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الممخص
خالؿ الفترة الوجيزة الماضية ،تعددت استخدامات الفضاء الخارجي ،وكاف االستخداـ
التجاري لمفضاء الخارجي أحد أىـ ىذه االستخدامات ،حيث ظيرت العديد مف األنشطة التجارية
في الفضاء .كما أصبح القطاع الخاص أحد أبرز الناشطيف في ميداف الفضاء ،مما جعؿ الدوؿ
تضع قوانيف خاصة لتنظـ شروط ترخيص أنشطة القطاع الخاص ،وتنظـ أحكاـ المسؤولية عف
األضرار التي تحدثيا .كما أف األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي تواجو العديد مف
اإلشكاليات المتعمقة بالحماية القانونية ليا ،ومقبمة عمى مزيد مف التحديات والتطورات
المستقبمية.
وفي ىذا البحث نحاوؿ تسميط الضوء عمى موضوع االستخداـ التجاري لمفضاء
الخارجي مف خالؿ التعرض لألنشطة التجارية التي يتـ ممارستيا حاليا في الفضاء الخارجي،
كما يعرض البحث ألىـ اإلشكاليات المعاصرة وأىـ التحديات المستقبمية التي تقؼ عائقا أماـ
تطوير األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي .وقد خمصت الدراسة إلى األنشطة الفضائية واف
كانت منظمة في بعض جوانبيا بموجب قانوف الفضاء الدولي ،إال أنيا أظيرت عدـ كفاية ىذا
القانوف الستيعاب جميع مستجدات وتطورات األنشطة الفضائية.
كممات البحث الرئيسية :االتصاالت الفضائية ،الممكية الفكرية في الفضاء ،الموارد الطبيعية في
الفضاء.
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العنوان والممخص بالمغة اإلنجميزية
The Commercial Utilization Of Outer Space In The Light Of
International Law And UAE Legislation
Abstract
In recent years, outer space usages have multiplied, and commercial Utilization has
been one of the most significant. Thus, several commercial activities have emerged
in space. The private sector has also become one of the most prominent active parties
in the field of space exploitation, which has led States to enact special laws
governing licensee requirements for private-sector activities. Therefore, regulating
Provisions of liability for any possible damage. Furthermore, commercial activities
in space face many legal protection obstacles and would meet further challenges in
the future.
This paper intends to shed light on the commercial Utilization of outer space
by examining current commercial activities undertaken in outer space. It discusses
the most important contemporary problems and also discusses the most important
challenges that could face the development of commercial Utilization of outer space.
This study concluded that even though some aspects of space activities are regulated
under international space law, its provisions, however, are still insufficient to
accommodate all developments of outer space activities.
Keywords: Space communications, intellectual property in space, natural resources
in space.
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شــكــر وتــقــديــر
بعد إتماـ ىذا البحث ،أحمد اهلل تعالى وأشكره عمى فضمو ،إذ مف عمي ويسر لي أمري ،وأنار
طريقي إلتماـ ىذا الجيد المتواضع.
ومف واجب العرفاف بالجميؿ ،أود أف أعبر عف أسمى عبارات الشكر والعرفاف والتقدير لألستاذ
الفاضؿ /الدكتور محمد أبو العثـ النسور ،بقبولو اإلشراؼ عمى ىذا البحث بصدر رحب،
وحماسو الشديد الذي انعكس عمي ،وعمى كؿ ما قدمو مف نصح وتوجييات عممية قيمة ،التي
كاف ليا األثر الواضح في إخراج ىذ البحث إلى ما ىو عميو قالبا ومضمونا.
كما أود أف أعبر عف شكري وتقديري لألساتذة الكراـ ،أعضاء لجنة المناقشة ،الذيف تفضموا
بقبوؿ مناقشة ىذا البحث ،متشرفا بما يقدموه مف مالحظات وآراء عممية قيمة ،تزيد مف إثراء
ىذا البحث.
كما ال يفوتني وأنا بصدد كتابة ىذه األسطر ،أف أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف لكؿ مف أمدني
بيد العوف والمساعدة ،وكؿ مف أعطاني مف وقتو وجيده إلنجاز ىذا العمؿ.
وختاما ،يسعدني أف أتقدـ بخالص عبارات االعتزاز والتقدير لبمدي الحبيب سوريا ،متمنيا نزوؿ
االستقرار والرخاء عمييا ،والى بمدي الثاني دولة اإلمارات العربية المتحدة التي ال تقؿ في حبي
وانتمائي ليا عف بمدي األـ ،متمنيا دواـ الرخاء والعزة عمييا وعمى أصحاب السمو والفخامة
شيوخيا وحكاميا الكراـ.
وليـ مني جميعا فائؽ عبارات الحب واالحتراـ والتقدير.
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المقدمة
إف محاوالت استكشاؼ الفضاء ليست بالجديدة ،فاإلنساف منذ العصور القديمة كانت
لديو رغبة في التحميؽ واستكشاؼ الفضاء والتعرؼ عمى مكنوناتو ،وصمـ اآلالت وبنى
المراصد ،وتقدـ العالـ خطوات واسعة في مجاؿ اختراؽ الفضاء ومعرفة أس ارره ،ومحاولة
االستفادة منو لما فيو خير البشرية جمعاء ،ولعؿ أصدؽ وصؼ يصؼ عصرنا ىذا ىو عصر
الفضاء ،فرغـ التقدـ المذىؿ في جميع المجاالت األخرى ،إال أف التقدـ الفضائي ال زاؿ راسخا
في أذىاف البشر ممف عاصروا النصؼ الثاني مف القرف المنصرـ وحتى يومنا ىذا ،وشيدوا
عمى أحداث واكتشافات كانت في السابؽ أشبو بالمستحيؿ.
ويرى بعض المختصيف أف أوؿ محاولة الكتشاؼ الفضاء كانت عاـ ( )1609عندما
صوب (جاليمو جاليمي) منظاره نحو السماء في إحدى الميالي الصافية ،معتقدا أف في الفضاء
ما ىو جدير باالكتشاؼ.

1

ويرى بعض الفقياء أف غزو الفضاء بدأ باستخداـ الصواريخ التي ترجع إلى العالـ
الصيني (فاف ىو) الذي صنع مركبة مكونة مف كرسي وأجيزة لمقيادة ،وزودىا بسبعة وأربعيف
صاروخا لمدفع ،وطمب مف عمالو إشعاؿ الصواريخ ،ذلؾ االنفجار أدى إلى نسؼ (فاف ىو)
ومركبتو 2.وىناؾ مف الفقياء مف يرى أف عصر الفضاء قد بدأ بالفعؿ عندما أطمؽ االتحاد
السوفيتي أوؿ قمر صناعي ( )Sputnik-1بتاريخ  4أكتوبر  ،1957ثـ تبعو إطالؽ القمر

1

عوٌضة ،محمود أحمد ( .)1988رحالت الفضاء( .ص  .)66األردن ،عمان :الجمعٌة العلمٌة الملكٌة.
2
بن حمودة ،لٌلى ( .)2008االستخدام السلمً للفضاء الخارجً ( ص  .)21بٌروت :مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر
والتوزٌع.

2

الصناعي ( ،)Sputnik-2وفي عاـ  1958تمكف االتحاد السوفيتي مف إطالؽ أوؿ قمر
صناعي يحمؿ عمى متنو كائنا حيا (الكمبة اليكا).

1

كاف االتحاد السوفييتي أوؿ مف فتح الطريؽ نحو استكشاؼ واستخداـ الفضاء بإرسالو
أوؿ قمر صناعي مف األرض ،ومف ثـ تبعتو الواليات المتحدة األمريكية بإرساؿ القمر الصناعي
( )VANGUARDعاـ  ،1958وقد توالت بعد ذلؾ عمميات ارتياد الفضاء الخارجي في أشكاؿ
مختمفة ،كتالقي المركبات والتحاميا في الفضاء ،وبقاء الرواد فترات طويمة في الفضاء،
وخروجيـ مف المركبات لرحاب الفضاء واستكشاؼ األجراـ السماوية ،وارساؿ المسابر
” “sondesإلى الفضاء الخارجي.

2

بعد نجاح تجربة إطالؽ أوؿ قمر صناعي لمفضاء ،والذي اتخذ لو مدا ار حوؿ األرض
خارج المنطقة المعتبرة فضاء جويا ،ثارت مسألة تعييف الفضاء الخارجي في مناقشات تحديد
القانوف الذي يحكـ ىذا الفضاء 3.وننوه ىنا عمى أنو قبؿ إبراـ أوؿ اتفاقية معنية بتنظيـ استخداـ
الفضاء الخارجي ،كانت الدوؿ تطمؽ األقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي دوف تداعيات
قانونية أو اعتراضات مف الدوؿ األخرى ،وىو ما يمكف تفسيره عمى استقرار العرؼ الدولي عمى
جواز استخداـ الفضاء الخارجي .واف كاف الفضاء الخارجي يبدأ مف حيث ينتيي الفضاء
الجوي ،فمف الصعوبة بمكاف وضع حد بينيما ،وذلؾ النعداـ أية حدود طبيعية بينيما ،وعدـ

1

بدران ،عبدالحكٌم ( .)2002الكون واالكتشااات الحدٌةة( .ص  .)48اإلمارات ،أبوظبً :مركز زاٌد للتنسٌق والمتابعة.
Michel G. Bourely (1977). Le droit de l‘ espace a vingt ans. R.F.D.A. Sirey. P 364-374.
3
عابدٌن ،سامً أحمد ( .)1985مبدأ التراث المشترك لإلنسانٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق (رسالة دكتوراه) ،جامعة االسكندرٌة،
مصر ،ص .225

2

3

التوصؿ لحسابات دقيقة ومنضبطة لمفصؿ بينيما ،ومف ثـ غياب أي عالمات طبيعية أو
اصطناعية لتعييف ىذا الحد.

1

وقد اختمؼ الفقياء الميتموف بقانوف الفضاء في بياف مفيوـ الفضاء الخارجي وتعييف
حدوده ،ووضعوا اقتراحات لعدد مف المناىج التي مف الممكف اتباعيا بغية الوصوؿ إلى تعريؼ
منضبط لمفضاء الخارجي .وظيرت نظريتاف في ىذا الصدد :النظرية األولى وىي نظرية المنيج
المكاني ،حيث يدعوا أنصار ىذه النظرية إلى ضرورة تعييف حد يفصؿ بيف االمتداد الرأسي
لمفضاء الجوي وبيف الفضاء الخارجي 2.والنظرية الثانية وىي نظرية المنيج الوظيفي ،ويستند
أنصار ىذه النظرية عمى أف التطور التدريجي ليذا القانوف يقوـ عمى أساس االستعماؿ الوظيفي
لميواء والفضاء الخارجي مع التأكيد عمى أوجو وطبيعة األنشطة.

3

وتػنوعت أسباب وعمميات استخداـ الفضاء الخارجي ،ما بيف االستخداـ المدني
والعسكري مف خالؿ إرساؿ األقمار الصناعية واألجيزة التي تدور حوؿ األرض ،وتراقب ما
يجري في ساحات العالـ وتستكشؼ الثروات الطبيعية في األرض والبحر ،وتسجؿ تطورات
األحواؿ الجوية وتجمع المعمومات عف النجوـ والكواكب ألغراض البحث العممي ،أو تتجسس
عمى المكالمات الياتفية والالسمكية واإلذاعية ،وقد استغمت الواليات المتحدة ىذا التطور العممي
فأعدت مشروعا لما أسمتو "حرب النجوـ".

4

1

Desarmement (1988). probleme relative a l‘ espace extra- atmosphrique. nations unies
new york. P 5.
2
Cheng, Bin (1983). The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of
Outer Space and Definition of Peaceful Use. J. Space L. 11 (89). P 89-98.
3
علً ،أمجد علوي ( .)1979النظام القانونً للفضاء الخارجً واألجرام السماوٌة (ص  .)112القاهرة :دار النهضة العربٌة.
4
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .113

4

وبعد القياـ بإطالؽ عدة أقمار صناعية مف قبؿ الدوؿ وتوافؽ المجتمع الدولي عمى
إمكانية استكشاؼ واستخداـ الفضاء الخارجي ،واستقرار األعراؼ الدولية عمى مشروعية ىذا
النشاط ،بدأ العمؿ عمى مستوى إبراـ معاىدات واتفاقيات دولية حوؿ اإلطار المنظـ ألنشطة
الدوؿ في الفضاء ،وتـ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدولية لتنظيـ الفضاء الخارجي ،كاف أوليا
معاىدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدوؿ في ميداف استكشاؼ واستخداـ الفضاء الخارجي ،بما
في ذلؾ القمر واألجراـ السماوية األخرى عاـ  1،1967واتفاقية إنقاذ المالحيف الفضائييف واعادة
المالحيف الفضائييف ورد األجساـ المطمقة في الفضاء عاـ  2،1968واتفاقية المسؤولية الدولية
عف األضرار التي تحدثيا األجساـ الفضائية عاـ  3،1972واتفاقية تسجيؿ األجساـ المطمقة في
الفضاء الخارجي عاـ  4،1975واتفاقية تنظيـ أنشطة الدوؿ عمى سطح القمر واألجراـ السماوية
األخرى عاـ  5،1979وسنتعرض لالتفاقيات بما يخدـ موضوع البحث كؿ في موضعو الحقا.

6

وقد وضعت معاىدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدوؿ في ميداف استكشاؼ واستخداـ
الفضاء الخارجي ،بما في ذلؾ القمر واألجراـ السماوية األخرى عاـ  1967مجموعة مف
المبادئ األساسية التي شكمت المبنة األولى لمدخوؿ في عالـ الفضاء واكتشاؼ خباياه ،ومف أىـ
ىذه المبادئ االستخداـ السممي لمفضاء ومنع االستخداـ العدواني.

1

7

األمم المتحدة .مجموعة المعاهدات .المجلد  .610رقم .8843
2
األمم المتحدة .مجموعة المعاهدات .المجلد  .672رقم .9574
3
األمم المتحدة .مجموعة المعاهدات .المجلد  .961رقم .13810
4
األمم المتحدة .مجموعة المعاهدات .المجلد  .1023رقم .15020
5
األمم المتحدة .مجموعة المعاهدات .المجلد  .1363رقم .23002
6
وقد وقعت دولة اإلمارات على ةالةة من أصل االتفاقٌات الخمس الربٌسٌة ،وهم معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول اً
استخدام الفضاء الخارجً عام  ،1967واتفاقٌة المسإولٌة الدولٌة عن األضرار التً تحدةها األجسام الفضابٌة عام  ،1972واتفاقٌة
تسجٌل األجسام الفضابٌة عام  ،1975وتتطلع دولة اإلمارات حالٌا إلى إمكانٌة االنضمام إلى اتفاقٌة إنقاذ المالحٌن الفضابٌٌن وعودة
المركبات الفضابٌة لألرض عام  .1968موقع وكالة اإلمارات للفضاء على الرابط:
 https://www.space.gov.ae/Page/20122/20216/International-Lawآخر زٌارة .2019/10/12
7
تنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنه "تراعً جمٌع الدول األطراف اً المعاهدة قصر استخدامها للقمر واألجرام السماوٌة
األخرى على األغراض السلٌمة ،وٌحظر إنشاء أٌة قواعد او منشآت أو تحصٌنات عسكرٌة وتجرٌب أي نوع من األسلحة وإجراء
أٌة مناورات عسكرٌة اً األجرام السماوٌة .وال ٌحظر استخدام المالكمات العسكرٌة ألغراض البحث العلمً أو ألٌة أغراض سلمٌة
أخرى ،وكذلك ال ٌحظر استخدام أٌة معدات أو مرااق تكون الزمة لالستكشاف السلمً للقمر ولألجرام السماوٌة األخرى".
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ويثير استخداـ الفضاء الخارجي مجموعة مف التساؤالت والمشكالت القانونية ،التي
سعى العديد مف الفقياء إلى دراستيا وتحميميا ،كما كانت محؿ اىتماـ الييئات العممية
المتخصصة في القانوف الدولي والمنظمات الدولية المختمفة وعمى رأسيا األمـ المتحدة ،فضال
عف اىتماـ الحكومات الوطنية بوضع أسس سياستيا الداخمية بيذا الشأف .وتركزت ىذه
التساؤالت حوؿ الوضع القانوني لمفضاء ،ومسألة السيادة الوطنية لمدوؿ عمى طبقات الجو التي
تعموا أقاليميا ،وضوابط مشروعية أنشطة الدوؿ الفضائية ،كما أف استخداـ الفضاء الخارجي
يترؾ أثره عمى قواعد القانوف الدولي الخاص ومسألة تنازع القوانيف ،فاالستخداـ التجاري لمفضاء
الخارج ي يتسـ بالصفة الدولية ،ومف ثـ تثور إشكاليات متعمقة بالقانوف الواجب التطبيؽ
والمحكمة المختصة دوليا في نظر النزاع الذي يثور عف استخداـ الفضاء .كؿ ىذه األسئمة
واإلشكاليات القانونية كانت موضوعات لدراسات متعددة ومتنوعة مف قبؿ العديد مف الباحثيف
الميتميف بمجاؿ الفضاء الخارجي.

1

ونتيجة الىتماـ الفقياء بدراسة الوضع القانوني لمفضاء والمسائؿ المتفرعة عنو ،حاوؿ
بعض الفقياء وضع مفيوـ عاـ لقانوف الفضاء الدولي ،حيث عرؼ الفقيو ( )Marcoffقانوف
الفضاء بأنو "مجموعة القواعد القانونية التي تنظـ العالقات الدولية الخاصة باستكشاؼ
واستخداـ الفضاء الخارجي" 2،أما الفقيو ( )Jvkovعرفو بأنو "مجموعة القواعد الدولية التي
تنظـ العالقات بيف الدوؿ والمنظمات الدولية فيما يتعمؽ بأنشطتيا الفضائية ،والتي تحدد النظاـ
القانوني الدولي لمفضاء الخارجي واألجراـ السماوية وفقا لممبادئ العامة لمقانوف الدولي العاـ".

1

3

من هإالء الفقهاء مةال :من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  Halley Cooper US Dougalومن إٌطالٌا Ambrosni-
 Onacomومن إنجلترا  Jenning Chengومن هولندا  Goeduisومن سوٌسرا  Huberومن ألمانٌا  Mayerومن االتحاد
السواٌٌتً  Zhukovومن ارنسا  Chaaveau, Repinومن مصر علً صادق أبو هٌف ومحمد حااظ غانم وغٌرهم.
2
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .118
3
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .118
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ويعرؼ قانوف الفضاء أيضا بأنو "ذلؾ القانوف الذي يشمؿ المبادئ واألنظمة والقواعد القانونية
الوضعية والعرفية واالتفاقية ،التي تحكـ الفضاء واألجراـ السماوية والمالحة الفضائية والعالقات
الفضائية الدولية العامة والخاصة ،والذي سيتناوؿ في المستقبؿ جميع المسائؿ القانونية المتعمقة
بالحياة والعالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في الفضاء واألجراـ السماوية".

1

وقد سعت دولة اإلمارات العربية المتحدة لمواكبة التطور العالمي في مجاؿ استخداـ
واستكشاؼ الفضاء الخارجي لألغراض السميمة ،وتـ إنشاء وكالة اإلمارات لمفضاء ،وىي ىيئة
اتحادية عامة ،تـ إنشاؤىا بموجب مرسوـ بقانوف اتحادي رقـ  1لسنة  ،2014وتختص الوكالة
بجميع ما يتعمؽ بالقطاع الفضائي وجميع األنشطة والمشاريع والبرامج ذات العالقة بالفضاء
الخارجي الذي يعمو الغالؼ الجوي لألرض.

