص المطلوبة في المادة ( )6من اتفاقية الفضاء الخارجي،
على أنشطة المشغل
ّ
ون الدولة التي تتمتع بأقوى االرتباطات بالجسم أو المركبة الفضائية(.)115
يجب أن تَ ُك َ

ِ
ِ
الفضاء الحالي ِة ،لَ ْم تتوقع التغيير في
قانون
ويتضح مما سبق أن معاهدات
ِ
المشاكل،
المدار ،مما قد يسبب العديد من
الخاصة لألقمار الصناعية في
الملكية
َ
ّ
فإذا انتقلت ملكية القمر الصناعي إلى مالك جديد تابع لدولة مختلفة عن دولة

اإلطالق ،ففي مثل هذا الحال ،تبقى مسؤوليات اإلشراف والتسجيل وأيضا المسؤولية
ِ
األصلية ،رغم َّأنها َل ْم تَ ُع ْد الدولة
المحتملة عن الضرر على دولة أو دول اإلطالق
المالئمةَ لإل ْشراف على القمر الصناعي(.)116

ولذا ينبغي مراجعة اتفاقية التسجيل( ،)117بحيث تقر وضع جدول زمني واضح،

يجب أن يتم خالله اإلخطار بالتغيير في بيانات الجسم الفضائي ،وسيكون أم ار مفيدا
)114( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 93.
)115( Ricky J Lee, op. cit. p. 232.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 471.

()116

يمكن تجنب المسئولية عن طريق إدراج شرط في عقد البيع يستثني الدولة المطلقة األصلية
من المسئولية عن األضرار التي قد يحدثها الجسم الفضائي بعد بيعه .للمزيد ،انظر-:

()117

()26
ِ
جدول
لم يتم
أَو أن

- Henry R. Hertzfeld & Frans von der Dunk, op. cit. pp. 89- 90.; Francis Lyall and
Paul B. Larsen, op. cit. p. 471.

تنبغي اإلشارة إلى أن اتفاقية التسجي َل في المادة ( ،)10واتفاقية المسؤوليةَ في المادة
تحتوي ُك ّل منهما على دعوة لألخذ بعين االعتبار وضع بند مراجعة االتفاقيتين على
األعمال المؤقّ ِت لألُمم المتّ ِ
حدة ،بعد ع ْشر َسَنوات من دخولهما حيز النفاذ ،وهذا األمر
بعد ،مما قد ُيشير إلى أََّنهما مرضيتين ،أَو لعدم االهتمام بمالءمتهما للعصر الحالي،
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لتعزيز اإلخطار أن يتم وضع رقم أو ختم معين محفور على كل جزء  -يمكن فصله

 -من أجزاء ذلك الجسم ،ليساعد على الوضوح واليقين في حال المطالبة بدفع

تعويض عن أي أضرار ،أو ألي غرض آخر.

ب ذلك  -فقط  -عندما تقوم عدة دولة مطلقة
علما بأن اتفاقية التسجيل تَتطلّ ُ
البيانات الضروريةَ إلى
المحلي ،وتبلغ
بإدخال وتدوين الجسم الفضائي في سجلِّها
ِ
َ
مكتب التسجيل العالمي المركزي في األمم المتحدة ،أي عندما تشترك عدة دول في

ك االحتمال مفتوحا لضعف الصلة بين دولة
إطالق جسم فضائي ،وهذا األمر َيتْر ُ
التسجيل و ِ
المالك أو المشغل الفعلي للجسم الفضائي( ،)118ولذا فإن تحديد دولة معينة
َن ي ُكون مهما؛ ألن المجموعة الدولية واجهت العديد من الصعوبات في ِ
نظام
مكن أ ْ
َ
ُي ُ
ِ
"علَم المالءمة "flag of
الدولي البحري ،خاصة في
التسجيل الخاص بالشحن
ِ
مفهوم َ

 ،convenienceولذا فإن الرابطة القوية بين الدولة والجسم الفضائي مرغوبة لتجنب
ِ
ِ
رغبة التغيير لدى ر ِ
القانونية
المتطلبات
يدون تَفادي الشدة في
جال األعمال الذين ُير َ
ِ
المتعلقة باإلشر ِ
المسؤولية ،خاصة أن العديد من الشركات في البلدان المختلفة
اف و
متباينة في قدرتها على ذلك(.)119

ِ
الدولية ،والتفسير األخير يبدو أكثر إقناعا .للمزيد،
َخذت انتباه المجموعة
هناك أمو ار أخرى أ ْ
انظر-:
()118

Ricky J Lee, op. cit. p. 198.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 81 & 83.