2

وقد تحقؽ حمـ دولة اإلمارات فعال بإطالؽ العديد مف األقمار الصناعية التابعة لمدولة،
وأيضا بالحدث األبرز الذي عاشتو دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخرا ،وىو صعود أوؿ رائد
فضاء إماراتي لمفضاء الخارجي ،وزيارتو لمحطة الفضاء الدولية ،وقيامو بمجموعة مف التجارب
واألبحاث العممية ،حامال معو حمـ وفخر كؿ مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ورافعا عمـ
دولة اإلمارات العربية المتحدة مرفرفا بيف النجوـ.
ونحف في ىذا البحث بصدد الدراسة حوؿ أحد تطبيقات مبدأ االستخداـ السممي لمفضاء
الخارجي ،وىو االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي ،حيث إنو بات أم ار واقعا أف العديد مف
الدوؿ تستخدـ الفضاء الخارجي في أعماؿ تجارية ،كعمميات البث التمفزيوني واالتصاالت

1

سعد ،ااروق ( .)2004قانون الفضاء الكونً (ص  .)116الطبعة الةالةة .بٌروت :مكتبة صادر ناشرون
2
موقع وكالة اإلمارات للفضاء على الرابطhttps://www.space.gov.ae/ :
آخر زٌارة 2019/10/12
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واالستشعار عف بعد ،إضافة إلى أف استخداـ الفضاء يتفرع عنو بعض األمور ذات الصمة
بالمعامالت التجارية ،كحقوؽ الممكية الفكرية عف االكتشافات الفضائية والبحث العممي.
أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع
تنبع أىمية البحث النظرية مف محاولة تقديـ إطار واقتراح قانوني نظري حوؿ المبادئ
المنظمة لألنشطة التجارية في الفضاء الخارجي ،ومحاولة تقديـ حموؿ نظرية حوؿ اإلشكاليات
القانونية التي تثيرىا التطورات التجارية في ميداف الفضاء ،أما األىمية العممية فتنطوي عمى عدة
نقاط رئيسية ،تتمثؿ في تقديـ المساعدة لموصوؿ إلى وضع نظاـ تشريعي شامؿ ومفصؿ في
دولة اإلمارات العربية المتحدة متعمؽ باألنشطة الفضائية ،ولمحاولة تجنب اإلشكاليات التي تـ
مالحظتيا في القانوف الدولي وقوانيف األنشطة الفضائية الوطنية لمدوؿ ،بما يعود باالستقرار
التشريعي عمى األنشطة الفضائية في دولة اإلمارات.
ويعود السبب في اختيار الموضوع لالىتماـ المتزايد في األنشطة الفضائية مف قبؿ
المجتمع الدولي مف جية ومف قبؿ الحكومات الوطنية مف جية أخرى ،خاصة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة التي أعمنت مؤخ ار عف برنامجيا الستكشاؼ واستخداـ الفضاء
الخارجي ،حيث أصبح الفضاء الخارجي أحد أضخـ األسواؽ العالمية ،وقد تـ تخصيص مبالغ
طائمة لألنشطة الفضائية مف قبؿ الدوؿ الميتمة بارتياد الفضاء ،مما يدعو لمبحث حوؿ النظاـ
القانوني الذي ينظـ ىذه األنشطة في ظؿ المبادئ الدولية الحاكمة الستكشاؼ واستخداـ الفضاء
الخارجي ،كما أف االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي يعد مف أحدث المواضيع المطروحة عمى
الساحة القانونية الدولية والمحمية في دولة اإلمارات ،وىو ما شكؿ حافز ودافع إضافي لمدخوؿ
في ىذا الميداف وتقديـ دراسة قانونية حولو.
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إشكالية البحث
إف اإلشكالية الرئيسية التي يثيرىا موضوع البحث تتعمؽ بغياب تنظيـ دقيؽ وشامؿ
لألنشطة التجارية في الفضاء الخارجي في النظاـ القانوني لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وعدـ
وضوح نصوص القانوف الدولي في مدى استيعابيا لألنشطة التجارية المستحدثة مؤخرا.
وانطالقا مف ىذه اإلشكالية ،يثير البحث مجموعة مف األسئمة القانونية لعؿ مف أىميا:
 كيؼ نظـ المشرع اإلماراتي والقانوف الدولي األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي؟
 ما ىي شروط منح القطاع الخاص الترخيص لممارسة لألنشطة الفضائية؟
 مدى إمكانية مساءلة الشركات الخاصة عف األضرار الناجمة عف أنشطتيا الفضائية؟
 كيؼ وفرت القوانيف الدولية والتشريع اإلماراتي الحماية القانونية لألنشطة الفضائية؟
 ما أىـ التحديات المستقبمية التي تعترض تطوير األنشطة التجارية في الفضاء
الخارجي ،سواء كاف في القانوف اإلماراتي أو في القانوف الدولي؟
منهجية البحث
لمحاولة اإلجابة عمى أسئمة البحث ومناقشة اإلشكاليات التي يثيرىا تـ االعتماد عمى
المنيج بشكؿ أساسي عمى المنيجيف الوصفي والتحميمي ،مع استعماؿ جزئي لبعض المناىج
األخرى في بعض المواضع تماشيا مع اإلشكاليات والمواضيع المطروحة ،وذلؾ لتوضيح
اإلشكاليات القانونية وبياف الحموؿ المطروحة في سبيؿ التغمب عمى ىذه اإلشكاليات ،ووضع
مقترحات لتنظيـ قانوني يحكـ األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
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خطة البحث
في سبيؿ اإلجابة عمى أسئمة البحث ،وفي محاولة لترتيب المفاىيـ وايجاد تسمسؿ
منطقي وتاريخي وعرض سمس لألفكار ،والحديث عما ىو منظـ  -إلى حد ما -وفؽ قواعد
القانوف الدولي ،ومف ثـ االنتقاؿ إلى الحديث عف اإلشكاليات والمسائؿ التي تفتقر لمتنظيـ
القانوني الدولي ،تـ تقسيـ البحث إلى فصميف ،يعالج الفصؿ األوؿ النظاـ القانوني لألنشطة
الفضائية المعموؿ بيا حاليا ،وذلؾ مف خالؿ مبحثيف ،نعالج في األوؿ األنشطة التجارية في
الفضاء الخارجي كاالتصاالت الفضائية والبث التمفزيوني واالستشعار عف بعد .أما الثاني نناقش
فيو مقومات االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي ،ونتعرض لمسألتي االستثمار الخاص في
األنشطة الفضائية ،والمسؤولية المترتبة عمى ممارسة القطاع الخاص ليذه األنشطة.
أما الفصؿ الثاني تـ تخصيصو لبحث الحماية القانونية والتحديات المستقبمية لالستخداـ
التجاري لمفضاء الخارجي ،وذلؾ مف خالؿ مبحثيف ،خصصنا األوؿ منيما لبحث الحماية
القانونية لألنشطة الفضائية ،مف خالؿ مسألتي حماية الترددات واإلشارات الفضائية ،وأيضا
حقوؽ براءات االختراع والممكية الفكرية في الفضاء .أما الثاني فتـ تخصيصو لبحث التطورات
الجديدة التي تشيدىا الساحة التجارية في الفضاء الخارجي ،مثؿ السياحة الفضائية ،واستغالؿ
الموارد في الفضاء الخارجي .وعميو نناقش موضوع االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي عمى
النحو التالي:
الفصؿ األوؿ :النظاـ القانوني لألنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
الفصؿ الثاني :الحماية القانونية لألنشطة الفضائية والتحديات المستقبمية.
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الفصل األول :النظام القانوني لألنشطة التجارية في الفضاء الخارجي
تمهيد وتقسيم
إف استخداـ األقمار الصناعية أصبح أم ار واقعا ال غنى عنو في الحياة المعاصرة ،فنراه
يستخدـ في العديد مف العديد مف العمميات التجارية .وتعتبر صناعة األقمار الصناعية القطاع
األكثر تطو ار في الصناعات الفضائية 1،ففي عاـ  2015بمغ سوؽ الفضاء العالمي  323مميار
دوالر أمريكي ،بينما مف المتوقع أف ينمو إلى ( )1.1تريميوف دوالر في عاـ  2،2040وىو ما
جعميا أداة تجارية تستخدـ في العديد مف األنشطة.
إف بعض األنشطة التجارية في الفضاء يمكف مالحظة تنظيـ لبعض جوانييا في قواعد
ال قانوف الدولي وق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،وتـ وضع مبادئ قانونية شكمت أساسا
ألي نشاط فضائي تقوـ بو الدوؿ أو الشركات الخاصة .وفي ىذا الفصؿ نمقي الضوء عمى
األنشطة التجارية ،والمقومات األساسية لالستثمار في الفضاء ،وذلؾ عمى النحو التالي:
المبحث األوؿ :األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
المبحث الثاني :مقومات االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي.

1

للمزٌد حول صناعة األقمار الصناعٌة وتركٌبها ومواصفتها انظر:
Marie Bockel, Jean (2018). The Future Of The Space Industry. Economic And Security
Committee (ESC)173. 18 E fin. France. 17 November 2018. P 5.; Wertz, James, Everett,
David and Puschell, Jeffrey (2011). Spacecraft Subsystems V: Structural and Thermal ―in
space mission Engineering: The new SMAD. Hawthorne: Space Technology library, CA. P
686.; Cochetti, Roger (2015). Mobile Satellite Communications Handbook, 2nd ed.
(Hoboken, NJ: Wiley, 2015). p. 31.; Whealan-George, Kelly (2013). The Projected U.S.
Economic Impacts of the Space Industry 2030. Embry-Riddle Aeronautical University.
October 2013.; Rogers, Richard (2015). Commercial Spaceports: Building the Foundation of
a Commercial Space Transportation Network, TR News (Transportation Research Board).
No. 300. (December 2015). p. 9.
2
Hampson, Joshua (2017). The Future of Space Commercialization. US House Committee
on Science, Space, and Technology, 25 January 2017. P 3.
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المبحث األول :األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي
تمهيد وتقسيم
إف الثورة التكنولوجية في مجاؿ تطوير األقمار الصناعية لالتصاالت كاف ليا دو ار
واضحا في تطوير األنشطة الفضائية ،وىو ما أثر بدوره عمى النظاـ القانوني ليا ،فيذه األنشطة
تحتاج في وقت واحد إلى خدمة الفضاء مف خالؿ استخداـ األقمار الصناعية مف ناحية ،ومف
ناحية أخرى ،فإف ىذه األنشطة تحتاج إلى خدمة األرض مف خالؿ المحطات األرضية.

1

ومف أىـ استخدامات األقمار الصناعية في المجاؿ التجاري ىو االعتماد عمييا في
عمميات االتصاالت الفضائية والبث التمفزيوني المباشر ،إضافة إلى عمميات استشعار األرض
عف بعد .فيذه األنشطة تعتبر مف المشروعات واألعماؿ الرائدة في االستخداـ التجاري لألقمار
الصناعية ،وىو ما يستدعي البحث في طبيعتيا ونظاميا القانوني .وعميو ،نناقش في ىذا
المبحث األنشطة الفضائية ونظاميا القانوني عمى النحو التالي:
المطمب األوؿ :االتصاالت الفضائية والبث التمفزيوني المباشر عبر األقمار الصناعية.
المطمب الثاني :النظاـ القانوني لالستشعار عف بعد عف طريؽ األقمار الصناعية.

1

بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .419
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المطمب األول :االتصاالت الفضائية والبث التمفزيوني المباشر عبر األقمار
الصناعية
البث التمفزيوني المباشر يقصد بو "نقؿ أو إرساؿ إشارات الراديو والتمفزيوف عف طريؽ
القمر الصناعي مباشرة إلى المنشآت الجماعية أو األجيزة الفردية المزودة بيوائي خاص دوف
الحاجة الستخداـ محطات استقباؿ أرضية أو أجيزة إرساؿ تمفزيونية" 1.والبث التمفزيوني المباشر
ذو طبيعة مزدوجة ،فيو مف جية يتـ عبر األقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الخارجي،
ومف جية أخرى يبث إشاراتو إلى أجيزة االستقباؿ المتمركزة في األرض.

2

ويخضع البث التمفزيوني المباشر لألحكاـ العامة لقانوف الفضاء الدولي ،وبشكؿ خاص
ألحكاـ معاىدة الفضاء عاـ  1967ومبادئيا 3،ومف ثـ فإف الدوؿ تمتزـ باستخداـ البث
التمفزيوني المباشر وفقا لمبدأ حرية استخداـ الفضاء الخارجي لألغراض السممية وما فيو خير
لمبشرية جمعاء 4،ومف ثـ – إذا ما أخذنا بالمفيوـ الواسع لمبدأ االستخداـ السممي لمفضاء
الخارجي -يقع التزاـ عمى الدوؿ باالمتناع عف استخداـ تقنية البث التمفزيوني المباشر بما يثير
فتيؿ الحرب والفتف والتمييز بيف الدوؿ والشعوب.

nd

5

1

Zhukov, Gennady and Kolosov, Yuri (2014). International space law. (p 121). 2 edition.
Statute Publishing House. Translated by Boris Belitzky.
2
للمزٌد حول تكنولوجٌا البث التلفزٌونً المباشر انظر:
زناتً ،عصام ( .)1991التلفزٌون المباشر عبر األقمار الصناعٌة( .ص  .)5القاهرة :دار النهضة العربٌة.؛ العمر ،ناصر سلٌمان
( .)2007البث المباشر حقابق وأرقام( .ص  .)13الرٌاض :دار الوطن.
Peyrefitte, Leopold (1993). Droit de l‘ espace. (p 321). Dalloz.; Gennady Zhukov. Yuri
Kolosov (2014). Id. (P 121).
3
للمزٌد حول بدء استخدام تكنولوجٌا البث التلفزٌونً المباشر انظر :زناتً ،عصام .مرجع سابق .ص .5؛ بن حمودة ،لٌلى .مرجع
سابق .ص .421
Bourneque, Edouard (1969). Droit de l‘ ONU et strategies Economiques Spatiales <<paix et
crise>>. Paris. P 110.
4
المادة األولى من معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول اً مٌدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجً بما اً ذلك القمر
واألجرام السماوٌة األخرى لعام .1967
5
تنص المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام  1967على أنه "...وتراعً جمٌع الدول األطراف اً المعاهدة قصر
استخدامها للقمر واألجرام السماوٌة األخرى على األغراض السلٌمة .وٌحظر إنشاء أٌة قواعد أو منشآت أو تحصٌنات عسكرٌة
وتجرٌب أي نوع من األسلحة وإجراء أٌة مناورات عسكرٌة اً األجرام السماوٌة."...
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وتنبع أىمية استخداـ األقمار الصناعية في عمميات االتصاؿ والبث مف قرار الجمعية
العامة لألمـ المتحدة رقـ ( )1721لعاـ  ،1961الذي نص عمى أنو ينبغي توفير خدمات
االتصاالت مف األقمار الصناعية عمى أساس عالمي ودوف تمييز.

1

فالدوؿ واف كاف ليا حؽ استخداـ الفضاء الخارجي ،إال أف ىذا الحؽ مقيد باحتراـ
حقوؽ الدوؿ األخرى في منع استقباؿ البث الذي مف شأنو المساس بأمف وسالمة مجتمعيا
الداخمي ،فالدوؿ تمتزـ باستخداـ الفضاء الخارجي لتحقيؽ المصمحة الدولية وعدـ اإلخالؿ بالسمـ
واألمف الدولييف 2.واف اإلخالؿ بيذا المبدأ يترتب عميو تفعيؿ مبدأ آخر وىو مبدأ المسؤولية
الدولية عف األنشطة الفضائية ،فالدولة تكوف مسؤولة عف الضرر الذي قد تتسبب بو لدولة
أخرى أو أية جية حكومية أو غير حكومية ،يكوف ناتجا عف أنشطتيا الفضائية.

3

كما أف البث التمفزيوني المباشر يثير إشكالية قانونية متعمقة بمبدأ حرية المعمومات
ومبدأ سيادة الدوؿ عمى أقاليميا ،فمبدأ حرية المعمومات يجعؿ العالـ قرية صغيرة ،بسبب سيولة
نقؿ وتبادؿ المعمومات ،ومف ثـ ،فإف الخالؼ حوؿ استخداـ ىذه التقنية ينشأ مف التعارض بيف
مبدأ حرية المعمومات ومبدأ السيادة الوطنية.

4

وقد اعترضت الدوؿ النامية واالشتراكية عمى أنشطة البث التمفزيوني المباشر عمى
أساس مبدأ السيادة الوطنية ،حيث إنيا اعتبرت أف البث التمفزيوني المباشر يمثؿ انتياكا
لسيادتيا الوطنية ،ومصدر إللحاؽ الضرر بيويتيا الوطنية والثقافية والسياسية ،لكونو قد يؤدي
1

G. A. Res. 1721. (XVI). Dec. 20. 1961). ;See, Tong (2017). Commercialization of space
activities- the laws and implications. Journal of air law and commerce, volume 82, issue 1,
article 4, p 149.
2
See, Tong. Id. P 149.
3
المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام 1967؛ وأٌضا وضعت اتفاقٌة المسإولٌة الدولٌة عن األضرار التً تحدةها
األجسام الفضابٌة نظاما قانونٌا شامال ألحكام مسإولٌة الدول عن أنشطتها الفضابٌة.
4
Zhukov, Gennady and Kolosov, Yuri. Id. P 113-114.
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إلى بث أخبار ومعمومات تضر باألمف القومي ليا ،وطالبت بضرورة وجود اتفاؽ مسبؽ مع
الدولة المرسمة احتراما لسيادتيا اإلعالمية عمى إقميميا 1،بينما استندت الدوؿ المتقدمة ،لدعـ
أنشطة البث التمفزيوني المباشر وفتح الباب أماـ ىذا النشاط دوف الحاجة لالتفاؽ المسبؽ مع
الدوؿ المستقبمة ،عمى النظرية العامة لحقوؽ اإلنساف وخاصة مبدأ حرية المعمومات ،حيث أف
حرية األفراد في الوصوؿ لممعمومات مف الحقوؽ األساسية لألفراد.

2

ويرى الباحث أف البث التمفزيوني المباشر يفتح آفاقا جديدة لتقريب األمـ وفتح المجاؿ
لمتبادؿ الدولي لممعارؼ والثقافات ،إال أف ذلؾ يشكؿ خط ار محتمال في استغالؿ ىذا األمر كأداة
لمتأثير عمى الرأي العاـ وخمؽ صراع إيديولوجي متزايد في الساحة الدولية .حيث إنو في ظؿ
وجود وسائؿ إعالـ ممموكة لقطاع خاص في بعض البمداف ،فإف األمر مف الممكف أف يشكؿ
تيديدا لمسالـ في الدوؿ المستقبِمة ،فاحتمالية إثارة البث التمفزيوني المباشر لمشاكؿ قانونية أظير
الحاجة لمناقشتيا عمى المستوى الدولي.

3

ونتيجة لمجدؿ الكبير الذي أحدثتو تقنية البث التمفزيوني المباشر ،فقد أولت األمـ
المتحدة ووكاالتيا المتخصصة أىمية كبيرة لبحث الجوانب القانونية ليذه التقنية والضوابط التي
تحكميا ،وفي عاـ  1967أصدرت الجمعية العامة تعميماتيا إلى لجنة استخداـ الفضاء
الخارجي لألغراض السممية ” “COPUOSلدراسة الجدوى الفنية لمبث المباشر عبر األقمار

1

بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .426
Kerdoun, Azzouz (1988). Quelques problemes juridiques relatifs aux satellites de
telediffusion directe.. Revue algerienne des sciences juridiques, economiques et politiques.
R.A.S.J.E. N 3 Septembre 1988. N 4 Septembre 1988. P 700-701.; Leopold Peyrefitte. Id. p
321.
3
V.D. Bordounov (1973). La television en direct au service du progres. Revue francais de
droit aerien. N 27. P 166- 169. ; A. Chayes and P. Laskin (1975). Direct broadcasting from
satellites: policies and problems. A report of the panel on international telecommunications
policy. Seventh American society of international proceedings. Studies in transnational legal
policy. P 1-34.
2
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الصناعية 1،وفي عاـ  1968أقرت الجمعية مقترحات المجنة بشأف إنشاء فريؽ عمؿ معني
بالبث التمفزيوني المباشر لدراسة وتقديـ جدوى آثارىا عمى المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.