-

من أمثلة القضايا – أيضا– تحويل "بي اس بي 1 -أي  "BSB-1Aمن بريطانيا إلى السويد،
إذ بينت المعلومات المرفوعة إلى مكتب األمم المتحدة لشئون الفضاء أن دول التسجيل هي
بريطانيا والسويد ،على الرغم من أن السويد – في الحقيقة – ليست دولة اإلطالق .للمزيد،
انظر-:
- Watcharachai Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 107.; United
Nations Office for Outer Space Affairs, Information Furnished in Conformity with
the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space,
ST/SG/SER.E/377,http://www.oosa.unvienna.org/oosa/download.do?file_uid=1493
)119( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 94.
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وبناء على ما سبق  -على المستوى الدولي  -يجب على دولة أو دول

اإلطالق أن تضمن وتتأكد من أن الكيان الخاص  -الذي اشترك في مركبة فضائية

أو قمر صناعي  -قادر وملزم – عادة بموجب الترخيص – على دفع التعويض عن
االدعاءات الدولية المرفوعة بموجب اتفاقية المسئولية ،ويجب على الحكومة المعنية

أن تتأكد من أن أي مالك جديد ينبغي أن يكون موضوعا أو خاضعا للقواعد
نفسها(.)120

كما ينبغي وضع معايير عالية لوصول الكيانات التجارية إلى الفضاء ،تحقيقا

لمصلحة ُك ّل األمم ،فالدول التي تفي بتلك المعايير والمواصفات ينبغي أن تنشئ
سجال فضائيا وتتصرف باعتبارها دولة تسجيل ،أما الدول العاجزة عن الوفاء
ِ
َن تمتنع عن التصرف باعتبارها
ب أْ
بالتزاماتها الدولية الكاملة باإلشراف والرقابة َفي ِج ُ
"دولة تسجيل" ،فإذا لم تمتنع؛ فينبغي االعتراف بمحأوالتها للتصرف كذلك؛ لتتحمل
ِ
الفضاء.
المسئولية الدولية عن تصرفاتها ،كما يجب حظر أعالم "المالءمة" في
وعليه نخلص إلى أن االتفاقية – دون مراجعة وتعديل – ستبقى غير كافية

لمواجهة المشكالت الناتجة عن إطالق األجسام الفضائية إلى الفضاء( ،)121ألنها -

ب ضر ار يتبع دولة معينة،
ّ
معين ّ
لحد اآلن َ -ل ْم تستَعم ُل لتَ ْقرير ما إذا كان جسم ّ
سب َ
()121

)120( Henry R. Hertzfeld & Frans von der Dunk, op. cit. p. 90.; Watcharachai
Jirajindakul & Lalin Kovudhikulrungsri, op. cit. p. 104.

ألن عمليات اإلطالق في الوقت الحاضر قَ ْد تَ ُكون معقّدةَ جدا  -ومشروع إطالق المركبات
الفضائية من البحر "سيلونش  "SeaLaunchمثال على ذلك  -فقد كانت الترتيبات بين شركاء
تيبات الشر ِ
ِ
اكة األخرى قَ ْد تَ ُكون
العمل في المشروع تخضع أنشطتهم
للقانون األمر ِ
يكي ،لكن تر َ
أكثر غموضا ،فعندما تكون الدولة "دولة قدمت خدمات في اإلطالق" أو "دولة أدارت اإلطالق
َ
 ،"procuring stateوقام الشريك الثانوي بتقديم جزء من أجزاء القمر الصناعي مثال ،فإن الدولة
ية المعقّ ِ
تيبات التجار ِ
حاالت التر ِ
ِ
دة ،أَو اشتراك
التي يتبعها ستبقى "دولة أدارت اإلطالق" ،وفي
أكثر من دولة أو رعايا دولة في إطالق جسم فضائي ،فستظهر صعوبات في تحديد "دولة
التسجيل" التي يعرف من خاللها الجهة التي تملك ممارسة االختصاص القضائي والتحكم في
الجسم الفضائي طبقا للمادة ( )8من معاهدة الفضاء الخارجي .للمزيد ،انظر-:
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 95.
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باإلضافة إلى أنه لم يتم اإلبالغ عن إطالق كل جسم فضائي وفقا للشروط المطلوبة