2

عقد فريؽ العمؿ خمس جمسات مف عاـ  1969وحتى عاـ  ،1974ارتكزت في
مناقشاتيا عمى الجوانب القانونية لمبث المباشر عبر األقمار الصناعية ،تقدمت فييا كؿ مف
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي وكندا والسويد واالتحاد الدولي لالتصاالت،
بورقات عمؿ ومقترحات ألجؿ التأكيد عمى تطبيؽ معاىدة الفضاء الخارجي عمى البث
التمفزيوني المباشر ،ومحاولة التوفيؽ بيف مبدأ سيادة الدوؿ ومبدأ حرية المعمومات ومبدأ حرية
استكشاؼ واستخداـ الفضاء الخارجي.

3

وكاف االتحاد السوفييتي أكد في مقترحاتو في االجتماع الثالث لمجنة عاـ  1970عمى
ضرورة االتفاؽ المسبؽ مع الدولة المستقبِمة ،وضرورة سيطرة الدولة المستقبِمة واشرافيا التاـ عمى
أنشطة البث المباشر 4.بينما سجمت الواليات المتحدة بتاريخ  11مارس  1974اعتراضيا عمى
ىذا المقترح ،مشيرة إلى أف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،وما ينص فيو صراحة عمى حرية
المعمومات والتعبير ىو القانوف الواجب التطبيؽ عمى ىذا النشاط ،دوف الحاجة لوجود اتفاؽ
مسبؽ مع الدوؿ المستقبِمة.

5

وبتاريخ  10ديسمبر  1982اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار رقـ 37/92
الذي أقر مبادئ البث التمفزيوني المباشر عبر األقمار الصناعية “Direct Broadcasting
1

قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  2260بتارٌخ  3نوامبر .1967
2
قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  2453بتارٌخ  20دٌسمبر .1968
3
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .436-435
Zhukov, Gennady and Kolosov, Yuri. Id. (P 121).
5
زناتً ،عصام .مرجع سابق .ص .93-92
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”) 1،Satellites (DBSوذلؾ بأغمبية  107أصوات ،بما فييا جميع الدوؿ االشتراكية والنامية،
بينما صوتت  13دولة مف ضمنيا الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدوؿ الغربية ضد القرار،
بينما امتنعت  13دولة عف التصويت.

2

حيث اعتبِرت ىذه المبادئ أداة لتنظيـ االستخداـ الدولي لمبث المباشر عبر األقمار
الصناعية ،وأكدت الجمعية العامة في المبدأ األوؿ مف القرار عمى أنو "ينبغي االضطالع
باألنشطة في ميداف اإلرساؿ التمفزي المباشر بواسطة التوابع االصطناعية بطريقة تتوافؽ مع
حقوؽ الدوؿ السيادية بما في ذلؾ مبدأ عدـ التدخؿ ،وكذلؾ حؽ كؿ شخص في أف يمتمس
المعمومات واألفكار وأف يتمقاىا وأف ينقميا عمى النحو المنصوص عميو في صكوؾ األمـ
المتحدة ذات الصمة" 3،كما نص المبدأ الثاني عمى أنو "ينبغي ليذه األنشطة أف تشجع عمى
نشر المعمومات والمعرفة في المياديف الثقافية والعممية وتبادليا بحرية" 4،ونص المبدأ الثالث
عمى أنو "ينبغي طبقا لذلؾ االضطالع بيذه األنشطة بطريقة تتفؽ مع تطوير التفاىـ المتبادؿ
وتعزيز العالقات الودية والتعاوف بيف جميع الدوؿ والشعوب في سبيؿ الحفاظ عمى السمـ واألمف
الدولييف" 5،ويجب تنفيذ ىذه المبادئ في ضوء أحكاـ القانوف الدولي ومعاىدة الفضاء الخارجي
لعاـ  ،1967وغيرىا مف المواثيؽ الدولية ذات الصمة.

1

3

6

قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92بتارٌخ  10دٌسمبر .1982
Peyrefitte, Leopold. Id. p 328.

2

المبدأ األول من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام .1982
4
المبدأ الةانً من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام .1982
5
المبدأ الةالث من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام .1982
6
ٌنص المبدأ الرابع من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام  1982على أنه "ٌنبغً القٌام باألنشطة اً مٌدان
اإلرسال التلفزي الدولً المباشر باستخدام التوابع االصطناعٌة واقا للقانون الدولً ،بما اً ذلك مٌةاق األمم المتحدة ومعاهدة المبادئ
المنظمة ألنشطة الدول اً مٌدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجً بما اً ذلك القمر واألجرام السماوٌة األخرى واألحكام ذات
الصلة من االتفاقٌات الدولٌة لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة ولوابحها المنظمة الستخدام الالسلكً والصكوك الدولٌة المتعلقة
بالعالقات الودٌة بٌن الدول وبحقوق اإلنسان ".
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ويظير مف القرار أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة انحازت لمرأي المنادي بضرورة
ِ
المرسمة والدولة المستقبِمة ،مف خالؿ النص عمى أف يتـ ذلؾ مف
االتفاؽ المسبؽ بيف الدولة
خالؿ مشاورات تجري بيف الطرفيف بناء عمى طمب الدولة المستقبِمة 1،وىو ما دفع الواليات
المتحدة والدوؿ الصناعية لمتصويت ضد ىذا القرار ،ومف ثـ فإف ىذا القرار ال يمزـ الدوؿ التي
لـ تقبمو.

2

ويرى الباحث أنو بالرغـ مف أىمية ىذا النشاط اإلعالمي وفوائده الكبيرة عمى البشرية،
إال أف اإلطار القانوني الخاص بو ما زاؿ في طور التكويف ،وذلؾ يرجع إلى تبايف مصالح
الدوؿ الكبرى والدوؿ النامية .ولذلؾ أكد اإلعالف عمى أف أنشطة البث التمفزيوني المباشر يجب
أف تقوـ عمى التعاوف الدولي ،مع إيالء اعتبار خاص إلى احتياجات الدوؿ النامية بغرض
التعجيؿ بتنميتيا القومية 3،ومنح الحؽ لجميع الدوؿ فرصة استخداـ ىذه التكنولوجيا ضمف
شروط وضوابط يتفؽ عمييا في ىذا الميداف 4،وأف يجري ىذا النشاط وفقا لمقانوف الدولي ،بما
في ذلؾ ميثاؽ األمـ المتحدة ،ومعاىدة الفضاء الخارجي.

5

وقد أكد إعالف مبادئ استخداـ البث التمفزيوني المباشر ،ومف قبمو معاىدة الفضاء
الخارجي لعاـ  ،1967واتفاقية المسؤولية الدولية عف األضرار التي تحدثيا األجساـ الفضائية،
عمى أف الدولة مسؤولة عف أي ضرر تسببو نتيجة أنشطتيا الفضائية ،حيث إف المبدأ الثامف
1

ٌنص المبدأ الةالث عشر من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام  1982على أنه "على أٌة دولة تعتزم إنشاء أو
اإلذن بإنشاء خدمة اإلرسال التلفزي الدولً المباشر بواسطة التوابع االصطناعٌة أن تقوم دون إبطاء بإبالغ الدولة أو الدول المستقبلة
المقترحة بهذه النٌة وأن تدخل على الفور اً مشاورات مع أٌة دولة من تلك الدول تطلب ذلك".
2
Peyrefitte, Leopold. Id. p 330.
3
ٌنص المبدأ السادس من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام  1982على أنه "ٌنبغً أن تقوم األنشطة اً مٌدان
اإلرسال التلفزي الدولً المباشر بواسطة التوابع االصطناعٌة على التعاون الدولً وأن تشجع علٌه ...وٌنبغً إٌالء اعتبار خاص إلى
احتٌاجات البلدان النامٌة اً استخدام اإلرسال التلفزي الدولً المباشر بواسطة التوابع االصطناعٌة لغرض التعجٌل بتنمٌتها القومٌة".
4
ٌنص المبدأ الخامس من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  37/92لعام  1982على أنه "لكل دولة حق متساو اً القٌام
بؤنشطة اً مٌدان اإلرسال التلفزي الدولً المباشر بواسطة التوابع االصطناعٌة ،...وٌجب أن تتاح لجمٌع الدول دون تمٌٌز وبشروط
ٌتفق علٌها بٌن كل األطراف ارصة الوصول إلى التكنولوجٌا المستخدمة اً هذا المٌدان".
5
بن حمودة ،لٌلى ،مرجع سابق .ص .439-437
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 قضى بأف الدوؿ تتحمؿ مسؤولية ما1،مف المبادئ المنظمة الستخداـ البث التمفزيوني المباشر
2

.تقوـ بو أنشطة في ميداف البث التمفزيوني المباشر

 فإف ميداف،أما في ما يتعمؽ بنشاط االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية
االتصاالت ىو الذي أتاح الفرصة لالنتقاؿ بسرعة أكبر مف استكشاؼ الفضاء الخارجي إلى
 وكانت الواليات3، فقد كانت االتصاالت مف التطبيقات األولى لتكنولوجيا الفضاء،استخدامو
 وىي شركة،“COMSAT” المتحدة األمريكية أوؿ مف أنشأ ىيئة متخصصة ألقمار االتصاالت
 ميمتيا تسيير نظاـ تجاري،خاصة تعمؿ تحت إشراؼ حكومة الواليات المتحدة األمريكية

1

 على أنه "تتحمل الدولة المسإولٌة الدولٌة عن1982  لعام37/92 ٌنص المبدأ الةامن من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم
ما تقوم به أو ما تضطلع به تحت والٌتها القضابٌة من أنشطة اً مٌدان اإلرسال التلفزي الدولً المباشر بواسطة التوابع
."...االصطناعٌة
 األضرار الناجمة.)2018(  جمال محمد اارع،ً الحبٌش: للتوسع اً المسإولٌة الدولٌة عن أنشطة البث التلفزٌونً المباشر انظر2
؛268 -247  ص.) المجلد األول (العدد األول. مجلة جامعة الجزٌرة.)عن بعض برامج األجسام الفضابٌة (دراسة مقارنة
Manikowski, Piotr (2006). Examples of space damages in the light of international space law.
Poznan university of economics. Volume 6 (number 1). P 68.; Tumi, Mohamed Abdulgader
(1984). Space law: international liability for damages caused by space objects. The national
law center of the George Washington university. 30 September 1984.
3
:للمزٌد حول تطور استخدام األقمار الصناعٌة لالتصاالت والتكنولوجٌا الخاصة بها انطر
 محمد،ً ؛ الغنٌم. عالم المعراة: الكوٌت.)325  (ص. الفضاء الخارجً واستخداماته السلمٌة.)1996(  محمد بهً الدٌن،عرجون
؛ أبو. ن. د. القاهرة.)666-665  القانون الدولً العام أو قانون األمم زمن السلم (ص- الوسٌط اً قانون السالم.)1970( طلعت
 ص. مرجع سابق. لٌلى،؛ بن حمودة.ً دار الفكر العرب: القاهرة.)466 -464(  تنظٌم استخدام الفضاء.)1972(  محمد واٌق،أتلة
.404
Mountin, Sarah M. (2014). The legality and Implications of Intentional Interference with
commercial communication satellite signals. International law studies. (Volume 90). P 103.;
Galabova, Kalina K. and deWeck, Olivier L. (2006). Economic case for the retirement of
geosynchronous communication satellites via space tugs. Acta Astronautica. Vol 58. 6
march 2006. P 485. ; Dai, Lillian L., Choi, Jihwan (Patrick) and Chan, Vincent W. S.
Communication Satellites –Technologies And Systems. Telecommunication Satellites And
Technologies. Vol. I. P 4. ; Galabova, Kalina K. and deWeck,- Olivier L. (2006). Economic
case for the retirement of geosynchronous communication satellites via space tugs. Acta
Astronautica. Vol 58. 6 march 2006. P 485. ; Koplow, David A. (2009). ASAT-is faction:
Customary International Law and the Regulation of Anti-Satellite Weapons. 30 Michigan
Journal Of International Law. (30). p 1187- 1190.; Acker, Olaf, Potscher, Floran & Lefort,
Thierry (2012). Why satellites Matter: The Relevance Of Commercial satellites In The 21st
Century—A Per-Spective 2012–2020 (2012). available at
http://www.esoa.net/mwg_internal/de5fs23hu73ds/progress?id=CTYE8Rwtig
2019/7/6  ;آخر زٌارةOliveri, Frank (2013). The Pentagon‘s GPS Problem. CONGRESSIONAL
QUARTERLY (Feb. 9, 2013), http://public.cq.com/docs/weeklyreport/weeklyreport000004218242.html. 2019/7/7 آخر زٌارة
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لالتصاالت عف طريؽ األقمار الصناعية 1،وكاف إنشاء ىذه الييئة تمييدا إلنشاء منظمتيف
دوليتيف لالتصاالت الفضائية ىما ” “INTELSATو”.“INMARSAT
تعد منظمتا ” “INTELSATو ” “INMARSATمف المنظمات الرائدة عمى المستوى
الدولي في مجاؿ االتصاالت الفضائية عبر األقمار الصناعية ،ووضعتا مجموعة مف المبادئ
التي تشكؿ في مجمميا مع قواعد االتحاد الدولي لالتصاالت القواعد العامة المنظمة لالتصاالت
الفضائية .وتعتبر المنظمة الدولية لالتصاالت الدولية ” “INTELSATمف أىـ المنظمات
الدولية لالتصاالت الفضائية ،وقد ظيرت نواة ىذه المنظمة عندما وقعت إحدى عشرة دولة عاـ
 1964عمى اتفاقية إنشاء المجنة المؤقتة ألقمار االتصاالت ،ثـ تطورت فيما بعد لتنشئ
المنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية عاـ  ،1971والتي تعتبر أوؿ تنظيـ تجاري دولي
لالتصاالت الفضائية ،والذي مثؿ نموذجا فريدا في التعاوف الدولي واستخداـ التكنولوجيا المتقدمة
في الفضاء لصالح اإلنسانية.

2

وتقوـ منظمة ” “INTELSATعمى مجموعة مف المبادئ التي تسعى مف خالليا إلى
توفير االتصاالت الدولية عمى المستوى العالمي في ظؿ تحقيؽ المساواة بيف الدوؿ في الوصوؿ
إلى خدماتيا 3،وتكوف أسعارىا مالئمة بالنسبة لجميع مستخدمييا ،في سبيؿ تحقيؽ نظاـ تجاري
عالمي لالتصاالت لتقديـ خدماتيا إلى جميع مناطؽ العالـ ،وتوفير وتقديـ الخدمات والمحطات
األكثر فاعمية واألقؿ تكمفة.

4

1

Zhukov,Gennady and Kolosov, Yuri. Id. P 113.
2
الغنٌمً ،محمد طلعت .مرجع سابق .ص .666؛ أبو أتلة ،محمد واٌق .مرجع سابق .ص .466
3
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .404
4
للمزٌد حول نظام ‖ ―INTELSATوأجهزتها ووظٌفتها انظر:
 Zhukov, Gennady and Kolosov, Yuri. Id. P 112- 114.؛ Peyerfitte, Leopold. Id. P 240- 243.
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أما المنظمة الدولية لالتصاالت البحرية ” “INMARSATفقد تـ إنشائيا في 3
سبتمبر  1976بعد قرار المنظمة البحرية الدولية خالؿ المؤتمر الذي عقد ما بيف  9إلى 28
فبراير  1976بيدؼ دراسة إمكانية إنشاء تنسيؽ دولي لالتصاالت البحرية 1،مع إصدار اتفاقية
تنفيذية مكممة ،بيدؼ توضيح أىداؼ واختصاصات ” “INMARSATوالتي ىي شبيية بأىداؼ
” “INTELSATوالتي تتمثؿ في السعي إلى توفير األسباب الالزمة لتحسيف االتصاالت البحرية
واألمف البحري وتحسيف فاعمية تسيير المالحة البحرية والخدمات العامة.

2

إف أىمية االتصاالت الفضائية وانعكاساتيا السياسية واالقتصادية والقانونية يستمزـ
إخضاعيا لنظاـ قانوني يحكميا مثؿ النشاطات األخرى في الفضاء الخارجي ،ىذا النظاـ
القانوني يمكف مالحظتو بشكؿ عاـ في معاىدة الفضاء الخارجي وفي قواعد القانوف الدولي،
وبشكؿ خاص في األحكاـ التي وضعيا االتحاد الدولي لالتصاالت.

3

ومف المبادئ التي تقوـ عمييا االتصاالت الفضائية مبدأ المساواة بيف الدوؿ ،أي
االعتراؼ لكؿ دولة بحظوظ متساوية في استخداـ الفضاء 4،كما أف االتصاالت الفضائية يجب
أف تتـ وفقا لمقانوف الدولي وميثاؽ األمـ المتحدة ،وىذا المبدأ يمكف مالحظتو في المادة الثالثة
مف معاىدة الفضاء الخارجي 5،كما تخضع االتصاالت الفضائية لمبدأ االستخداـ السممي
لمفضاء الخارجي ،واالمتناع عف استخداـ االتصاالت كوسيمة إلشعاؿ الفتف والحروب بيف

1

للمزٌد حول نشؤة ونظام عمل ‖ ―INMARSATانظر:
Zhukov, Gennady and Kolosov, Yuri. Id. P 114- 117.
2
Peyerfitte, Leopold. Id. P 246-247.
3
Kerdoun, Azzouz. Id. P 700.
4
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .413
5
تنص المادة الةالةة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام  1967على أنه "تلتزم الدول األطراف اً المعاهدة اً مباشرة أنشطتها اً
مٌدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجً بما اً ذلك القمر واألجرام السماوٌة األخرى مراعاة القانون الدولً بما اً ذلك مٌةاق
األمم المتحدة بغٌة صٌانة السلم واألمن الدولٌٌن وتعزٌز التعاون والتفاهم الدولٌٌن".
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الدوؿ 1،وأخيرا ،تخضع االتصاالت الفضائية لمبدأ المسؤولية عف األضرار التي تسببيا نتيجة
استعماؿ األجساـ واألجيزة الفضائية.

2

ومف وجية نظر الباحث فإف البعد العالمي لنظامي ” “INTELSATو”“INMARSAT
يجسد المبدأ الذي نصت عميو المادة األولى مف معاىدة الفضاء الخارجي والتي بمقتضاىا يكوف
لمدوؿ حؽ استخداـ الفضاء الخارجي بما فيو خير وفائدة لمبشرية جمعاء.

1

تنص المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجً على أنه "تراعً جمٌع الدول األطراف اً المعاهدة قصر استخدامها للقمر
واألجرام السماوٌة األخرى على األغراض السلٌمة."...
2
تنص المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجً على أنه "تترتب على الدول األطراف اً المعاهدة مسإولٌة دولٌة عن األنشطة
القومٌة المباشرة اً الفضاء الخارجً."...
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المطمب الثاني :النظام القانوني لالستشعار عن بعد عن طريق األقمار الصناعية
االستشعار عف بعد ىو تصوير األرض وغالفيا الجوي عف بعد مف خالؿ األقمار
الصناعية المصممة ليذا الغرض 1،وترتكز تقنية االستشعار عف بعد عمى اكتشاؼ ورصد
وتسجيؿ الموارد عمى سطح الكوكب مف ماء ومعادف وغطاء نباتي وما تحت التربة ،وتسجيؿ
التغيرات التي تط أر عمى ىذه الموارد ،مثؿ التغيرات ذات التأثير السمبي مثؿ الجفاؼ والفيضانات
والتصحر ،أو ذات األثر اإليجابي مثؿ اكتشاؼ موارد جديدة وتخطيط حركة العمراف.

2

وقد تطورت مياـ األقمار الصناعية إلى حد اكتشاؼ وتحديد المصادر الطبيعية ورصد
األحواؿ الجوية عمى سطح األرض والتي تمثؿ جانبا خاصا لمرصد عف بعد ،والتي أصبحت
صناعة رئيسية ليا الكثير مف الرواج ،بؿ تطورت ىذه التكنولوجيا فمـ تصبح قاصرة عمى الدوؿ
التي كانت وحدىا تممؾ القوة التقنية والقدرة المالية فحسب ،بؿ إنيا أصبحت متاحة لالستخداـ
التجاري مف قبؿ الشركات والمؤسسات الخاصة 3.وجمعت الشركات الخاصة الناشطة في مجاؿ

1

Gabrynowicz, Joanne Irene. One Half Century and counting: The Evolution of U.S.
National Space Law and Three Long- term Emerging Issues. Harvard Law & Policy Review.
Vol. 4. P 413.
2
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .459
3
th
Combacau, Jean (2001). Droit international public. 5 edition. Paris. P 483.
وتقوم األقمار الصناعٌة الخاصة باالستشعار عن بعد على ةالةة مقاٌٌس لبٌان مدى ااعلٌة القمر الصناعً ،هذه المقاٌٌس هً
االستبانة المكانٌة واالستبانة الزمانٌة واالستبانة الطٌفٌة .وتقوم آلٌة عمل تقنٌة االستشعار من خالل إرسال الصور التً ٌلتقطها القمر
الصناعً إلى المحطات األرضٌة على شكل إشارات كهرومغناطٌسٌة ٌتم تحوٌلها إلى صورة رقمٌة بواسطة الحواسٌب اإللكترونٌة.
وهو ما ٌتطلب استخدام حواسٌب متطورة وقدرات تقنٌة حدٌةة .األمر الذي ٌتضح معه التكلفة العالٌة لعملٌات االستشعار عن بعد،
حٌث قدرت الوالٌات المتحدة النفقات التً تنفق على كل قمر من أقمار ‖ ―Landsatبنحو ( 100ملٌون دوالر) .للمزٌد حول
تكنولوجٌا االستشعار عن بعد انظرLivingston, Steven (2015). Commercial Remote sensing Satellites :
and the Regulation of Violence in Areas of Limited Statehood. CGCS Occasional paper
series on ICTs, state building, and Peace building in Africa Number Five. January 2015. P
12.; Aday, sean and Livingston, Steven (2009). NGOs as Intelligence Agencies: The
Empowerment of Transnational Advocacy Network and the Media by Commercial Remote
sensing in the case of Iranian Nuclear Program. Geoforume. 40. P 514- 522.; Lacar, Freddie
M., Lewis, Megan Mary, and Grierson, Iain Thomas. Use of Hyper spectral Imagery for
Mapping Grape Varieties in- the Barossa Valley. South Australia. Geoscience and Remote
Sensing Symposium (IGARSS‘ 01). IEEE 2001 International. Vol. 6. P 2875- 2877.; Cochetti,
Roger. Id. p. 31.
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االستشعار عف بعد ما يقارب ( 96مميار دوالر) في عاـ  ،2017ومف المتوقع أف تحقؽ أنشطة
االستشعار عف بعد أرباحا أكبر في السنوات القادمة.

1

ونظ ار ألىمية االستشعار عف بعد ،فقد أجريت مناقشات عديدة متعمقة بيذه التقنية لدى
لجنة االستخداـ السممي لمفضاء الخارجي التابعة لألمـ المتحدة ،وتركزت المناقشات حوؿ حقوؽ
ِ
المستشعرة في إطالؽ األقمار الصناعية والقياـ بأنشطة االستشعار ،وحقوؽ الدولة
الدولة
المستشعرة في الحصوؿ عمى الصور الخاصة بأقاليميا ،وعدـ المساس بسيادتيا 2.وأصدرت
الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار  65/41عاـ  1986حوؿ مبادئ االستشعار عف بعد،
وعرؼ ىذا القرار مصطمح االستشعار عف بعد بأنو "استشعار سطح األرض مف الفضاء
باستخداـ خواص الموجات الكيرومغناطيسية التي تصدرىا أو تعكسيا األجساـ المستشعرة مف
أجؿ تحسيف إدارة الموارد الطبيعية واستغالؿ األراضي وحماية البيئة".

3

وتـ إطالؽ أوؿ قمر صناعي مخصص لالستشعار عف بعد ” “Landsat 1عاـ
 4،1972حيث كاف نظاـ ” “Landsatمف أوائؿ أنظمة األقمار الصناعية لالستشعار عف بعد
التي انتقمت مف ممكية الدولة إلى القطاع الخاص .ويشير مصطمح "تجاري" فيما يتعمؽ باألقمار
الصناعية إلى مفيوميف مختمفيف؛ األوؿ في أوروبا يشير ىذا المصطمح إلى األقمار الصناعية
القادرة عمى توريد إيرادات ،بغض النظر عف مالكيا .أما في الواليات المتحدة فيشير إلى األقمار

1

Komissarov, Valery (2018). How will the Earth-observation market evolve with the rise of
AI. Space News. 7 February 2018. https://spacenews.com/op-ed-how-will-the-earthآخر زٌارة observation-market-evolve-with-the-rise-of-ai/ . 2018/8/2
2
Jakhu, Ram S. (2003). International Law Governing the Acquisition and Dissemination of
Satellite Imagery. 29:1 J. SPACE L. P 65, 73.
3
المبدأ األول من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  65/41لعام  .1986الوةابق الرسمٌة لألمم المتحدة (د .أ  .)4ملحق رقم
 .53ص .116 -115
4
Gabrynowicz, Joanne Irene (2005). The Perils of Landsat from Grassroots to
Globalization: A Comprehensive Review of US Remote Sensing Law With a Few Thoughts
for the Future. 6 CHI. J. INT‘L L. P. 50-64.
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الصناعية الممموكة لمقطاع الخاص فقط .إال أف كال المفيوميف يشيراف إلى عمميات عرض
الصور والبيانات الممتقطة بواسطة األقمار الصناعية لمبيع في السوؽ العالمية.

1

ويثير االستشعار عف بعد العديد مف اإلشكاليات في ظؿ القانوف الدولي ،تتمحور حوؿ
سيادة الدولة عمى إقميميا وعمى مواردىا الطبيعية ،حيث إف تقنية االستشعار عف بعد واف كانت
عمال مف أعماؿ الفضاء الذي ال يوجد فيو مبدأ السيادة ،إال أف انعكاس أنشطة االستشعار عف
بعد عمى سيادة الدوؿ ومصادرىا الطبيعية أثار جدال كبي ار لدى األمـ المتحدة ولجنة االستخداـ
ِ
المستشعرة اعتمدت عمى مبدأ حرية استخداـ الفضاء
السممي لمفضاء الخارجي 2.حيث إف الدوؿ
الخارجي ،وحرية المعمومات ،وارتكزت الدوؿ المستشعرة عمى مبدأ سيادة الدولة عمى إقميميا
ومواردىا الطبيعية وأمنيا القومي.
ونتيجة لمجدؿ الكبير حوؿ المبادئ الحاكمة لتقنية االستشعار عف بعد ،بدأت األمـ
المتحدة بمحاولة وضع مبادئ قانونية خاصة بيذا النشاط منذ عاـ  1968في المؤتمر األوؿ
المعني باستخداـ الفضاء الخارجي في األغراض السميمة الذي عقد في فيينا ،وتقدمت األرجنتيف
باقتراح حوؿ ىذا الموضوع عاـ  3،1970وتوالت بعد ذلؾ اقتراحات الدوؿ األعضاء في لجنة
األمـ المتحدة الستخداـ الفضاء الخارجي في األغراض السميمة ،ودارت مناقشات طويمة انتيت
بإصدار الجمعية العامة بتاريخ  3ديسمبر عاـ  1986قرارىا رقـ  65/41باإلجماع ،واشتمؿ
القرار عمى خمسة عشر مبدأ مف المبادئ القانونية المنظمة ألنشطة االستشعار عف بعد.

4

Livingston, Steven. Id. P 14.
Zhukov, Gennady and Kolosov, Yuri. Id. P 131- 140.
3
خطاب ،ممدوح ارجانً ( .)1994النظام القانونً لالستشعار عن بعد من الفضاء الخارجً .رسالة دكتوراه غٌر منشورة.
مصر .جامعة القاهرة .ص .123-122
4
خطاب ،ممدوح ارجانً .المرجع نفسه .ص .123

1
2
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وبعد أف عرؼ القرار في المبدأ األوؿ منو االستشعار عف بعد ،نص في المبدأ الثاني
منو عمى مبدأ العالمية ،مف خالؿ تنفيذ عمميات االستشعار عف بعد لمصمحة جميع الدوؿ ،مع
إيالء االعتبار بوجو خاص الحتياجات الدوؿ النامية 1.أما المبدأ الثالث منو أكد عمى خضوع
عمميات االستشعار لممبادئ المستقر عمييا في القانوف الدولي 2.وتمتزـ الدوؿ بوجوب احتراـ
سيادة الدوؿ عمى أراضييا ومواردىا الطبيعية ،وعدـ االضطالع بأنشطة االستشعار عف بعد
بطريقة تنطوي عمى اإلضرار بحقوؽ ومصالح الدوؿ المستشعرة 3.وشجع القرار الدوؿ عمى
ضرورة التعاوف الدولي عمى أساس شروط منصفة ومقبولة بيف الدوؿ.

4

وحفظ المبدأ العاشر حقوؽ الدوؿ المستشعرة مف خالؿ النص عمى حؽ ىذه الدوؿ في
الحصوؿ عمى أي بيانات أو معمومات متعمقة بأراضييا واألقاليـ الخاضعة لواليتيا تساعدىا في
تفادي الكوارث البيئية والطبيعية المتعمقة بيا 5.وضمف ليا المبدأ الثاني عشر الحصوؿ عمى
البيانات األولية والبيانات المجيزة الخاصة بأقاليميا دوف تمييز وبشروط معقولة مف حيث

1

ٌنص المبدأ الةانً من القرار على أنه "ٌضطلع بؤنشطة االستشعار عن بعد لفابدة جمٌع البلدان وخدمة مصالحها بغض النظر عن
مستوى نموها االقتصادي أو االجتماعً أو العلمً والتكنولوجً ،مع إٌالء االعتبار بوجه خاص الحتٌاجات البلدان النامٌة".
2
ٌنص المبدأ الةالث من القرار على أنه "ٌضطلع بؤنشطة االستشعار عن بعد واقا للقانون الدولً بما اً ذلك مٌةاق األمم المتحدة
ومعاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول اً مٌدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجً بما اً ذلك القمر واألجرام السماوٌة
األخرى ،وصكوك االتحادي الدولً لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة ذات الصلة".
3
ٌنص المبدأ الرابع من القرار على أنه "...وٌتعٌن االضطالع بهذه األنشطة على أساس احترام مبدأ السٌادة الكاملة والدابمة لجمٌع
الدول وال شعوب على ةرواتها ومواردها الطبٌعٌة...،وٌنبغً عدم االضطالع بهذه األنشطة بطرٌقة تنطوي على اإلضرار بالحقوق
والمصالح المشروعة للدول المستشعرة".
4
ٌنص المبدأ الخامس من القرار على أنه "تقوم الدول التً تباشر أنشطة االستشعار عن بعد بتشجٌع التعاون الدولً اً هذه
األ نشطة ،وتحقٌقا لهذا الهدف ٌنبغً أن توار للدول األخرى ارص المشاركة اٌها ،وٌنبغً أن تقوم هذه المشاركة اً كل حالة من
الحاالت على أساس شروط منصفة ومقبولة لدى الطراٌن".
5
ٌنص المبدأ العاشر على أنه" على الدول المشاركة اً أنشطة االستشعار عن بعد التً تتعرف على وجود معلومات اً حوزتها
من شؤنها أن تتٌح تفادي أي ظاهرة ضارة بالبٌبة الطبٌعٌة لألرض أن تكشف هذه المعلومات للدول المعنٌة" ،وتنص المادة الحادٌة
عشرة على أنه "على الدول المشاركة اً أنشطة االستشعار عن بعد التً تتعرف على وجود بٌانات مجهزة ومعلومات محللة اً
حوزتها قد تفٌد الدول المتؤةرة بكوارث طبٌعٌة أو التً ٌحتمل أن تتؤةر بكوارث طبٌعٌة وشٌكة أن ترسل هذه البٌانات إلى الدول
المعنٌة اً أسرع وقت ممكن".
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التكمفة 1.كما احتفظ المبدأ الثالث عشر بحؽ الدوؿ المستشعرة في المشاركة في عمميات
ِ
المستشعرة تعزي از لمتعاوف الدولي.
استشعار إقميميا ،والدخوؿ في مشاورات مع الدوؿ

2

وأخي ار ينص القرار عمى أف الدوؿ تتحمؿ مسؤولية أنشطة االستشعار عف بعد ،وتضمف
الدوؿ المستشعرة ممارسة ىذا النشاط وفؽ أحكاـ القانوف الدولي ،سواء كانت الجية التي تمارس
االستشعار عف بعد جية حكومية أو غير حكومية 3.ويتـ حؿ أي نزاع بيف الدوؿ حوؿ أنشطة
االستشعار عف بعض وفؽ القواعد المقررة لتسوية النزاعات بالطرؽ السممية.

4

وتنطوي عمميات االستشعار عف بعد عمى نوعيف مف البيانات والمعمومات :النوع األوؿ
منيا يتمثؿ في (البيانات األولية والبيانات المجيزة) ،وعرؼ المبدأ األوؿ مف القرار البيانات
األولية بالنص عمى أنيا "ىي البيانات الخاـ التي تمتقطيا أجيزة االستشعار المركبة في جسـ
فضائي والتي ترسؿ أو تنقؿ إلى األرض مف الفضاء عف طريؽ أجيزة القياس مف بعد في شكؿ
إشارات كيرومغناطيسية أو عف طريؽ األفالـ الفوتوغرافية أو األشرطة المغناطيسية أو بأية
وسيمة أخرى" ،بينما عرؼ ذات المبدأ البيانات المجيزة بأنيا " النواتج الناجمة عف تجييز
البيانات األولية الالزمة لجعؿ ىذه البيانات صالحة لالستعماؿ".

1

5

ٌنص المبدأ الةانً عشر من القرار على أنه "تحصل الدول المستشعرة دون أي تمٌٌز وبشروط معقولة من حٌث التكلفة على
البٌانات األولٌة والبٌانات المجهزة المتعلقة باإلقلٌم الخاضع لوالٌتها وذلك اور إنتاج تلك البٌانات"..
2
ٌنص المبدأ الةالث عشر من القرار على أنه "تعزٌزا وتكةٌفا للتعاون الدولً ،ال سٌما اٌما ٌتعلق باحتٌاجات البلدان النامٌة ،تدخل
الدول التً تباشر استشعار األرض عن بعد من الفضاء الخارجً اً مشاورات مع الدول التً تستشعر إقلٌمها بناء على طلبها،
إلتاحة ارص للمشاركة وزٌادة الفوابد المتبادلة المجنٌة من ذلك".
3
ٌنص المبدأ الرابع عشر من القرار على أنه "...تتحمل الدول التً تقوم بتشغٌل توابع اصطناعٌة لالستشعار عن بعد المسإولٌة
الدولٌة عن مباشرة أنشطتها ،وتكفل أن تلك األنشطة تمارس واقا لهذه المبادئ ولقواعد القانون الدولً ،بغض النظر عما إذا كانت
الجهات التً تضطلع بها كٌانات حكومٌة أو غٌر حكومٌة أو منظمات دولٌة تكون هذه الدول أطرااا اٌها ،وال ٌخل هذا المبدأ بانطباق
قواعد القانون الدولً بشؤن مسإولٌة الدول عن أنشطة االستشعار عن بعد".
4
ٌنص المبدأ الخامس عشر من القرار على أنه "ٌحل أي نزاع ٌنشؤ عن تطبٌق هذه المبادئ عن طرٌق اإلجراءات المقررة لتسوٌة
المنازعات بالوسابل السلمٌة".
5
المبدأ األول من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  65/41لعام .1986
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ويمكف لمدولة التي تـ رصد إقميميا الحصوؿ عمى ىذه البيانات بمجرد إنتاجيا ،وتمنح
حؽ األفضمية مف حيث الوقت ،ويمكنيا الحصوؿ عمييا بأثماف معقولة 1،إال أف ىذا الحؽ ال
يتوافر لمدولة في مواجية القطاع الخاص الذي حصؿ عمى ىذه البيانات مف عمميات
االستشعار ،فكما ىو معموـ أف عمميات االستشعار عف بعد أصبحت نشاطا تجاريا يمارس مف
القطاع الخاص ،إال أف نص المبدأ الثاني عشر مف القرار رقـ  65/41جاء خاليا مف حؽ
الدولة التي تـ رصد إقميميا في التمتع بحؽ األفضمية في الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات
التي تـ رصدىا مف قبؿ الشركات الخاصة الناشطة في عمميات االستشعار عف بعد.

2

ِ
المستشعرة بإرساؿ
كما تضمف القرار في المبدأيف العاشر والحادي عشر ،التزاـ الدوؿ
البيانات والصور المتعمقة بالكوارث الطبيعية وحماية البيئة وحماية البشرية إلى الدوؿ المعنية في
أسرع وقت ممكف ،إذا كاف مف شأف ىذه البيانات أف تفيد الدوؿ المعنية في الوقاية مف ىذه
الكوارث.

3

وأنيى ىذا القرار الخالؼ بيف الدوؿ في مدى قانونية التقاط الصور وجمع البيانات
ألقاليـ الدوؿ األطراؼ ،حيث اشتمؿ القرار عمى مبدأ حرية نشر المعمومات مع عدـ التمييز بيف
الدوؿ وبأسعار معقولة.

1

4

المبدأ الةانً عشر من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  65/41لعام .1986

Peyerfitte, Leopold. Id. P 285.
3
تنص المادة العاشرة على أنه" على الدول المشاركة اً أنشطة االستشعار عن بعد التً تتعرف على وجود معلومات اً حوزتها
من شؤنها أن تتٌح تفادي أي ظاهرة ضارة بالبٌبة الطبٌعٌة لألرض أن تكشف هذه المعلومات للدول المعنٌة" ،وتنص المادة الحادٌة
عشرة على أنه "على الدول ال مشاركة اً أنشطة االستشعار عن بعد التً تتعرف على وجود بٌانات مجهزة ومعلومات محللة اً
حوزتها قد تفٌد الدول المتؤةرة بكوارث طبٌعٌة أو التً ٌحتمل أن تتؤةر بكوارث طبٌعٌة وشٌكة أن ترسل هذه البٌانات إلى الدول
المعنٌة اً أسرع وقت ممكن".
4
خطاب ،ممدوح ارجانً .مرجع سابق .ص .268
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النوع الثاني ىو المعمومات المحممة ،وعرؼ المبدأ األوؿ مف القرار رقـ 65/41
المعمومات المحممة بأنيا "المعمومات الناتجة عف تفسير البيانات المجيزة ومدخالت البيانات
والمعرفة المستمدة مف مصادر أخرى".

1

فيذه المعمومات تكوف نتاج التقنييف والخبراء

والمختصيف الذيف يقدموف قيمة مضافة لمبيانات األولية والبيانات المجيزة.