في االتفاقية ،كما أن بعض البالغات لَ ْم تُقدم في الوقت المناسب كما سبق
يس مصد ار موثوقا للبيانات عن
التوضيح ،ولذا يمكن القول إن سجل األُمم المتّحدة َل َ
تلك األجسام(.)122
ِ
ِ
الفضاء  -على نحو متزايد – يقع في وضع
مجال أنشطة
فالقانون الدولي في

متناقض ،فمن ناحية ،ال شك أنه أُسس على مبادئ القانون الدولي العام ،ومن ناحية
ِ
ِ
َن
ب أْ
أخرى ،لكي يبقى ذلك القانون ذا عالقة في عصر المركبات الفضائيةَ ،ي ِج ُ
ِ
الخاص ِة ،فبالنظر إلى
لكيانات (الشركات)
مصالح ومسئوليات ا
يأخذ في االعتبار
َ
ّ
ِ
ِ
الخارجي وخسائرها االقتصادية العالية ،قد يصبح ذلك
الفضاء
الوصول إلى
كلفة
ِ
القانون مهجو ار وغير واقعي ،باإلضافة إلى أن انتشار أنشطة الفضاء التجارية
يستدعي الحاجة – بشكل عاجل  -لوضع قواعد ملزمة لح ّل المناز ِ
عات ،وهذا يُقدم
َ
ِ
للمجموعة الدولية وفقهاء القانون فرصة لم يسبق لها مثيل إلمكانية إنشاء آلية ملزمة
ِ
ِ
َخذ في االعتبار
بقانون
دائمة لتسوية المنازعات المتعلقة
الفضاء عمليا ،مع األ ْ
مصالح جميع األطر ِ
اف المعنية(.)123

الف ْهم
علما بأن التطبيق الناجح للقواعد التي تحكم األنشطة الفضائية يعتمد على َ
ِ
كم تلك األنشطة ،من صناع الق اررات والسياسات
والقبول لإلطار القانوني الذي َي ْح ُ

الدولية والوطنية ،مع االستعانة بالقانونيين المحترفين المناسبين – خصوصا في
ِ
ِ
القانونية السليمة ونشر
النامية – القادرين على تقديم الرأي واالستشارة
الدول
ِ
ِ
المعلومات والمعر ِ
ِ
ِ
الكافية
الفرص
الفضاء ،وهذا بدوره معتمد على
بقانون
فة المتعلقة
ِ
ِ
ِ
الفضاء.
قانون وسياسات
للتعليم في

)122( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 95-96.
)123( Gérardine Meishan Goh, op. cit. pp. 175-176.
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الفرع الثاين
تطبيقات املسئولية
حتى اآلن لم تحدث كوارث كبيرة عند إطالق أو عودة األجسام الفضائية

وسقوط القطع الكبيرة من الحطام الفضائي على األرض( ،)124ألن أكثرها انتهى في
ِ
التسبب في أضرار ،ومع ذلك فقد تم الرجوع إلى اتفاقية
ط دون
المحيطات ،أَو َهب َ
ّ
(مرتين) ،هما:
المسؤولية في حادثتين ّ

الحادثة األولى :عند سقوط أجزاء المركبة "سكايالب  ،"Skylabفي  11يوليو

تسبب أية أضرار ،وقد أعلنت وكالة الفضاء
 1979بصحراء شرق أستراليا ،ولم ّ
األمريكية "ناسا"عن قبولها أية طلبات أو ادعاءات ،لكنها لم تتلق شيئا ذا عالقة
باالتفاقية(.)125

والحادثة الثانية :عندما تحطم القمر الصناعي السوفييتي "كوسموس"954

" ،)126("Cosmos 954فوق شمال كندا في يناير  ،1978وقد تبعثر القمر وترك كمية
()124

-

ال شك أن الخطر األكبر الذي يواجه األنشطة البشرية في الفضاء الخارجي –حاليا ومستقبال–
يتمثل في الحطام الفضائي ،الذي قد ينشأ من المركبات واألجسام المرتبطة باألنشطة الفضائية
التي تبقى في الفضاء ،وبعض الحطام يتحلل في الغالف الجوي وبعضه اآلخر يبقى في
مدارات حول األرض ،كما قد ينشأ الحطام عندما تتحطم المركبات الفضائية نتيجة انفجارها أو
تصادمها أو غير ذلك من الظواهر ،ومن أمثلة الحوادث الناتجة عنه؛ أن المحطة الفضائية
الروسية "مير  "Mirأُخرجت عن مدارها بنجاح ،في  23مارس  2001للسيطرة على النيران
ِ
المسار
التي اشتعلت في محركاتها ،وبالرغم من أن الحطام لَ ْم يهبط  -بالضبط – ضمن
المتَوقّ ِع ،لم تحدث أضرار عن ذلك ،كما أن تحطم المكوك الفضائي األمريكي كولومبيا Space
َُ
المتفرقة على جنوب الواليات المتّحدة،
 "Shuttle Columbiaعام  ،2003إلى مئات من القطع
ّ
لم يؤد إلى تطبيق اتفاقية المسؤوليةَ ألنها أراض أمريكيةَ (دولة اإلطالق) .للمزيد ،انظر:
د .محمد بهي الدين عرجون ،مرجع سابق ،ص .346-341
-

()126

Ricky J Lee, op. cit. p. 227.; Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. op. cit. pp.
118-119.
)125( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 116-117.

أطلق القمر من االتحاد السوفييتي في  18سبتمبر  ،1977لغرض متابعة ومر ِ
اقبة السفن في
طم في األراضي الشمالية الغر ِ
بية لكندا في  24يناير  .1978للمزيد ،انظر:
البحر ،وتَح ّ
Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. p. 117.
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ِ
ِ
ِ
التنظيف التي قامت بها
شعة ،وقد أدت عملية
كبيرة م ْن الحطام من ضمنها مواد ُم ّ
الصباح Operation Morning
كندا والواليات المتحدة  -أطلق عليها "عملية ضوء
ِ
 - "Lightإلى وجود ما نسبته حوالي ِ %0.1م ْن حطام القمر محتويا على مصادر
ِ
النووية ،وقد استفسرت الحكومة الكندية ِم ْن االتحاد السوفييتي عن التركيب
للطاقة

والخطر المحتمل لعناصر القمر الصناعي ومكوناته ،لكن لم يتم الرد عليها ،فقامت
كندا بإبالغ األمين العام لألُمم المتّ ِ
حدة بالحطام المكتشف ،وفي  23يناير 1979

قدمت كندا  -بالمذكرة رقم  - FLA-268مطالبة إلى االتحاد السوفييتي لدفع مبلغ

ِ
الضرر الذي سببه الحطام ،وبالمذكرة
 6،041،174،70دوالر كندي ،تعويضا عن

رقم  FLA-813بتاريخ  15مارس  1979قدمت كندا وثيقة أخرى دعما الدعاءاتها،

مع تأكيد أن تلك االدعاءات قُ ّد َمت بموجب كل من اتفاقية المسؤولية والقانون الدولي
العام ،وقد تنصل االتحاد السوفييتي من المسئولية ،إلى أن تم حل القضية عبر اتفاق
ّ
دبلوماسي بين الطرفين عام  1981من خالل دفع االتحاد السوفييتي نصف المبلغ

الذي طالبت به كندا ،وقد ألقت هذه القضية الضوء على عجز نظام تسوية

المنازعات الموجود حاليا في قانون الفضاء(.)127

ِ
المسؤولية ،أي لم يتم
وقد جادل البعض بأن حل القضية لم يكن وفقا التفاقية

تفعيل االتفاقية ،لكن االتفاقية تنص على إمكانية  -من بين أمور أخرى – التسوية
ِ
ِ
الدبلوماسية (المواد .)128()14 ،9
المفاوضات
من خالل

وفي تاريخ السبت  24سبتمبر  ،2011أُعلن أن قم ار صناعيا يسمى ''آبر

اتموسفير ريسيترش ساتاليت'' يزن ستة أطنان تابعا لوكالة الفضاء والطيران

)127( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 117-118.; Ricky J Lee, op. cit. pp.
201-202.
)128( Francis Lyall and Paul B. Larsen, op. cit. pp. 117-118.
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األمريكية "ناسا" قد سقط على سطح األرض ،حيث سقط بعض حطام القمر