2

إف الدوؿ الكبرى والمشاركة في أنشطة االستشعار عف بعد ال تواجو مشكمة في تحويؿ
البيانات األولية والمجيزة إلى معمومات محممة ،فيي تممؾ القدرة التقنية والتطور التكنولوجي
الذي يساعدىا عمى إعطاء قيمة مضافة لمبيانات األولية والمجيزة ،وتحويميا إلى معمومات حوؿ
األرض ومواردىا الطبيعية ،بما يحقؽ ليا العديد مف المزايا األمنية واالقتصادية.
إال أف الدوؿ النامية قد ال تممؾ القدرة عمى تحميؿ ومعالجة البيانات األولية والمجيزة
وتحويميا إلى معمومات يمكف االستفادة منيا ،كما أف الدوؿ المشاركة في أنشطة االستشعار عف
بعد ليست ممزمة بمعالجة البيانات وتحميميا قبؿ إرساليا إلى الدوؿ المعنية ،فيي ممزمة بأف تتيح
ليا إمكانية الوصوؿ إلى البيانات األولية والمجيزة فقط دوف المعمومات المحممة.

3

إف عممية تحميؿ البيانات واعطاء قيمة مضافة ليا لتسييؿ االستفادة منيا غالبا ما يكوف
مف عمؿ شركات خاصة ،وىي بدورىا ليست ممزمة بموجب القرار بأف تتيح لمدوؿ المعنية
إمكانية الوصوؿ إلى ىذه المعمومات ،فالقرار يضع التزاما عمى الدوؿ األطراؼ فقط وال يمتد إلى

1

المادة األولى من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  65/41لعام .1986

3

بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .496

Peyerfitte, Leopold. Id. P 287.

2
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المؤسسات الخاصة .وىو ما يدفع الدولة المستشعرة لمدخوؿ في اتفاقيات وعالقات مع
المؤسسات الخاصة والدوؿ المس ِ
تشعرة التي ليا اإلمكانية عمى معالجة البيانات.

1

وتبرز إشكالية كبيرة متعمقة بعمميات نشر وتوزيع البيانات والمعمومات المتحصؿ عمييا
مف عمميات االستشعار عف بعد ،والحماية القانونية ليا ،حيث إف قرار الجمعية العامة لألمـ
المتحدة ينص عمى أف تحصؿ الدوؿ المستشعرة عمى المعمومات المتاحة عف األراضي الواقعة
ِ
المستشعرة ىذه
تحت واليتيا والتي تكوف في حيازة دولة أخرى دوف تمييز 2،فإذا ما أنكرت الدولة
الحيازة ،فإف ىذا المبدأ قد يستحيؿ إعمالو ،كما أف ممارسة القطاع الخاص ألنشطة االستشعار
يزيد المسألة صعوبة خاصة وأنو يسعى لتحقيؽ أكبر ربح ممكف مف ىذه األنشطة 3.وتثير
أنشطة االستشعار عف بعد إشكاليات قانونية عديدة ،منيا إشكالية الحماية القانونية لبيانات
ومعمومات االستشعار عف بعد ،ومنيا مسألة الضرر الذي قد تسببو عمميات نشر وتوزيع بيانات
االستشعار عف بعد بالدوؿ التي تـ رصدىا ،وىاتاف اإلشكاليتاف سيتـ مناقشتيما في موضعيما
الحقا في ىذا البحث.

1

خطاب ،ممدوح ارجانً .مرجع سابق .ص .274
2
ٌنص المبدأ الةانً عشر من قرار الجمعٌة العامة رقم  65/41لعام  1986على أنه "تحصل الدول المستشعرة دون أي تمٌٌز
وبشروط معقولة من حٌث التكلفة على البٌانات األولٌة والبٌانات المجهزة المتعلقة باإلقلٌم الخاضع لوالٌتها."...
3
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .498
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المبحث الثاني :مقومات االستخدام التجاري لمفضاء الخارجي
تمهيد وتقسيم
إف االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي مف قبؿ الشركات الخاصة ينيض عمى
مقومات وعناصر تمثؿ البنية األساسية التي يقوـ عمييا ىذا االستخداـ ،حيث بات عصر اليوـ
يعرؼ بعصر الفضاء والتكنولوجيا ،وتمعب فيو الشركات الخاصة الدور األكبر في األنشطة
الفضائية وتطوير التكنولوجيا الالزمة لتحقيؽ أكبر استفادة منيا ،وىو األمر الذي حدا بتشريعات
الدوؿ الخاصة بالفضاء إلى االىتماـ بمسألة ترخيص األنشطة الفضائية لمقطاع الخاص،
ووضع الضوابط الالزمة لمتأكد مف امتثاؿ الشركات الخاصة لألنظمة والقوانيف.
وفي حاؿ عدـ امتثاؿ الشركات الخاصة لألنظمة والقوانيف والموائح ،أو في حاؿ تسببيا
بأضرار نتيجة ممارستيا لألنشطة الفضائية المرخص بيا ،فيترتب عمى ذلؾ قياـ المسؤولية
الدولية لدولة اإلطالؽ ،وىو األمر الذي دعا الدوؿ إلى تنظيـ عالقتيا مع الشركات الخاصة في
ما يتعمؽ بالمسؤولية ،والوصوؿ إلى حؿ يمكف الدولة مف الرجوع عمى الشركات الخاصة التي
تسببت بإحداث الضرر وقياـ مسؤولية الدولة.
وعميو ،نتعرض في ىذا المبحث لمسألتي أنشطة القطاع الخاص في الفضاء الخارجي،
والمسؤولية المترتبة عمييا ،وذلؾ عمى النحو التالي:
المطمب األوؿ :االستثمار الخاص لمفضاء الخارجي وتراخيص اإلطالؽ.
المطمب الثاني :المسؤولية عف األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
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المطمب األول :االستثمار الخاص لمفضاء الخارجي وتراخيص اإلطالق
إف استخداـ الفضاء الخارجي واستغاللو لـ يعد مقصو ار عمى الدوؿ والحكومات
الوطنية ،وانما باتت الشركات الخاصة تمعب دو ار حيويا في األنشطة الفضائية ،وتستند في ذلؾ
إلى ما تنص عميو المادة السادسة مف معاىدة الفضاء الخارجي لعاـ  1967عمى أنو " وتراعي
الدولة المعنية الطرؼ في المعاىدة فرض اإلجازة واإلشراؼ المستمر عمى أنشطة الييئات غير
الحكومية في الفضاء الخارجي بما في ذلؾ القمر واألجراـ السماوية األخرى".

1

فيذه المادة أشارت إلى إمكانية استخداـ الفضاء الخارجي مف قبؿ الشركات والمؤسسات
الخاصة وليس فقط المؤسسات الحكومية ،مع وضع التزاـ عمى الدوؿ األطراؼ بممارسة والرقابة
واإلشراؼ ومنح الترخيص لممؤسسات الخاصة لمزاولة األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
وتعد الواليات المتحدة األمريكية مف الدوؿ السباقة في مسألة الترخيص واإلشراؼ عمى
األنشطة الفضائية لمقطاع الخاص ،إال أف االستثمار الخاص في الفضاء أثار في بدايتو
الخالؼ داخؿ الواليات المتحدة األمريكية حوؿ مسألة جواز قياـ القطاع الخاص بممارسة
المشاريع االستثمارية الفضائية دوف ترخيص مف الحكومة ،وىناؾ ثالث أقواؿ بيذا الشأف ،حيث
يرى الرأي األوؿ 2،أف القطاع الخاص لو حؽ استثمار واستخداـ الفضاء الخارجي ،بما في ذلؾ
مف أعماؿ إرساؿ األقمار الصناعية وانشاء محطات الفضاء وتنظيـ النقؿ والرحالت الفضائية
إلى الفضاء الخارجي ،ومف ثـ ينظر إلى استجابة الجية الحكومية المختصة ورد فعميا عمى
ىذه األنشطة ،والتي ليا سمطة االعتراض عمى ىذه األنشطة ووقفيا ،استنادا إلى المادة السادسة
1

المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام .1967
Montgomery, Laura (2018). US Regulators may not prevent private space activity on the
basis of article VI of the outer space treaty. Mercatus working paper. Mercatus center at
George Mason university. Arlington. P 4.
2
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لمعاىدة الفضاء .أما الرأي الثاني 1،يعتقد أف ىذه المادة ليست ذاتية التنفيذ ،بمعنى أف الحكومة
المعنية قد ال تستطيع منع المؤسسات الخاصة مف ممارسة أعماؿ الفضاء ،في حاؿ عدـ وجود
تنظيـ خاص مف قبؿ المشرع الوطني ليذا االستثمار .وبمعنى آخر ،فإف المؤسسات الخاصة
ليا الحؽ في ممارسة األنشطة الفضائية دوف إذف أو ترخيص أو رقابة مف قبؿ الحكومة الوطنية
في حاؿ عدـ وجود تشريع خاص ينظـ ممارسة المؤسسات الخاصة لألنشطة الفضائية .والرأي
الثالث 2،يرى أنو طبقا لممادة السادسة مف معاىدة الفضاء الخارجي ،ال يجوز لمقطاع الخاص
ممارسة األنشطة الفضائية دوف ترخيص واذف مسبؽ مف الجية الحكومية المختصة وتحت
رقابتيا واشرافيا ،استنادا إلى أف المادة السادسة مف دستور الواليات المتحدة األمريكية تدمج
المعاىدة الدولية في القانوف الداخمي وتعتبر جزءا منو ،ومف ثـ فيي تفرض التزاما عمى جميع
الجيات والمؤسسات داخؿ الدولة في االمتناع عف ممارسة األنشطة الفضائية دوف الحصوؿ
عمى إذف مف الجية المختصة.

3

ونرى أف الخالؼ في الوقت الحالي لـ يعد لو وجود ،ذلؾ أف مسألة استثمار القطاع
الخاص في الفضاء الخارجي باتت حقيقة واقعة ،وىناؾ الكثير مف شركات الفضاء التابعة
لمقطاع الخاص ،حيث نظمت العديد مف القوانيف شروط ومتطمبات منح تراخيص األنشطة
الفضائية لمقطاع الخاص.

Montgomery, Laura. Id. P 4.
Montgomery, Laura. Id. P 5.
3
للمزٌد حول نشؤة وتطور استغالل القطاع الخاص للفضاء انظرGenta, Giancarlo (2014). Private space :
exploration: A new way for starting a spacefaring society?. Published by Elsevier Ltd. on
behalf of IAA. Acta Astronautica. November 2014. www.elsevier.com/locate/actaastro .
آخر زٌارة .2019/8/30
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واحتفظت المادة السادسة مف معاىدة الفضاء الخارجي لمدولة الطرؼ في المعاىدة
بالحؽ االستئثاري في تنظيـ وتحديد كيفية منح الترخيص وممارسة واجب الرقابة واإلشراؼ عمى
األنشطة الفضائية لمقطاع الخاص ،فقد ألزمت المعاىدة الدوؿ األطراؼ بمنح الترخيص
وممارسة الرقابة واإلشراؼ ،وأف تتحمؿ مسؤوليتيا عف األضرار التي تحدث نتيجة ىذه األنشطة
دوف أف تتدخؿ االتفاقية بكيفية وفاء الدولة بيذه االلتزامات 1.وأوصت لجنة األمـ المتحدة
لالستخداـ السممي لمفضاء الخارجي ) (COPUOSبأنو يجب أف تتطمب األنشطة الفضائية
الحصوؿ عمى إذف مف السمطة الوطنية المختصة ،ويجب تحديد السمطات واإلجراءات وشروط
منح الترخيص وتعديمو وتعميقو والغائو بشكؿ واضح ،ويجب أف تكوف شروط الترخيص متسقة
مع االلتزامات الدولية لمدوؿ ،ال سيما معاىدات األمـ المتحدة المتعمقة بالفضاء الخارجي.

2

ويرى الباحث أف ترخيص األنشطة الفضائية التي يقوـ بيا القطاع الخاص تقوـ عمى
ثالثة مقومات رئيسية :أوليا أف الحكومة تسعى إلى تنظيـ ىذه األنشطة التجارية لمقطاع
الخاص وذلؾ وفاء اللتزاماتيا الدولية بموجب معاىدة الفضاء الخارجي التي تفرض عمييا ىذا
االلتزاـ ،وثانييا أف الحكومة تنظـ ىذه األنشطة بما يتفؽ مع المصالح الوطنية والسياسة العامة
في الدولة ،وثالثيا أف الحكومة تسعى إلى تنظيـ ىذه األنشطة بالقدر الالزـ لموفاء بالتزاماتيا في
ىذا المجاؿ.
الترخيص لألنشطة الفضائية
وبالنظر لجيود الواليات المتحدة األمريكية في منح ا
الخاصة ،فإف قانوف إطالؽ الفضاء التجاري األمريكي لعاـ  1984نص عمى أنو يجب عمى

1

Steptoe, E. Jason (1985). United states government licensing of commercial space
activities by private enterprise. Documents on outer space law. University of NebraskaLincoln. P. 192.
2
COPUOS. Legal Subcomm. 52d Sess. A/AC.105/C.2/2012/LEG/L.1 (Mar. 2012).
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الواليات المتحدة

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفضاء وتنظيـ عمميات اإلطالؽ

والخدمات لضماف االمتثاؿ لاللتزامات الدولية لمواليات المتحدة األمريكية وحماية المصمحة
العامة واألمف القومي والممتمكات والسياسة الخارجية لمواليات المتحدة 1.وتعاممت الحكومة
األمريكية مع أوؿ طمب لمنح الترخيص مف قبؿ شركة “space services incorporated
”) of America (SSIعندما تقدمت في مارس مف عاـ  1982بطمب لترخيص إطالؽ
صاروخ تجاري ” “Conestoga Iمف األراضي األمريكية ،األمر الذي دفع الواليات المتحدة
األمريكية إلعطاء أىمية أكبر لمفيوـ الترخيص واإلشراؼ عمى األنشطة الفضائية الخاصة.

2

توتر داخؿ الوكاالت الفيدرالية التي طالبت بسمطة تنظيمية مباشرة
إف تقديـ الطمب خمؽ ا
أو غير مباشرة في منح الترخيص ،وذلؾ في ظؿ عدـ وجود وكالة متخصصة بعينيا في منح
الترخيص الفعمي لإلطالؽ وممارسة األنشطة الفضائية الخاصة .األمر الذي أظير الحاجة
الممحة لوجود ىيئة مختصة بمنح الترخيص وممارسة اإلشراؼ عمى األنشطة الفضائية الخاصة،
تقوـ بعمميا بالتعاوف مع مختمؼ الوكاالت األخرى والتحقؽ مف متطمبات كؿ وكالة ،بما يضمف
الحفاظ عمى األمف القومي وحماية المصالح العميا لمدولة 3.وقد تـ اعتماد و ازرة الخارجية في
بداية األمر باعتبارىا السمطة المخولة بمنح تراخيص اإلطالؽ بالتعاوف مع الوكاالت الفيدرالية
األخرى ،وفيما بعد تـ منح االختصاص لو ازرة النقؿ ،وتـ تأسيس مكتب النقؿ الفضائي التجاري
داخؿ الو ازرة والذي تكفؿ بميمة تطوير وتحسيف إجراءات التعاوف بيف الوكاالت الفيدرالية
والشركات التجارية مف أجؿ تسييؿ عممية الترخيص.

4

1

Canis, Bill. Commercial space industry launches a new phase. Congressional Research
Service. 7-5700. R 44708. P 1.
2
Steptoe, E. Jason. Id. p. 193.
3
Steptoe, E. Jason. Id. p. 193.
4
Steptoe, E. Jason. Id. p. 193.
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لعقود مف الزمف ،قامت بعض الشركات الخاصة بإطالؽ أقمار صناعية لالتصاالت
تحت تنظيـ واشراؼ لجنة االتصاالت الفيدرالية ” ،“FCCوأيضا أقمار صناعية خاصة
باالستشعار عف بعد تحت إشراؼ ورقابة اإلدارة الوطنية لممحيطات والغالؼ الجوي مف و ازرة
التجارة 1،وأيضا قامت الشركات الخاصة بإنشاء محطات فضائية واطالؽ المركبات الفضائية
تحت إشراؼ وتنظيـ إدارة الطيراف الفيدرالية " 2،“FAAوتمكنت العديد مف شركات الفضاء
الجديدة مف تطوير تكنولوجيا وأنظمة جديدة أو حتى إنشاء بنية تحتية أولية.

3

إف مف ميزات سوؽ الفضاء الحالي أف الشركات الخاصة لـ تعد تعمؿ كمعاونيف أو
مساعديف لمدوؿ الكبرى ،بؿ أصبحت ىي نفسيا مف رواد الفضاء العالمي ،وأبرز مثاؿ عمى
ذلؾ شركة ” “SpaceXالتي أطمقت خمسة عشر صاروخا إلى الفضاء الخارجي عاـ ،2018
مف ضمنيا قمر صناعي مف طراز (لوكسمبورغ) ،والذي تـ استخدامو مف قبؿ حمؼ الناتو ،كما
أرسمت سيارة تجارية إلى الفضاء كطريقة دعائية واعالنية عمى أف الشركة كانت عمى استعداد
لمعب دور أساسي في عمميات استخداـ الفضاء.

4

ومع ذلؾ ،فإف العديد مف ىذه الشركات وصمت اآلف أو ستصؿ قر ًيبا مف النقطة التي
تتطمب فييا خطط أعماليا مئات المالييف أو مميارات الدوالرات مف رأس الماؿ الستكماؿ البنية
التحتية الخاصة بيا .ىذه البنية التحتية الفضائية مخصصة لكؿ مف الخدمات والبضائع وتغطي

1

Federal Communications Act of 1934, 47 U.S.C. § 153(42); Land Remote Sensing Policy
Act, 51 U.S.C. subchapter III, 60121–25.
2
Commercial Space Launch Act, now at 51 U.S.C. ch. 509.
3
Steptoe, E. Jason. Id. p. 193.
4
SpaceX, Updates. Launch Manifest. 5 September 2018. https://www.spacex.com/missions
آخر زٌارة .2019/9/1
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العديد مف قطاعات الصناعة ،بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ النقؿ واالتصاالت والمعمومات
والطاقة ومرافؽ البحوث والسياحة والتصنيع.

1

ويرى الباحث أف أحد أىـ العوامؿ التي تعيؽ تطوير االستثمار الخاص في الفضاء
الخارجي ىو الحجـ الكبير لرأس الماؿ الالزـ لمقياـ باألنشطة الفضائية ،إضافة إلى المدة
الطويمة التي تحتاجيا ىذه االستثمارات لتعطي ثمارىا وعوائدىا عمى المستثمريف.
وبإلقاء الضوء عمى التجربة األمريكية الرائدة في تغطية عجز رأس الماؿ الخاص عف
تمويؿ المشاريع االستثمارية الكبيرة في البمداف النامية ،أنشأت الواليات المتحدة مؤسسة
االستثمار الخاص ” “OPICالتي تدعـ نمو االستثمار وتحقيؽ أىداؼ السياسة االقتصادية
األمريكية ،والتي حققت نجاحا كبي ار في تطبيؽ أىداؼ الواليات المتحدة األمريكية ،وعززت النمو
االقتصادي لمقطاع الخاص في البمداف النامية ،وأوصت جمعية الفضاء الوطنية األمريكية
” “NSSبأف ينشئ الكونغرس مؤسسة مشابية جدا ،وىي مؤسسة االستثمار الخاص لمفضاء
الخارجي ” ،“OCPICوالتي تركز عمى دعـ وتطوير البنية التحتية التجارية في الفضاء
الخارجي ،والتي مف شأنيا مساعدة الواليات المتحدة األمريكية عمى الحفاظ عمى ريادتيا في
مجاؿ استخداـ واستثمار الفضاء الخارجي ،والتي ستقدـ الحموؿ لمشاكؿ تمويؿ المشاريع
التجارية الخاصة في الفضاء الخارجي ،وتعزز النمو االقتصادي األمريكي بما تحققو مف عوائد
مالية كبيرة.