الصناعي على كندا دون اإلشارة إلى المزيد من المعلومات بهذا الصدد(.)129

كما أثير العديد من القضايا المتعلقة باألقمار الصناعية أمام المحاكم الوطنية،

تم من خاللها معالجة عدد من اإلشكاالت البيئية أو العقدية أو حقوق الملكية

الفكرية ،ومن تلك القضايا ،قضية "مارتين ماريتا ضد انتلسات

Martin Marietta v

 "Intelsatالمتعلقة بفقدان القمر الصناعي "انتلسات" ،وغيرها من القضايا(.)130

()129

يبلغ طول ذلك القمر الصناعي 10.6م وقطره 4.5م ووزنه ستة أطنان تقريبا .وقد وضع في
مداره عام  1991لدراسة الغالف الجوي العلوي ،وقد أتم القمر الصناعي مهمته عام 2005
بعد  14عاما من العمل ،وعاد إلى األرض بسبب نقص في الوقود قرابة  23سبتمبر ،2011
حسب ما أعلنته وكالة ناسا على موقعها اإللكتروني ،وأوضحت ناسا في خبر توقعات
سقوطه ،أنه يستحيل معرفة المكان الذي سيقع فيه حطام القمر مسبقا ،إذ "سيتحطم جزء كبير
منه ويتحول إلى قطع فور دخوله الغالف الجوي ،لكن الحطام لن يحترق بأكمله" ،وتوقع
العلماء أن يصل إلى األرض نحو  26قطعة ،تزن حوالي نصف طن ( )500كجم ،وقد سعت
''ناسا'' وكذلك الخبراء إلى الطمأنة طوال الوقت من الخطر المحتمل على البشر ،مؤكدة أن
احتمال إصابة شخص على األرض بأحد أجزاء القمر أو وقوع أضرار مادية ''ضئيل جدا''،
فاالحتمال هو واحد على  3200أن يصاب أحد في العالم أي نسبة  0.03في المائة ،في
عالم تسكنه سبعة مليارات نسمة فيما  90في المائة من مساحته غير مأهولة .للمزيد ،انظر
مجموعة من المواقع اإلخبارية على شبكة النت ،مثل :العربية نت ،الجزيرة نت ،محيط،
رويترز ،وغيرها.

()130

من القضايا األخرى ،قضية شركة اباالشين للتأمين ضد شركة ماجدونال
دوجالس ،Appalachian Insurance Co v McDonnell Douglas Corpوقضية "شركة
ليكسنجتون للتأمين ضد شركة ماجدونال دوجالس Lexington Insurance Co v McDonnell
 .Douglas Corpللمزيد ،انظر:

http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/22/168181.html;http://www.aljazeera.net
;/NR/EXERES/E00A3192-5801-49DE-AB88-F213D7D0E09C.htm
http://ara.reuters.com/article/internetNews/idARACAE78L11M20110922http://w
ww.aleqt.com/2011/09/25/article_583753.html

Ricky J Lee, op. cit. p. 202.
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اخلامتة
بعد مرور حوالي خمسة وخمسين عاما من بداية عصر الفضاء المحدد بتاريخ

إطالق أول قمر صناعي 1957؛ نستطيع القول إن ارتياد اإلنسان للفضاء خرج من
مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة التطبيق الفعلي ،ومن سرية المعامل إلى علنية

التصنيع والتطبيقات التجارية ،ومن كونه مجاال ينتمي بأغلبيته إلى المجاالت

العسكرية واإلستراتيجية إلى مجال تحتل فيه التطبيقات المدنية التي تتصل برفاهية

اإلنسان النصيب األكبر.

وحتى اآلن ،تتصدر األقمار الصناعية واستخداماتها المتعددة سوق االستثمارات

الفضائية ،بل – مع مرور السنوات  -يتزايد استخدامها ،ولذا كان ال بد من دراسة
النظام القانوني لألقمار الصناعية بداية من التسجيل واإلطالق وانتهاء بالمسئولية
الدولية عن األضرار التي يمكن أن تسببها ،وهذا ما تناوله هذا البحث ،ليخرج
بالنتائج والتوصيات التالية:
أولا :النتائج
-1

من الواضح َّ
أن سيادة الدولة على مجالها الجوي إلى مدى غير محدد

تعد غير فعالة بعد رحالت الفضاء ،فالحصول على ترخيص من الدولة

ِ
لمرور األقمار الصناعية التي تدور على بعد يزيد عن  100ميل فوق

إقليمها سيكون شاقا ،وهذا يعني أن سيادة الدول على مجالها الجوي
محدودة في االرتفاع.

 -2يتم تنظيم مدارات األقمار الصناعية من االتحاد الدولي لالتصاالت
ِ
الالسلكية ،بحيث يمنح مالكوها مواقع معينة بشكل مؤقت بحسب
السلكية و
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أسبقية وصولها إلى المدار ،مع تأكيد عدم تملك تلك المواقع أو المدارات
-3

بصورة دائمة.

تتحمل الدولة التي أطلقت أو أدارت أو قدمت خدمات لإلطالق ،أو

الدولة التي أطلق الجسم الفضائي من أراضيها (دولة اإلطالق) ،المسئولية

ِ
الضرر الذي قد يسببه ذلك الجسم على دولة أجنبية أو على
الدولية عن

مواطنيها سواء في األرض أو في السماء ،كما تتحمل تلك الدولة – أيضا

– المسئولية عن أنشطة مواطنيها ،بحيث يجب أن تكون تلك األنشطة

مرخصة وخاضعة لإلشراف الحكومي المستمر ،وهذا التنوع والتعدد في

الدول التي تتحمل المسئولية ،قد يخلق مشاكل فيما يتعلق بالمسئولية

الدولية ،فتقسيم المسئوليات بين دول مختلفة قد يكون معقدا ،وربما يؤدي
إلى نتائج غير عادلة أو عشوائية.

 -4لمنح الترخيص الحكومي؛ تشترط دولة اإلطالق؛ شرطا مشتركا يتمثل
ِ
وثيقة التأمين التي تغطي ُك ّل أَو
في أن يقوم الكيان المرخص له بعرض

بعض التعويض ،علما بأن هناك العديد ِم ْن قضايا المسئولية التي يتم
ِ
بالمفاوضات أَو التحكيم ،وغالبا ال تكون النتائج
التعامل مع أغلبها

واألحكام متاحة للجمهور أو لألبحاث األكاديمية ،وأحيانا قد ال يكون

التأمين موجودا.

 -5تنطبق اتفاقية المسئولية  1972على ّأية منظمة دولية تجري أنشطة في
ِ
الفضاء ،إذا أعلنت تلك المنظمة قبولها الحقوق وااللتزامات المنصوص
ِ
ِ
الفضاء
معاهدة
عليها في االتفاقية ،وكان أغلبية أعضائها أطرافا في
الخارجي.

[العدد الحادي والستون1436 -هـ يناير ]2015

59

[السنة التاسعة والعشرون]

507

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 61 [2015], Art. 7
[ املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تسببها األقمار الصناعية واملركبات الفضائية]

-6

ميزت االتفاقية بين المسؤولية الكاملة (المطلقة) والمسؤولية التي أساسها

ِ
تعويض
الخطأ ،بحيث تتحمل دولة اإلطالق المسئولية المطلقة عن
سطح األرض أَو طائرة في
األضرار التي سببها الجسم الفضائي على
ِ

الجو ،وفي ما سوى ذلك تكون تلك الدولة مسئولة -فقط  -إذا ثبت أن

الضرر نتج عن خطأ تلك الدولة أو مواطنيها.
ِ
بجسم فضائي لدولة أخرى ،نتج عنه ضرر
 -7إذا اصطدم جسم فضائي
على دولة ثالثة أَو رعاياها ،فإن الدولتين المالكتين للجسمين المصطدمين

يكونان مسئولتين معا وعلى نحو فردي تجاه الطرف الثالث ،وحيث َّ
إن

المتضررة المطالبة بكامل
هناك مسئولية مشتركة وفردية ،فيحق للدولة
ّ
ِ ِ
ِ
التعويض بينهما طبقا لمقدار
أي منهما ،ويقسم عبء
التعويض م ْن ُك ّل أَو ّ
مشاركتهما في الخطأ.

 -8يمكن لدولة اإلطالق أن تتحلل من تحمل المسئولية أو بعضها ،إذا أثبتت

تج بسبب اإلهمال الجسيم أَو نتيجة فعل
أن الضرر  -كليا أَو جزئيا َ -ن َ
عنه ِ -
ِ
المدعية أَو رعاياها،
بنية إْلحاق
أو امتناع ْ
الضرر  -من الدولة ُ
غير أن ذلك التحلل ال ينطبق إذا نتج الضرر عن أنشطة دولة اإلطالق

-9

التي ال تلتزم بالقانون الدولي.

هناك عجز في تحديد األضرار التي ينبغي التعويض عنها وفقا لالتفاقية،

إذ إن األضرار البيئية التي تصيب المناطق المشاعة  -سواء في األرض

أو السماء  -ال يتم التعويض عنها ،كما أن األضرار التي تصيب
مواطني دولة اإلطالق واألفراد األجانب المشاركين في عملية الجسم

الفضائي تقع خارج نطاق نظام المسئولية الحالي ،وحتى في القضايا
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الواضحة ،يالحظ أن متطلب إثبات الضرر أو الخطأ أو الخسائر أو
السببية يمكن أن يكون مستحيال.