2

1

Outer space private investment corporation (OSPIC). Position paper from National space
society. P1.
2
Outer space private investment corporation (OSPIC). Id. P 12.
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وبالنسبة لإلطار القانوني المنظـ لمنح ترخيص ممارسة األنشطة الفضائية مف قبؿ
القطاع الخاص ،فإف معظـ الدوؿ التي سنت تشريعات وطنية ألنشطة الفضاء اشترطت
الحصوؿ عمى ترخيص إلطالؽ الصواريخ مف أراضييا 1،أو مف قبؿ مواطنييا في أي مكاف،
قبؿ بدء ممارسة األنشطة الفضائية 2،فالمشرع األسترالي مثال في قانوف األنشطة الفضائية لعاـ
 1998والئحتو التنظيمية لعاـ  2001يتطمب ترخيص لإلطالؽ الفضائي إذا كاف اإلطالؽ
يتجاوز  100كـ فوؽ مستوى سطح البحر 3،كما يتطمب ترخيص إطالؽ مف داخؿ األراضي
األسترالية 4،أو ترخيص إطالؽ في الخارج إذا كاف مواطف أسترالي مشارؾ في عممية اإلطالؽ
خارج حدود الدولة.

5

ويمنح الترخيص بعد التأكد مف قدرة مقدـ الطمب عمى االستمرار في عمميات اإلطالؽ
دوف إلحاؽ ضرر بالمصمحة أو السالمة العامة أو الممتمكات 6،ويجب أال يتعارض إطالؽ
الجسـ الفضائي مع األمف القومي أو السياسة الخارجية أو التزامات أستراليا الدولية ،وأف ِ
يوؼ
مقدـ الطمب بالمتطمبات المالية والتأمينية الالزمة.

1

7

للمزٌد حول القوانٌن المنظمة لألنشطة الفضابٌة انظر:
Dempsey, Paul Stephen (2016). National Laws Governing Commercial Space Activities:
& Legislation, Regulation, & Enforcement. Northwestern Journal of International Law
Business. (Vol.36:1). P 1-44.
2
Mineiro, Michael C. (2008). Law and Regulation Governing U.S. Commercial Spaceports:
Licensing, Liability, and Legal Challenges. J. AIR L. & COM (Vol. 73). P 759, 760–65.
3
Space Activities Act 1998 (Cth) s 8 (Austl.).
4
Space Activities Act 1998 (Cth) s 11 (Austl.).
5
Space Activities Act 1998 (Cth) s 35 (Austl.).
6
Space Activities Act 1998 (Cth) s 32 (Austl.).
7
Space Activities Act 1998 (Cth) s 18 (Austl.).
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أما المشرع الفرنسي فقد أعطى لنفسو سمطة قضائية واسعة عمى منح تراخيص األنشطة
الفضائية ،مف خالؿ اشتراط الترخيص لألنشطة الفضائية التي تتـ داخؿ الدولة ،وأيضا التي تتـ
عمى السفف والطائرات المسجمة لدييا ،واألنشطة التي يقوـ بيا الفرنسيوف حتى خارج حدود
فرنسا.

1

ونظمت العديد مف الدوؿ األنشطة الفضائية بنظـ متشابية تقريبا ال يتسنى لنا التعرض
ليا جميعيا ،ونكتفي باإلشارة إلييا ،مثؿ قانوف رقـ  2008-518الفرنسي لتنظيـ أنشطة
الفضاء ،وقانوف الفضاء الخارجي البريطاني عاـ  ،1986وقانوف اإلطالؽ الفضائي التجاري
األمريكي ) (CSLAلعاـ .1984
أما بالنسبة لمتشريع اإلماراتي المنظـ لتراخيص األنشطة الفضائية ،فإف الجية المخولة
بمنح تراخيص األنشطة الفضائية ،وتنفيذ الرقابة واإلشراؼ والتأكد مف متطمبات منح الترخيص
ىي وكالة اإلمارات لمفضاء ،وتنص مسودة الالئحة التنفيذية بشأف متطمبات وشروط منح
تراخيص األنشطة الفضائية 2عمى أنو يشترط الحصوؿ عمى ترخيص إلطالؽ أي نشاط فضائي
يتـ داخؿ دولة اإلمارات ،أو مف خالؿ منشآتيا أو عمى السفف أو الطائرات المسجمة لدى
الدولة ،وأيضا األنشطة التي يقوـ بيا مواطنو الدولة في أي مكاف 3،حتى ولو كاف في الخارج،
واف كاف النص عمى ذلؾ غير صريح إال أنو مفيوـ ضمنا مف نصوص مسودة الالئحة.

1

French space operations act 518-2008. Art. 2.
2
لحد اآلن لم تصدر اللوابح رسمٌا من وكالة اإلمارات للفضاء ،وال تزال مسودات ولم ٌتم نشرها رسمٌا ،وهً موجودة لدى
الباحث.
3
المادة األولى الفقرة (أ) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على أنه:
(In conformity with Articles 2 and 4 of the Law, this Regulation establishes a regime for the
Authorization of Space activities: 1. carried out on or from the territory, facilities or properties
of the State or on or from vessels or airplanes registered in the State; and/or 2. carried out
by Operators with the nationality of the State or with headquarters in the State).
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 أعطى لنفسو سمطة ووالية-ونالحظ أف المشرع اإلماراتي – كما المشرع الفرنسي
 مف خالؿ عدـ قصر الترخيص عمى األنشطة،واسعة عمى منح تراخيص األنشطة الفضائية
 واألنشطة، وانما امتد ليشمؿ السفف والطائرات المسجمة لدى الدولة،التي تتـ داخؿ الدولة فقط
.التي يقوـ بيا مواطنو الدولة حتى خارج حدود اإلما ارت
 فإف الوكالة مف المفترض أف تمنح الترخيص بعد استيفاء،وبموجب مسودة الالئحة
 وذلؾ بشرط أف تكوف األنشطة ال تعرض مصالح،مجموعة مف الشروط والمتطمبات الالزمة
2

، وال تؤثر بشكؿ سمبي عمى العالقات الدولية لدولة اإلمارات1،األمف والدفاع الوطنية لمخطر

4

. وال تنتيؾ التشريعات الوطنية السارية ومتطمبات النظاـ العاـ3،وال تخؿ بااللتزامات الدولية ليا

1

 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على1 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 1. will not endanger the national
security and defence interests of the State).
2

 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على2 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 2. will not negatively interfere with the
international relations of the State).
3
 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على3 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 3. will not give rise to violations of the
State‘s obligations under international treaties and conventions ratified by the State or
following from the Charter On Cooperation To Achieve The Coordinated Use Of Space
Facilities In The Event Of Natural Or Technological Disasters).
4
 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على4 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 4. will not violate national legislation in
force and its public order requirements).
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كما اشترطت مسودة الالئحة أف تكوف األنشطة متوافقة مع المصالح االقتصادية
 كما أف المشرع2، وال تشكؿ مخاطر جسيمة عمى الصحة والسالمة العامة والممتمكات1،لمدولة
اإلماراتي وفؽ بالنص عمى اشتراط أف تكوف األنشطة الفضائية ال تؤدي إلى إخالؿ جسيـ وغير
3

. وحتى بيئة الفضاء الخارجي، سواء داخؿ اإلمارات وخارجيا،مقبوؿ بالبيئة

وتقوـ وكالة اإلمارات لمفضاء بتقييـ المالءة المالية والفنية لمقدـ الطمب لضماف عدـ
 أو فرض أعباء اقتصادية كبيرة عمى،تعريض الصحة أو السالمة العامة أو الممتمكات لمخطر
 وفي ىذا الشأف تنص مسودة الالئحة التنفيذية لمنح الترخيص عمى وجوب أف،خزينة الدولة
 ويكوف،يوفر مقدـ الطمب جميع المعمومات ذات الصمة لغرض مراقبة االمتثاؿ لمقوانيف الوطنية
 كما يجب أف يمتمؾ مقدـ الطمب القدرة،مقدـ الطمب مسؤوال عف مصداقية ىذه المعمومات
4

.والخبرة الفنية الالزمة لمقياـ باألنشطة ذات الصمة بمحؿ الترخيص

1

 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على5 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 5. will be consistent with the general
economic interests of the State).
2
 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على6 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 6. will not present serious risks to
public health and safety, and the safety of property).
3
 من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على7 المادة الةالةة الفقرة (أ) البند
:أنه
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 7. will not result in unacceptable risk
to the environment, both within the State and outside, including the environment of Outer
space itself, including by the use of nuclear technology).
4
:المادة الةالةة اقرة (ب) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على أنه
(The Agency should grant an Authorization or waive relevant Terms or Conditions only on
the condition that: 1. all relevant information for the purpose of monitoring compliance with
the Law and the Regulation is provided by the Operator to be granted an Authorization and
that he will commit to continue to provide such information; and 2. the Operator to be granted
an Authorization possesses the necessary reliability, capability and expertise to carry out the
relevant activities and doing business).
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وتممؾ الوكالة سمطة الرقابة والمتابعة اإلدارية عمى األنشطة التي تكوف محؿ الترخيص سواء
كانت في األرض أو حتى في الفضاء 1.وىذه الشروط في مجمميا مشابية لمشروط التي تنص
عمييا التشريعات الفضائية في القوانيف المقارنة.
ونالحظ أف مسودة الالئحة لـ تشترط عمى مقدـ الطمب تقديـ خطط التصميـ واليندسة
لمركبة اإلطالؽ ومسار الرحمة ،وال الييكؿ التنظيمي وخطة إدارة البرنامج ،ولـ تشترط أف يكوف
لدى المشغؿ خطة طوارئ وخطة إدارة بيئية كافية ،وذلؾ عمى خالؼ المشرع األسترالي الذي
نص عمى ذلؾ صراحة 2.إال أف الوكالة منحت لنفسيا سمطة التدخؿ في األنشطة الفضائية
المرخص بيا في حاؿ وجود تيديدات فورية وخطيرة عمى مصالح األمف والدفاع والصحة العامة
وسالمة الممتمكات لمدولة ،أو إذا كاف التدخؿ ضروريا لمواجية كوارث طبيعية كبرى 3.إال أف
ىذا التدخؿ ىو إجراء عالجي ،وكاف األولى بالمشرع اإلماراتي النص عمى إجراءات وقائية
كالمشرع األسترالي تحسبا لحدوث أي طارئ مستقبمي يظير مف األنشطة المصرح بيا .ويجوز
لموكالة تعميؽ أو إلغاء الترخيص كميا أو جزئيا إذا ارتأت أف الشروط التي منحت عمى أساسيا
الترخيص تنتيؾ إلى حد كبير ،وليا أف تعدؿ الترخيص إذا ما وجدت عدـ امتثاؿ تاـ مف قبؿ

1

المادة الةالةة اقرة (جـ) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على أنه:
In order to ensure compliance with the Terms and Conditions of subsections (A) and (B), the
Agency will conduct, as appropriate, an Administrative Review pursuant to Section 15, a
Launch and Re-entry Review pursuant to Section 17, and/or an In-Space Activity Review
pursuant to Section 18.
2
Space Activities Act 1998 (Cth) s 18 (Austl.).
3
المادة الةانٌة عشرة الفقرة (أ) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على
أنه:
Notwithstanding the provisions of Section 11, the Agency may at any time interfere with any
Space activities under an Authorization granted pursuant to Sections 4 through 7 in the
event that immediate and serious threats to the national security and defence interests of the
State or immediate and serious risks to public health and safety and the safety of property
are perceived by the Agency, or in case such interference is necessary to address major
natural disasters or other crises at a national or international level, and such interference is
the only reasonable manner of mitigating such threats or risks.
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المشغؿ لمشروط واإلجراءات الواجب اتباعيا ،أو إذا ارتأت أف التطورات الجديدة في سوؽ
الفضاء تستدعي مثؿ ىذا التعديؿ.

1

ويمكف إثارة السؤاؿ حوؿ الشكؿ القانوني الذي مف الممكف أف تتخذه الجية أو الييئة
التابعة لمقطاع الخاص لالضطالع باألنشطة الفضائية ،فيؿ ستكوف مؤسسة فردية ممموكة ألحد
مواطني الدولة؟ أـ شركة تجارية وفؽ أحكاـ وضوابط قانوف الشركات التجارية رقـ  2لسنة
 2015وما ينص عميو مف شروط شكمية وموضوعية ،والتي منيا نسبة المساىمة الوطنية في
عقد الشركة؟ أـ أنيا مف الممكف أف تكوف شركة أو مؤسسة ممموكة بالكامؿ لممستثمريف
األجانب طبقا لممرسوـ بقانوف رقـ  19لسنة  2018بشأف االستثمار األجنبي المباشر؟ وىؿ
سيسمح بممارسة مثؿ ىذا النشاط في المناطؽ الحرة بالدولة؟
إف عدـ صدور تشريع وطني ينظـ األنشطة الفضائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
يترؾ الباب مفتوحا لعدد مف التكينات حوؿ الشكؿ القانوني الذي سيتخذه القطاع الخاص،
والذي  -بدوف أدنى شؾ -سيترؾ آثا ار قانونية مختمفة تبعا الختالؼ الشروط وااللتزامات
المفروضة عمى كؿ شكؿ قانوني يتخذه القطاع الخاص ،وأيضا حوؿ أىمية المؤسسة الفردية أو
الشركة التجارية لالضطالع بيذه األنشطة.

1

المادة  11الفقرة (أ) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة تنص على أنه:
The Agency may amend any Authorization granted pursuant to Sections 4 through 6, either
on its own initiative or upon the request of the Operator to whom the Authorization was
granted, in case it is of the opinion that any of the Terms and Conditions under which the
Authorization was granted are not complied with or serious risks of non-compliance in the
immediate future exist, or that new developments warrant such an amendment.
وتنص المادة الةالةة عشرة الفقرة (أ) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة على أنه:
The Agency may suspend or revoke any Authorization granted pursuant to Sections 4
through 7 in whole or in part if it is convinced that the activities for which the Authorization
was granted substantially violate any of the Terms or Conditions under which the
Authorization was granted.
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ومف وجية نظر الباحث ،فإنو مف الصعب القوؿ بقدرة المؤسسة الفردية  -سواء أكانت
ممموكة ألحد مواطني الدولة ،أو ممموكة لمستثمر أجنبي -لمقياـ باألنشطة الفضائية ،نظ ار لحجـ
رأس الماؿ الكبير الذي تتطمبو ىذه األنشطة ،والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عمييا ،كما أف
ليس جميع أنواع الشركات التجارية قادرة عمى ممارسة ىذه األنشطة ،فمثال ،إف شركة التضامف
وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وحتى شركة المساىمة الخاصة ،ال
يرى الباحث قدرة ىذه الشركات عمى االضطالع باألنشطة الفضائية ،فالحد األدنى لرأس ماؿ
ىذه الشركات ال يتناسب مع المبالغ الضخمة المطموبة لمقياـ باألنشطة التجارية في الفضاء
الخارجي.

1

ويرى الباحث أف الشركة األقدر عمى تحمؿ مسؤولية القياـ باألنشطة الفضائية ىي
شركة المساىمة العامة ،ولكف ليس عمى إطالقيا ،حيث أف الحد األدنى لرأس ماؿ شركة
المساىمة العامة والمقدر بثالثيف مميوف درىـ 2،أيضا ىو اآلخر ال يتناسب مع متطمبات
االستثمار في الفضاء الخارجي ،وال بد مف إعادة النظر في الحد األدنى لرأس ماؿ شركة
المساىمة العامة إذا ما أرادت ممارسة األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي ،ورفع الحد
األدنى لرأس الماؿ ليتناسب مع احتياجات سوؽ الفضاء التجاري.

1

لم ٌحدد المشرع اإلماراتً اً قانون الشركات التجارٌة االتحادي رقم  2لسنة  2015الصادر بتارٌخ  25مارس ،2015
والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  31مارس  ،2015العدد  ،577حدا أدنى لرأس مال شركة التضامن ،نظرا ألن الشركاء اً
هذه الشركة مسإولو ن بالتضامن اٌما بٌنهم وبؤموالهم الشخصٌة عن التزامات الشركة ،وذات األمر ٌنطبق على شركة التوصٌة
البسٌطة ،كما لم ٌنص المشرع على الحد األدنى لرأس مال الشركة ذات المسإولٌة المحدودة ،حٌث تنص المادة  76على أنه "ٌكون
للشركة رأس مال كاف لتحقٌق الغرض من تؤسٌسها ،"...أما شركة المساهمة الخاصة ،اقد حدد المشرع الحد األدنى لرأس مال هذه
الشركة اً المادة  256التً تنص على أنه "ال ٌجوز أن ٌقل رأس مال الشركة المصدر عن ( )500000000خمسة مالٌٌن
درهم."....
2
تنص المادة  193من قانون الشركات التجارٌة االتحادي على أنه "الحد األدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة
ةالةون ملٌون درهم."...
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ويبقى السؤاؿ مثا ار حوؿ إمكانية ممارسة األنشطة الفضائية مف قبؿ المستثمريف
األجانب ،دوف مشاركة العنصر الوطني في ىذه األنشطة ،وأيضا إمكانية دخوؿ الحكومة
كشريؾ في ىذه األنشطة لتعزيز الضماف العاـ ليا ،وأيضا إمكانية ممارسة ىذه األنشطة في
المناطؽ الحرة في الدولة .جميع ىذه األسئمة تبقى مرىونة بصدور تشريع ينظـ األنشطة
الفضائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكيفية تعاطي المشرع اإلماراتي مع ىذه
اإلشكاليات.
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المطمب الثاني :المسؤولية عن األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي
إف معاىدة الفضاء الخارجي لعاـ  ،1967واالتفاقيات الدولية الالحقة بشأف استخداـ
الفضاء الخارجي ىي باألصؿ اتفاقيات تخاطب الدوؿ ،وال تخاطب األفراد أو الشركات الخاصة
بشكؿ رئيسي ،إال أنو مف الممكف مالحظة أف ىذه االتفاقيات ترتب التزامات عمى األفراد
والشركات الخاصة فيما يتعمؽ بالمسؤولية عف تعويض األضرار الناشئة عف عمميات اإلطالؽ
واستخداـ الفضاء الخارجي ،والتي تصيب أجساـ فضائية أخرى ،أو التي تصيب أفراد أو أمواؿ
عمى سطح األرض لدوؿ أخرى.
وتتمثؿ إشكالية المسألة في مدى إمكانية مسائمة الشركات الخاصة عف أنشطتيا
الفضائية ،ومف الجية التي تكوف مسؤولة عف تعويض األضرار التي تسببت بيا ،ومدى حؽ
رجوع الدولة عمى الشركات الخاصة التي تسببت بالضرر والتي تمارس األنشطة الفضائية عمى
إقميميا بالتعويض .وىنا لف ندخؿ في معنى الضرر الناجـ عف األنشطة الفضائية ،وشروط قياـ
مسؤولية الدولة ومعنى التعويض عف األضرار ،وانما نتحدث بشكؿ أكثر تخصيصا ،حيث
نفترض قياـ مسؤولية الدولة ،ومف ثـ نبحث في العالقة ما بيف الدولة التي تكوف ىي المسؤولة
بموجب معاىدة الفضاء واتفاقية المسؤولية ،وبيف الشركات الخاصة المتسبب الفعمي بيذه
األضرار.
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في بداية عيد الفضاء ،كاف استخداـ الفضاء الخارجي مقصو ار عمى الحكومات الوطنية
لمدوؿ 1،إال أنو ومنذ أواخر القرف العشريف ،ومع بداية القرف الحادي والعشريف لـ يعد ىذا الطرح
صحيحا أو واقعيا ،حيث بدأت الشركات التجارية في احتالؿ مركز الصدارة في مجاؿ استخداـ
الفضاء الخارجي.
وفي ظؿ قواعد قانوف الفضاء الدولي فإف دولة اإلطالؽ ىي المسؤولة عف األنشطة
التي تجرييا في الفضاء ،وتتحمؿ مسؤولية األضرار التي تسببيا أجساميا الفضائية لمدوؿ
األخرى أو ألشخاصيا االعتبارييف أو ألفرادىا 2،ولكف بعد أف تغير الالعبوف في مجاؿ
الفضاء ،ىؿ تبقى قواعد القانوف الدولي ذاتيا مطبقة عمى الدوؿ فقط أـ يجب وضع نظاـ
قانوني آخر يحمؿ الشركات الخاصة مسؤولية األضرار التي تحدثيا؟
وجدير بالذكر أف المسؤولية الدولية عف األنشطة الفضائية تختمؼ عف المسؤولية
الدولية في ظؿ قواعد القانوف الدولي العاـ ،ذلؾ أف المسؤولية الدولية عف األنشطة الفضائية
تمتد لتشمؿ مسؤولية الدولة عف أنشطة القطاعات غير الحكومية التي تمارس الدولة الرقابة
واإلشراؼ عمييا .أما المسؤولية الدولية في ظؿ القانوف الدولي العاـ تتطمب أف يصدر الفعؿ
غير المشروع مف أحد أشخاص القانوف العاـ ،أما األفعاؿ التي يرتكبيا رعاياه الخاضعيف
الختصاصو الوالئي فإنو ال يمكف إسنادىا لمدولة.