 -10يالحظ أن إجراءات تَقديم المطالبة – بموجب االتفاقية – تختلف عن
ِ
ِ
الدولي المتعلقة بالمسؤولية ،من
القانون
العام ِة في
ِ
الطرق الرئيسية للقواعد ّ
حيث اآلتي:

أ) وفقا لقاعدة "جنسية االدعاءات" ،تقدم الدولة التي وقع الضرر على

مواطنيها دعوى المسئولية ،فإذا لم تقم بذلك ،فبموجب االتفاقية قد
تقدمها الدولة التي وقع الضرر على أراضيها ،فإذا لم تقم أي منهما

بذلك ،فيمكن للدولة التي يقيم بها الشخص المتضرر – دائما– تقديم

ِ
لتقدير الدول ذات
ك المبادرة للقيام بأي إجراء
الدعوى ،وهذا األمر َيتْر ُ
ِ
العالقة ،مما يعني أن الشخص المتضرر يكون واقعا تحت رحمة
الدولة التي يتبعها ،التي قد تراعي بعض االعتبارات السياسية
واالقتصادية وغيرها عند تحريك الدعوى.

ب استنفاد وسائل العالج أو الطعن الوطنية.
ب) أن االتفاقية ال تَتطلّ ُ
ِ
الضرر أَو
 -11يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خالل سنة من تاريخ وقوع
تحديد هوية الدولة المسئولة ،على أن يتم تحديد التعويض طبقا لقواعد

ب
القانون الدولي مع مراعاة القواعد العامة للعدل واإلنصاف ،بحيث َي ِج ُ
ون كافيا إلعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن الضرر لم يقع.
أْ
َن َي ُك َ
اللجنة المكونة لحل النزاع ليس ملزما ألطر ِ
ِ
اف النزاع ،إذ
 -12يالحظ أن قرار
يكون نهائيا وملزما –فقط -إذا وافق عليه األطراف ،فإذا لم يوافق احدهما

أو كالهما ،فإنه يكون – فقط " -نهائيا وايصائيا أو استشاريا.
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 -13وفقا التفاقية التسجيل ،يجب أن تقوم ُك ّل الدول األطراف بتسجيل األجسام
التي تطلقها إلى الفضاء في سجل خاص بها ،باإلضافة إلى وجوب
تسجيله في واحد من سجلين اثنين يحتفظ بهما في مكتب األمم المتحدة

لشؤون الفضاء الخارجي ،مع وجوب أن تزود أمين عام األُمم المتّحدةَ
العامة عن ذلك الجسم ،وتبلغه عند عدم عودته (مواد ،3 ،2
بالمعلومات
ّ

.)4

ِ
ِ
الفضاء انتقال أو تغير ملكية األقمار الصناعية،
قانون
 -14لَ ْم تتوقع اتفاقيات
مما قد يسبب العديد من المشاكل ،فإذا انتقلت الملكية إلى مالك جديد تابع
لدولة مختلفة عن دولة اإلطالق ،فإن مسؤوليات اإلشراف والتسجيل
ِ
وأيضا المسؤولية المحتملة عن الضرر تبقى على دولة ِ
األصلية،
اإلطالق

رغم َّأنها لَ ْم تَ ُع ْد الدولة المالئمةَ لذلك.
 -15أن اتفاقية التسجيل – دون مراجعة وتعديل – تبقى غير كافية لمواجهة
المشكالت الناتجة عن إطالق األجسام الفضائية إلى الفضاء ،ألنه لم يتم

اإلبالغ عن إطالق كل جسم فضائي وفقا للشروط المطلوبة ،كما أن

بعض البالغات َل ْم تُقدم في الوقت المناسب ،ولذا يمكن القول إن سجل
ِ
للبيانات المطلوبة عن تلك األجسام.
يس مصد ار موثوقا
األُمم المتّحدة لَ َ
 -16ينبغي تأكيد أن التطبيق الناجح للقواعد التي تحكم األنشطة الفضائية

يعتمد على فهمها وقبوِلها من صناع الق اررات والسياسات الدولية والوطنية،

وهذا األمر يستلزم االستعانة بالقانونيين المحترفين – خصوصا في الدول
ِ
ِ
القانونية ونشر المعلومات
النامية – القادرين على تقديم الرأي واالستشارة
ِ
ِ
والمعر ِ
ِ
ِ
الكافية
الفرص
الفضاء ،وهذا بدوره يعتمد على
بقانون
فة المتعلقة
ِ
ِ
ِ
الفضاء.
قانون وسياسات
للتعليم في
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ثاني ا :التوصيات:
 -1ينبغي االتفاق – من خالل معاهدة دولية  -على تحديد ارتفاع معين من
سطح البحر ،ينتهي عنده المجال الجوي للدولة ،ويبدأ منه الفضاء

الخارجي ،مع إمكانية تغيير ذلك في المستقبل بالتوافق بين الدول ،طبقا
للحاجة والتطور المستمر.

 -2نظ ار لتعدد دول اإلطالق الذي يترتب عليه تعدد المسئولية ،فينبغي تقييد
مصطلح "دولة اإلطالق" بالدولة التي ينطلق الجسم أو المركبة الفضائية

من إقليمها.

 -3ينبغي أن يميز نظام المسئولية بين الضرر الناتج عن القمر الصناعي

المعطل والحطام الفضائي ،والضرر الناتج عن القمر الصناعي العامل،
ففي حال الضرر األخير ينبغي تطبيق المسئولية القائمة على أساس

الخطأ ،أما في الحال األخرى فينبغي تطبيق نظام المسئولية المطلقة؛ ألنها
تقدم حماية قانونية كافية لمشغلي األقمار الصناعية العاملة.

 -4ينبغي أن يشمل التعويض األضرار البيئية التي تصيب بيئة المناطق
المشاعة  -سواء في األرض أو السماء  -كما ينبغي أن يشمل األضرار
التي تصيب مواطني دولة اإلطالق والمواطنين األجانب المشاركين في

عملية اإلطالق ،كما يجب أن تغطي االتفاقية األضرار الناتجة عن المركبة
الفضائية خالل عملية إطالقها وقبل وصولها إلى الفضاء ،كما أن تعريف

المركبة يجب أن يتضمن أجزاءها األساسية ،غير أنه من الضروري تحديد

ما الذي يعد جزءا أساسيا ،بحيث يشمل الشظايا والحطام.

 -5ينبغي النص – بشكل صريح  -على أن يكون قرار اللجنة المشكلة لتسوية
النزاع وتحديد التعويض نهائيا وملزما لألطراف.
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 -6من خالل فحص بسيط للسجل الذي يجب أن تدون به بيانات األجسام
المنطلقة إلى الفضاء؛ تبين أن العديد ِم ْن الدول تتأخر في إخطار مكتب
األمم المتحدة لشئون الفضاء ،ولذا ينبغي إخطار السج ّل المركزي في
ِ
البيانات وفقا للشروط الواردة في
مكتب األمم المتحدة  -بسرعة  -عن تلك
اتفاقية التسجيل.

 -7ينبغي مراجعة اتفاقية التسجيل ،بحيث تقر وضع جدول زمني واضح ،يجب
أن يتم اإلخطار بالتغييرات في بيانات الجسم الفضائي في إطاره ،وأن يتم

وضع رقم أو ختم معين محفور على كل جزء  -يمكن فصله  -من أجزاء

ذلك الجسم ،األمر الذي يساعد على الوضوح واليقين في حال المطالبة
بدفع تعويضات عن أي أضرار أو ألي غرض آخر.

 -8يجب على دولة اإلطالق أن تضمن وتتأكد من أن الكيان الذي اشترك في

إطالق جسم فضائي ،قادر وملزم بدفع التعويض عن االدعاءات الدولية،
بحيث إذا كان يمكن عزو الضرر إلى مشاركة الكيان الخاص ،فإن التغيير

في الملكية الخاصة ال يؤدي –وحده – إلى أي تغيير في هذا المجال،

ويجب على الحكومة المهتمة أن تتأكد من أن أي مالك جديد ينبغي أن

يكون موضوعا أو خاضعا القواعد نفسها.

 -9ينبغي وضع معايير عالية لوصول الكيانات التجارية إلى الفضاء ،تحقيقا
لمصلحة ُك ّل األمم ،فالدول التي تفي بتلك المعايير والمواصفات ينبغي أن
تنشئ سجال فضائيا وتتصرف باعتبارها دولة تسجيل ،أما الدول العاجزة
ِ
َن تمتنع
ب أْ
عن الوفاء بالتزاماتها الدولية الكاملة باإلشراف والمتابعة؛ َفي ِج ُ
عن التصرف باعتبارها "دولة تسجيل" ،كما يجب حظر أعالم "المالءمة"
ِ
الفضاء.
في
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