3

1

Deem, Charles L. (1984). Liability of Private Space Transportation Companies to Their
Customers. 51 INS. COUNSEL J. 340, 341.
2
المادة السادسة والمادة السابعة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام  ،1967والمادة الةانٌة من اتفاقٌة المسإولٌة الدولٌة عن
األضرار التً تحدةها األجسام الفضابٌة ،حٌث تنص هذه المادة على أنه "تكون مسإولٌة الدولة المطلقة ،مطلقة اٌما ٌتعلق بداع
التعوٌض عن األضرار التً ٌحدةها جسمها الفضابً على سطح األرض أو اً الطابرات أةناء طٌرانها".
3
تونسً ،بن عامر ( .)1995أساس المسإولٌة الدولٌة اً ضوء القانون الدولً المعاصر (ص  .)33الجزابر :منشورات دحلب.
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إف قياـ القطاع الخاص بممارسة األنشطة الفضائية سيؤدي إلى الفصؿ بيف الدولة وىي
الطرؼ المسؤوؿ ،وبيف القطاع الخاص الذي يمارس ىذه األنشطة ،وعميو يجب توضيح العالقة
بيف الدولة والقطاع الخاص الذي يعمؿ تحت اختصاصيا الوالئي ،كما أف توسع أنشطة القطاع
الخاص ربما قد يؤدي إلى تغيير شكؿ االتفاقيات الدولية مف اتفاقيات بيف الدوؿ إلى اتفاقيات
بيف ىيئات القطاع الخاص ،وىو ما سيزيد مف تعقيد مشكمة إشراؼ الدولة ومسؤوليتيا.

1

تنص معاىدة الفضاء الخارجي عمى أنو "تترتب عمى كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ في
المعاىدة تطمؽ أو تتيح إطالؽ أي جسـ في الفضاء الخارجي بما في ذلؾ القمر واألجراـ
السماوية األخرى ،وعمى كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ يطمؽ أي جسـ مف إقميميا أو منشآتيا،
المسؤولية الدولية عف األضرار التي تمحؽ أية دولة أخرى مف الدوؿ األطراؼ في المعاىدة ،أو
أي شخص مف أشخاصيا الطبيعييف أو القانونييف بسبب ذلؾ الجسـ أو أجزائو فوؽ األرض أو
في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي ،بما في ذلؾ القمر واألجراـ السماوية األخرى"،

2

وتنص اتفاقية المسؤولية الدولية عف األضرار التي تحدثيا األجساـ الفضائية عمى أنو "يقصد
بتعبير الدولة المطمقة ما يمي .1 :الدولة التي تطمؽ أو تدبر أمر إطالؽ جسـ فضائي.2 .
الدولة التي يستخدـ إقميميا أو تستخدـ منشآتيا في إطالؽ جسـ فضائي".

3

فنصوص االتفاقيات الدولية تخاطب الدولة المطمقة باعتبارىا ىي المسؤولة عف
األضرار التي تحدثيا أجساميا الفضائية في مواجية الدولة المتضررة بشكؿ مباشر ،أي أف
الدولة المطمقة ىي المسؤوؿ األوؿ عف األضرار التي تسببيا أجساميا الفضائية ،وليس ليا

1

خطاب ،ممدوح ارجانً .مرجع سابق .ص .400
2
المادة السابعة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام .1967
3
المادة األولى من اتفاقٌة المسإولٌة الدولٌة عن األضرار التً تحدةها األجسام الفضابٌة.
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التممص مف مسؤوليتيا الدولية بحجة أف األضرار قد تسببت بيا شركات خاصة يعمموف عمى
إقميميا أو يستخدموف منشآتيا وليست الحكومة نفسيا.

1

ونظ ار ألف الدوؿ ىي المسؤولة عف تعويض األضرار ،فإف العديد منيا عمدت إلى سف
تشريع وطني خاص ينظـ مسؤولية الشركات الخاصة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،وضعت كؿ مف
الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وفرنسا والصيف سياسات منفصمة خاصة بيا لمتعامؿ مع
شركات الفضاء التجارية التابعة ليا.

2

في الواليات المتحدة األمريكية مثال ،يعد قانوف إطالؽ الفضاء التجاري ( )CSLAالذي
تـ سنو عاـ  – 1984والذي تـ تعديمو الحقا عاـ  2004وعاـ  -2015بمثابة المرجعية
األساسية التي تحكـ أنشطة إطالؽ األنشطة التجارية في الفضاء ،وىو الذي يحكـ ترخيص
وتنظيـ عمميات النقؿ واإلطالؽ الفضائي 3،واتبعت الواليات المتحدة نيج ثالثي المستويات في
تعويض األضرار وتقاسـ المسؤولية بيف الحكومة األمريكية والقطاع الخاص لتغطية مطالبات
الطرؼ الثالث المتضرر مف عمميات اإلطالؽ.

4

المستوى األوؿ يتضمف التزاـ شركات الفضاء الخاصة بالتأميف عمى عممياتيا الفضائية
كشرط إلصدار الترخيص ،وتحدد السمطة المختصة الحد األقصى لمبمغ التأميف والذي يعكس
الحد األقصى لمخسارة المحتممة التي يمكف أف تحدث نتيجة عمميات اإلطالؽ ،ووفقا لسوؽ
1

للمزٌد حول المسإولٌة عن األنشطة التجارٌة اً الفضاء الخارجً انظرVon der Dunk, Frans G. (1994). :
Cmmercial Space Activities: An Inventory Of Liability-An Inventory Of Problems. Space,
Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications. IISL.3.-94-831. P 161171.
2
Albert, Caley (2014). Liability in International Law and the Ramifications on Commercial
Space Launches and Space Tourism. Loy. L.A. Int‘l & Comp. L. Rev. (Vol. 36:233). P 246.
3
Hughes, Timothy R. & Rosenberg, Esta (2005). Space Travel Law (And Politics): The
Evolution of the Commercial Space Law Act of 2004. 31 J. SPACE L (Vol. 31). P. 1, 11-12
4
U.S. Gov‘t Accountability Office, GAO-12-899, Commercial Space Launches: FAA Should
Update How It Assesses Federal Liability Risk 4 (2012) [hereinafter FAA Should Update].
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التأميف عموما ،فإف الحد األقصى لمبمغ التأميف عادة كاف ( 500مميوف دوالر) لكؿ عممية
إطالؽ.1
المستوى الثاني يشمؿ األضرار التي تفوؽ قيمتيا مبمغ التأميف ،وتمتزـ الحكومة الوطنية
بالتعويض عنيا لمطرؼ المتضرر ،ووفقا لمكتب المحاسبة القومي ،فإف معدؿ المبمغ التي تمتزـ
بو الحكومة الوطنية عاـ  2012حوالي ( 2.7مميار دوالر) كحد أقصى.

2

ويشمؿ المستوى الثالث واألخير أي أضرار فائضة عف الحد األقصى مف المستوى
الثاني ،وىذه األضرار تمتزـ بيا الشركات الخاصة ،ولكف عمى عكس المستوى األوؿ ،فيذا
المستوى غير مشموؿ بالتغطية التأمينية.

3

وتمعب شركات التأميف دو ار ىاما في عمميات الصناعة واإلطالؽ الفضائي ،ذلؾ أف
عمميات اإلطالؽ محفوفة بالمخاطر ،فمف أصؿ  86عممية إطالؽ حدثت عاـ  2015فشمت
ثالث عمميات إطالؽ ،مما أدى إلى انفجار الصاروخ مع حمولتو مف األقمار الصناعية .وتمعب
التغطية التأمينية دو ار حيويا في تطوير الصناعات الفضائية نظ ار لمخسائر الكبيرة المحتممة في
حاؿ فشؿ عممية اإلطالؽ ،حيث بمغت أقساط التأميف عمى الصناعات الفضائية عاـ 2015
أكثر مف ( 700مميوف دوالر) ،كما بمغت قيمة الخسائر المؤمف عمييا عاـ  2014أكثر مف
( 600مميوف دوالر).

4

Hughes, Timothy R. & Rosenberg, Esta. Id. P 56.
Albert, Caley. Id. P 248.
Albert, Caley. Id. P 248.
Canis, Bill. Id. P 8.

1
2
3
4
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إال أف التأميف ضد مخاطر الفضاء قد يثير بعض اإلشكاليات ،فغالبا ما يكوف التأميف
عمى األقمار الصناعية واألجساـ الفضائية يبدأ سريانو بعد عممية اإلطالؽ ،أي أثناء وجوده في
الجو منطمقا إلى الفضاء الخارجي وأثناء وجوده في الفضاء الخارجي وليس قبؿ عممية
اإلطالؽ ،ففي عاـ  ،2016انفجر أحد صواريخ اإلطالؽ الممموؾ لشركة ” “SpaceXأثناء
تجييز الصاروخ لإلطالؽ ،وكاف مالؾ القمر الصناعي المحمؿ عمى الصاروخ قد أمف عميو
بمبمغ ( 300مميوف دوالر) إال أف التأميف لـ يكف يغطي األضرار الناتجة عف ىذا االنفجار كونو
قد حدث أثناء تجييز الصاروخ لإلطالؽ وليس بعد عممية اإلطالؽ.

1

وفيما يتعمؽ بالتشريع اإلماراتي ،فقد نصت مسودة الالئحة التنفيذية التي تتناوؿ
المتطمبات والشروط واإلجراءات التي بموجبيا ستمنح تراخيص األنشطة الفضائية عمى أف
الوكالة ستمنح الترخيص إذا كانت ىذه األنشطة تحمؿ تغطية تأمينية مناسبة عف الضرر
المحتمؿ أف تسببو 2،كما نصت عمى أف الوكالة في خضـ مراجعتيا اإلدارية لمترخيص يجب أف
تتأكد مف إثبات تأميف المسؤولية مف األضرار التي قد تنتج عف األنشطة الفضائية.

3

وتوضح المادة السادسة عشرة بشكؿ تفصيمي أحكاـ المسؤولية والتعويض ،حيث تقضي
ىذه المادة بأنو يجب عمى المشغؿ لمحصوؿ عمى ترخيص لألنشطة الفضائية حيازة بوليصة
1

منقول منشور اً صحٌفة ( )Timeاألمرٌكٌة بالعدد الصادر بتارٌخ Ian Salisbury. ―Elon Musk‘s .2016/9/2
 SpaceX Rocket Could Have Been Insured, But Wasn't. ‖ Time. September 2, 2016.آخر زٌارة
.2019/8/5
2
المادة الةالةة الفقرة (أ )9/من مسودة الالبحة التنفٌذٌة لمتطلبات وشروط وإجراءات منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص
على أنه:
(the Agency will grant Authorizations to an Operator to carry out Space activities if the
Agency is satisfied that the activities to be authorized: 9. carry appropriate insurance
coverage for the Liability for damage potentially caused by them).
3
المادة الخامسة عشرة الفقرة (جـ )3/من مسودة الالبحة التنفٌذٌة لمتطلبات وشروط وإجراءات منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة
التً تنص على أنه:
(The Administrative Review should provide the Agency with reasonable assurance that the
Space activities to be authorized will comply with the Terms and Conditions imposed by
Section 3. It will include: 3. Proof of Liability insurance or alternative financial collaterals for
Liability as required pursuant to Article 5 of the Law and Section 16).
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تأميف لمحد األقصى المتوقع مف األضرار التي تنجـ عف األنشطة الفضائية التي قد تصيب
طرفا ثالثا ،أو أف يقدـ المشغؿ ضمانا ماليا عف أي تعويض قد يتجاوز الحد األقصى مف مبمغ
التأميف المدوف في بوليصة التأميف 1.إضافة إلى ذلؾ ،يجب عمى المشغؿ اإلقرار بمسؤوليتو
عف أي أضرار تصيب الطاقـ المشارؾ في الرحمة الفضائية وعدـ مسائمة دولة اإلمارات عف
ىذه األضرار 2،كما تقضي بأنو يجب عمى المشغؿ حيازة بوليصة تأميف تغطي مسؤوليتو تجاه
الدولة عف األضرار الناجمة عف استخداـ المرافؽ الحكومية.

3

ويبدو مف ىذه النصوص مجتمعة أف مسودة الالئحة تضع كامؿ المسؤولية في حاؿ
حدوث أضرار ناجمة عف األنشطة الفضائية عمى المشغؿ ،وال تتحمؿ الدولة أي أعباء لتعويض
الطرؼ الثالث المتضرر مف األنشطة الفضائية ،فالمشغؿ إضافة لوجوب تقديمو لبوليصة تأميف
تغطي الحد األقصى لألضرار المحتممة ،فإنو يقدـ ضمانا ماليا لمحكومة عف أي خسائر إضافية
قد تتحمميا الدولة لتعويض الطرؼ الثالث المتضرر.
وىنا يرى الباحث أف المشرع اإلماراتي قد اتبع النيج الثنائي لتعويض األضرار
المحتممة ،مف خالؿ مستوييف اثنيف ،األوؿ تتحممو شركة التأميف بموجب بوليصة التأميف التي
1

المادة السادسة عشرة الفقرة (أ )1/من مسودة الالبحة التنفٌذٌة لمتطلبات وشروط وإجراءات منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً
تنص على أنه:
(Further to Section 15(C)(3), the Operator shall, as applicable, provide proof of: 1.
Possession of an insurance policy covering third-party Liability…; in the alternative, the
Operator should offer appropriate collateral to the State to guarantee reimbursement by the
Operator up to that limit of any international third-party Liability claims compensated by the
latter).
2

المادة السادسة عشرة الفقرة (أ )5/من مسودة الالبحة التنفٌذٌة لمتطلبات وشروط وإجراءات منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً
تنص على أنه:
A waiver of Liability of the government for any damage suffered by individuals who were
present on board of Spacecraft during a flight conducted by an Operator other than a
Governmental entity.
3
انظر المادة السادسة عشرة الفقرة (أ )2/من مسودة الالبحة التنفٌذٌة لمتطلبات وشروط وإجراءات منح تراخٌص األنشطة
الفضابٌة التً تنص على أنه:
Possession of an insurance policy covering Liability towards the State for damage caused as
a consequence of the use of governmental facilities for the Space activities to be authorized.
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يقدميا المشغؿ لمحصوؿ عمى الترخيص ،والمستوى الثاني يتحممو المشغؿ وحده دوف شركة
التأميف مف خالؿ تقديمو لضماف مالي عف أي أضرار تتجاوز الحد األقصى مف المسؤولية
المنصوص عميو في بوليصة التأميف.
ويرى الباحث أف المشرع اإلماراتي تشدد بشكؿ واضح في معالجة المسؤولية عف
األنشطة الفضائية مف خالؿ تحميؿ المسؤولية كاممة لممشغؿ ولشركة التأميف ،دوف أف تتحمؿ
الحكومة – عمى خالؼ التشريع األمريكي -أية خسارة محتممة عف تعويض األضرار ،األمر
الذي قد يؤدي أحيانا إلى عزوؼ المستثمريف عف ممارسة األنشطة الفضائية في دولة اإلمارات،
والبحث عف نظاـ قانوني يوفر ليـ مزايا وضمانات أفضؿ ،مف خالؿ تحمؿ الحكومة لجزء مف
الخسارة المحتممة ،وىو ما قد يؤدي بدوره إلى عدـ تنشيط قطاع الفضاء في الدولة.
ومع انحيازنا إلى عدـ تشجيع النظاـ القانوني لممسؤولية في ظؿ مسودة الئحة
الترخيص ،إال أنو يمكف تبرير ىذا التشدد بأف قطاع الفضاء في دولة اإلمارات ما زاؿ في
بدايتو ،وقد تكوف الحكومة غير قادرة عمى تحمؿ األعباء والمبالغ الضخمة التي قد تفرض عمييا
في حاؿ حدوث أضرار تصيب طرؼ ثالث .ومع ذلؾ نرى أنو مف األجدر مساىمة الدولة في
تحمؿ جزء مف المسؤولية ،بغرض تشجيع المستثمريف وفتح قطاع الفضاء أماميـ.
ومع ذلؾ ،قد تقرر الوكالة خفض مسؤولية المستثمريف دوف الحد األقصى لمخسارة
المحتممة ،إذا ما ارتأت أف األنشطة الفضائية التي يعتزـ المشغؿ القياـ بيا تنطوي عمى أىمية
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كبيرة وتعود بالنفع الكبير عمى القطاع الفضائي لمدولة ،أو إذا ما ارتأت الوكالة أف تحميؿ
المشغؿ لمحد األقصى يعتبر تشدد ال مبرر لو.

1

وأخيرا ،ونظ ار لخصوصية أنشطة االستشعار عف بعد ،ولكونو يقوـ عمى أنشطة فضائية
مف ناحية ،ومف ناحية أخرى تقوـ عمى خدمة األرض ،فتثير مسألة نشر وتوزيع بيانات
االستشعار عف بعد إشكالية متعمقة بالمسؤولية الدولية عف األضرار التي يسببيا نشر البيانات
وتوزيعيا ،حيث ينص قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  65/41عاـ  1986عمى أف
نشاطات االستشعار عف بعد ال يجب أف تمارس بطريقة مضرة بالحقوؽ والمصالح المشروعة
لمدوؿ المستشعرة 2.فإف نشر البيانات المتحصؿ عمييا يمكف أف تمحؽ ضر ار بيذه الدوؿ ،كما لو
تـ إعطاء الصور لطرؼ ثالث قد يتسبب في ضرر لمدولة المستشعرة فيما يتعمؽ بأمنيا القومي،
وىو ما يسمح بتحريؾ المسؤولية الدولية بالنسبة لمدولة المتسببة في الضرر.

3

وطبقا لممبدأ الرابع مف القرار ،والمادة السادسة مف معاىدة الفضاء الخارجي فإف الدولة
مسؤولة عف الضرر الذي تتسبب بو أنشطتيا الفضائية ،كما تكوف مسؤولة عف أنشطة
القطاعات غير الحكومية التي تخضع إلشرافيا ورقابتيا ،إال أف ىذه المسؤولية قد ال يمكف
إعماليا في مسألة نشر وتوزيع البيانات ،ذلؾ أف المسؤولية المنصوص عمييا متعمقة باألنشطة
الفضائية ،أما نشر وتوزيع البيانات والمعمومات المتحصؿ عمييا فيتـ بواسطة المحطات

1

المادة السادسة عشرة الفقرة (ب) من مسودة الالبحة التنفٌذٌة لمتطلبات وشروط منح تراخٌص األنشطة الفضابٌة التً تنص على
أنه(The Maximum Probable Loss shall provide the limit to third-party Liability and insurance, :
unless the Agency decides to lower that limit because it (a) considers the activities to be
authorized to be of major importance for the development of Space activities within the State
or to otherwise provide major benefits to the State, (b) considers the result of imposition of
the Maximum Probable Loss as imposing an undue burden on the Authorized Operator, and
(c) is able and willing to account for any additional liabilities that may result from the
authorized activities).
2
انظر المبدأ الرابع من قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  65/41عام .1986
3
Peyerfitte, Leopold. Id. P 290.
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األرضية ،وال يمكف اعتباره مف األنشطة الفضائية التي تتحمؿ الدولة المسؤولية عنيا 1.ومف ثـ
ال بد مف إيجاد نظاـ قانوني خاص بأنشطة االستشعار عف بعد ليحكـ جميع المسائؿ المتفرعة
عف ىذا النشاط ،سواء كانت األنشطة التي تتـ في الفضاء أو تمؾ التي تتـ عمى األرض ،أو
التوسع في مفيوـ المسؤولية عف أنشطة االستشعار عف بعد لتشمؿ األضرار الناجمة عف
عمميات نشر وتوزيع البيانات والمعمومات.

1

خطاب ،ممدوح ارجانً .مرجع سابق .ص .397
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الفصل الثاني :الحماية القانونية لألنشطة الفضائية والتحديات المستقبمية
تمهيد وتقسيم
إف االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي أمر حديث نسبيا ،فاستخداـ الفضاء في بداياتو
لـ يكف يحمؿ الصبغة التجارية بقدر ما كاف ألغراض البحث العممي واالستكشاؼ ،ومف ثـ فإف
النظاـ القانوني ليذا االستخداـ ال زاؿ في طور النمو .ويتطور النظاـ القانوني لالستخداـ
التجاري لمفضاء الخارجي مع كؿ حدث جديد يط أر عمى استغالؿ الفضاء ،وىو ما يترؾ الباب
مفتوحا لمعديد مف التطورات والتنبؤات حوؿ مستقبؿ األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
ولعؿ مف أىـ اإلشكاليات المعاصرة التي تواجييا األنشطة الفضائية ىي مسألة الحماية
القانونية ليا ،وضماف الشركات الخاصة ممارسة أنشطتيا في الفضاء بما يحقؽ أقصى استفادة
ممكنة ليا مف ىذه األنشطة ،وىو ما دفع المجتمع الدولي والحكومات الوطنية لمحاولة إيجاد
حموؿ قانونية تضمف الحماية القانونية لألنشطة الفضائية ،ويكفؿ ليا االستقرار والتطور .وبما
أف األنشطة الفضائية ال زالت في تطور مستمر ،فإف المزيد مف األنشطة الفضائية تظير تباعا
عمى الساحة الدولية ،تتمتع بخصوصيات معينة نظ ار لحداثتيا والمخاطر المبنية عمييا ،األمر
الذي يتطمب االستعداد ألي إشكالية تنبع مف ىذه األنشطة ،ووضع أنظمة دولية ومحمية لمتعامؿ
معيا .وعميو ،نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحو التالي:
المبحث األوؿ :الحماية القانونية لألنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
المبحث الثاني :التحديات المستقبمية لالستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي.
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المبحث األول :الحماية القانونية لألنشطة التجارية في الفضاء الخارجي
تمهيد وتقسيم
إف الحماية القانونية ألي نشاط تجاري تعد أحد العوامؿ الرئيسية التي تضمف نمو
وازدىار ىذا النشاط ،سواء األنشطة التي تتـ في األرض أو في الفضاء .وتعد الحماية القانونية
لألنشطة الفضائية مف أىـ اإلشكاليات المعاصرة التي تعترض تطوير والسوؽ الفضائية،
فاألنشطة التجارية أيا كاف موقعيا وأيا كاف غرضيا ،إف كانت ال تتمتع بالحماية القانونية
الالزمة لضماف استمراريتيا ،فإف األمر سيؤدي إلى زواليا وعزوؼ الشركات عف المضي فييا.
وبما أف األنشطة الفضائية غالبا ما تمارس مف خالؿ األقمار الصناعية ،التي ترسؿ
اإلشارات والترددات إلى المحطات األرضية ليتـ معالجتيا وتوزيعيا مرة أخرى ،فإف أي تعد أو
تداخؿ عمى ىذه اإلشارات قد يمحؽ أضرار كبيرة ،سواء أكانت ىذه اإلشارات مف أقمار صناعية
تعود إلحدى الدوؿ أو لشركة خاصة ،وىو األمر الذي يتطمب توفير حماية قانونية دولية ليا.
كما أف إحدى المشكالت تقوـ عمى افتراض حدوث تعد عمى حقوؽ الممكية الفكرية
وبراءة االختراع في الفضاء ،خاصة إذا ما كاف مضموف اإلشارات والترددات الفضائية ينطوي
عمى محتوى محمي بحقوؽ الممكية الفكرية ،أو حتى عندما يتـ ابتكار اختراع في الفضاء
الخارجي مف قبؿ رواد الفضاء .وعميو ،نعالج في ىذا المبحث الحماية القانونية لألنشطة
الفضائية ،وذلؾ عمى النحو التالي:
المطمب األوؿ :حماية اإلشارات والترددات الفضائية.
المطمب الثاني :براءة االختراع والممكية الفكرية في الفضاء.
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المطمب األول :حماية اإلشارات والترددات الفضائية
إف مسألة الحماية القانونية لألنشطة الفضائية ىي مسألة حديثة ظيرت مع تطور ىذه
األنشطة وقياـ القطاع الخاص بدور حيوي فيو ،تزامنا مع استخداـ األقمار الصناعية عمى
أساس تجاري مف قبؿ شركات القطاع الخاص 1.وىناؾ العديد مف القوانيف واألنظمة الدولية
التي تحكـ االتصاالت الفضائية ،ومف أىـ ىذه القوانيف دستور ولوائح االتحاد الدولي
لالتصاالت ) ،(ITUحيث يعرؼ االتحاد االتصاالت السمكية والالسمكية بأنيا "أي إرساؿ أو
انبعاث أو استقباؿ لإلشارات والكتابات والصور واألصوات بواسطة األسالؾ أو الراديو أو
األنظمة البصرية أو غيرىا مف األنظمة الكيرومغناطيسية".

2

ولدى االتحاد العديد مف الوظائؼ والمياـ المتعمقة باألقمار الصناعية لالتصاالت عف
بعد ،وعمى وجو التحديد ما ييمنا في ىذا الموضع ىو وظيفة االتحاد في حظر التداخؿ المتعمد
مع إشارات األقمار الصناعية 3.فاالتحاد ىو الكياف الدولي الرائد الذي يضمف مف خالؿ التعاوف
المتبادؿ تشغيؿ االتصاالت العالمية بسالسة ،مف خالؿ تنظيـ وادارة وتنسيؽ اإلشارات الراديوية
المستخدمة مف قبؿ مختمؼ مقدمي الخدمات.
وعندما يعي ف االتحاد الدولي لالتصاالت إشارة السمكية معينة أو يوزعيا ،تسجؿ ىذه
اإلشارة في سجؿ مخصص لمترددات الراديوية ( 4،(MIFRويمنح المستخدـ الحؽ في االعتراؼ
الدولي والحماية مف التداخؿ عمى اإلشارة المسجمة 5،فإذا كاف ىناؾ مستخدـ آخر يستخدـ نفس
1

Peyerfitte, Leopold. Id. P 297.
Constitution of the International Telecommunication Union. reprinted in Collection Of The
Basic Texts Of The International Telecommunication Union Adopted By The Plenipotentiary
Conference. 2011 (2011). Annex 1012.
3
International Telecommunication Union Radio Regulations art 8.5.
4
International Telecommunication Union Radio Regulations art 8.1.
5
International Telecommunication Union Radio Regulations art 8.3.
2
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اإلشارة ،وبالتالي يتداخؿ مع صاحب اإلشارة المعترؼ بيا ،فيجب عمى المستخدـ المتدخؿ عند
اإلخطار أف يتوقؼ فو ار عف استخداـ ىذه اإلشارة ،إذا كاف ىذا االستخداـ يخمؽ تداخال ضا ار
مع اإلشارة المعترؼ بيا دوليا.

1

ويعرؼ االتحاد الدولي لالتصاالت التداخؿ الضار بأنو "تداخؿ مع إشارة راديوية تعرض
عمؿ خدمة راديوية لمخطر أو تقطع أو تعرقؿ بشكؿ متكرر خدمة اتصاالت راديوية تعمؿ في
حالة تردد مع لوائح الراديو لالتحاد" 2،وتمتزـ جميع الدوؿ األعضاء في االتحاد باحتراـ دستور
ولوائح االتحاد الدولي لالتصاالت ومنع التداخؿ المتعمد مع اإلشارات الراديوية ،وىو ما أكدتو
المادة السادسة مف دستور االتحاد بالنص عمى أنو "تمتزـ الدوؿ األعضاء بأحكاـ ىذا الدستور
واالتفاقيات والموائح اإلدارية في جميع مكاتب ومحطات االتصاالت التي تنشئيا أو تشغميا،
وتشترؾ في خدمات دولية قادرة عمى التسبب في تداخؿ ضار عمى الخدمات الراديوية في بمداف
أخرى" 3،كما تحظر المادة  45مف دستور االتحاد التدخؿ الضار بالنص عمى أنو "يجب إنشاء
وتشغيؿ جميع المحطات ،أيا كاف غرضيا ،بطريقة ال تسبب تداخال ضا ار في الخدمات الراديوية
أو اتصاالت الدوؿ األعضاء األخرى أو وكاالت التشغيؿ المعترؼ بيا."...

4

ووفقا لذلؾ ،فإف أي تداخؿ أو تشويش مقصود لمترددات ال يتعارض مع حؽ مستخدـ
آخر بموجب المادة  6والمادة  45مف دستور االتحاد فقط ،بؿ يتعارض أيضا مع اإلطار
التنظيمي لالتحاد وينتيؾ مبدأ االعتراؼ الدولي بموجب لوائح الراديو لالتحاد الدولي
لالتصاالت.

International Telecommunication Union Radio Regulations art 8.5.
International Telecommunication Union Radio Regulations art 1.
International Telecommunication Union constitution art 6.
International Telecommunication Union constitution art 45.

1
2
3
4
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وفي حاؿ حدوث تداخؿ أو تشويش عمى إشارات األقمار الصناعية ،فإف دستور االتحاد
الدولي لالتصاالت ولوائح الراديو تحث الدوؿ األعضاء عمى االمتثاؿ لقوانيف ولوائح االتحاد
والتعاوف فيما بينيـ لمقضاء عمى التداخؿ 1،مف خالؿ المفاوضات الثنائية.

2

تاريخيا ،أدى االمتثاؿ الطوعي ألحكاـ االتحاد إلى حؿ معظـ قضايا التدخؿ ،إال أنو
مع ذلؾ ثبت أف االمتثاؿ الطوعي غير كاؼ ،فال يزاؿ التشويش مستم ار عمى اإلشارات
الفضائية ،وغالبا ما تمتنع الدوؿ األعضاء المسؤولة عف التداخؿ في االعتراؼ بذلؾ .ومع ذلؾ
ال يوجد أنظمة إلزامية لحؿ المنازعات داخؿ النظاـ القانوني لالتحاد لحؿ مشاكؿ التداخؿ،

3

وأيضا لـ تصادؽ جميع الدوؿ عمى جميع أنظمة ولوائح االتحاد ،كما أف االتحاد ليس لديو أي
سمطة تنفيذية ،وال يتمتع بسمطة فرض عقوبات عمى الدوؿ التي تنتيؾ النظاـ القانوني لالتحاد،
وبالتالي ،يبقى االمتثاؿ الطوعي ىو األداة الوحيدة لحؿ منازعات تداخؿ اإلشارات الفضائية.

4

5

وفي واحدة مف أشير وأقدـ قضايا التشويش عندما استخدـ )(Captain Midnight
عاـ  1986معدات وأدوات لالحتجاج عمى قناة )” (Home Box Office “HBOبسبب
ارتفاع رسوميا ،حيث أرسؿ رسالة مدتيا ثالثوف دقيقة لجميع عمالء ) (HBOفي النصؼ
الشرقي مف الواليات المتحدة األمريكية .وعمى الرغـ مف أف ىذا التشويش أدى إلى تعطؿ مؤقت

1

ITU Radio Regulations arts. 11.42, 11.42A, 15.21.; see also: Jakhu, Ram (2013).
Presentation delivered at the Radio Frequency Interference & Space Sustainability Panel
Discussion. Washington. DC: Satellites: Unintentional and Intentional Interference. (June 17,
2013) .
2
Jakhu, Ram & Singhm, Karan (2009). Space Security and Competition for Radio
Frequencies and Geo-stationary Slots. 58 ZLW. P 88.
3
SAVAGE, JAMES G.(1989). THE POLITICS OF INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS REGULATION. P 132-134.
4
Jakh,u Ram & Singhm Karan. Id. P 88.
5
de Selding, Peter B.(2010). ITU Implores Iran to Help Stop Jamming. SPACE NEWS (Mar.
26, 2010) http://www.spacenews.com/article/itu-implores-iran-help-stop-jamming#.UdWkf
آخر زٌارة hZsWR8. 2019/7/12
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التصاؿ ) (HBOمع عمالئيا ،إال أنو أظير إمكانية وسيولة استخداـ األقمار الصناعية لمقياـ
بعمميات التشويش والى أي مدى يمكف أف تصؿ آثارىا.

1

وقد اتخذ االتحاد عمى مدار األعواـ القميمة الماضية موقفا أقوى ضد التداخؿ والتشويش
عمى األقمار الصناعية ،عمى سبيؿ المثاؿ ،أصدر االتحاد عاـ  2010أوؿ تحريض عاـ ضد
دولة (إيراف) لوقؼ عمميات التشويش داخؿ حدودىا 2،وفي المؤتمر العالمي لالتصاالت
الراديوية ) (WRCلعاـ  ،2012اتخذ االتحاد خطوة عامة أخرى في إدانة التداخؿ والتشويش
المتعمد مف خالؿ تعديؿ بعض نصوص دستور االتحاد ولوائح الراديو 3.فمثال ،تتضمف
التعديالت إعالف انتياؾ المادة  45مف دستور االتحاد عمى أنو فعال يتطمب مف السمطة
الوطنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التداخؿ والتشويش .إال أف ذلؾ التعديؿ لـ يؤدي إلى
زيادة سمطة االتحاد في منع التداخؿ ،ولـ يضع أي سمطة لالتحاد في اتخاذ أي إجراء إذا ما
فشمت السمطة الوطنية في اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع التداخؿ والتشويش ،وبالتالي ال تزاؿ
إشكالية التعدي عمى اإلشارات الفضائية قائمة.

4

وال بد لتحقيؽ أفضؿ استفادة ممكنة مف األنشطة الفضائية توفير الحماية القانونية ليا ،أي منح
الشركات حقوؽ الممكية الفكرية عف البيانات والمعمومات المتحصؿ عمييا مف األقمار
الصناعية 5.ونظ ار لسكوت ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ودستور االتحاد الدولي

1

Mountin, Sarah M. Id. P 118-119.
Hitchens, Theresa (2010). Multilateralism in Space: Opportunities and Challenges for
Achieving Space Security. 4 SPACE AND DEFENSE 3. P 14.
3
Henri, Yvon (2012). Presentation delivered to The Brussels Space Policy Roundtable,
Brussels. Belgium: The ITU Radio Regulations and Space Sustainability (Nov. 29, 2012).
SECURE WORLD FOUNDATION. http://swfound.org/media/96609/2012_SSI_Yvon%20
آخر زٌارة Henri.pdf. 2019/7/22
4
Mountin, Sarah M. Id. P 137.
5
See, Eng Teong (2017). Commercialization of Space Activities— The Laws and
Implications. Journal of Air Law and Commerce. Volume 82. Issue 1. Article 4. P 155.
2
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لالتصاالت ولوائح الراديو عف ىذه المسألة ،فإف الحؿ المقترح يكمف في إيجاد قوانيف خاصة
معنية بحماية ىذه البيانات والمعمومات ،وىو ما تسعى إليو الشركات العاممة في ىذه المجاؿ.

1

ومف المعروؼ أف حقوؽ الممكية لمبيانات محفوظة لمجية التي تممؾ القمر الصناعي،
ويمكف توفير الحماية القانونية ليذه البيانات مف خالؿ حقوؽ المؤلؼ ،أو أسرار التجارة أو
تشريعات مكافحة المنافسة غير المشروعة أو غيرىا مف التشريعات ذات الصمة.

2

ففي الواليات المتحدة مثال ،اعتمدت شركة مراقبة األرض باألقمار الصناعية
” “EOSATالمعنية بتوزيع بيانات األقمار الصناعية ” “LANDSATوسائؿ قانونية لحماية
البيانات ،مف خالؿ توفير الحماية فقط لمبيانات المجيزة ،ذلؾ أف البيانات األولية تجد الحماية
بطبيعتيا نظ ار لمتعقيدات المصاحبة لمعالجتيا 3.كما أف شركة ” “Spot Imageالتي تيتـ
بتوزيع بيانات االستشعار عف بعد المتعمقة بمنصة الفضاء ” “Spotوفرت الحماية لمبيانات التي
تجمعيا عمى أساس حماية حقوؽ المؤلؼ.

4

وفي ظؿ عدـ وجود نظاـ قانوني دولي يحكـ ىذه المسألة ،فيمكف االستعانة باالتفاقيات
الدولية الثنائية أو المتعددة كخطوة أولى نحو تكويف عرؼ دولي ،تمييدا إلبراـ اتفاقية دولية في
ىذا الشأف ،ويمكف االتفاؽ عمى إنشاء وكالة دولية ليا القدرة عمى التعامؿ مع مشاكؿ الحماية
القانونية لألنشطة الفضائية وأي مشاكؿ أخرى بخصوص الفضاء.

5

1

للتوسع حول الحماٌة القانونٌة لبٌانات االستشعار عن بعد انظر :خطاب ،ممدوح ارجانً .مرجع سابق .ص .428 -413
2
بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .499
Peyerfitte, Leopold. Id. P 298-320.
Peyerfitte, Leopold. Id. P 298-320.
5
للمزٌد انظر :خطاب ،ممدوح ارجانً .مرجع سابق .ص .467 -451

3
4
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وبالنظر لقانوف تنظيـ قطاع االتصاالت االتحادي رقـ  3لسنة  ،2003فقد عرؼ
القانوف اإلرساؿ الالسمكي بأنو "إرساؿ أو استقباؿ طاقة كيرومغناطيسية يمكف استخداميا لنقؿ
المعمومات أو الرسائؿ أو األصوات أو الصور المرئية أو لتشغيؿ أو السيطرة عمى اآلالت
واألجيزة" 1.وفيما يتعمؽ بتنظيـ الترددات الوطنية وتوزيعيا ،فإف لجنة التنسيؽ التي تشكمت بقرار
مجمس الوزراء رقـ ( )4/10/297بتاريخ  2نوفمبر  2017قامت بوضع خطة وطنية لمترددات
المخصصة لخدمات االتصاالت ،بيدؼ ضماف فعالية الطيؼ الترددي واستعمالو دوف أي
تشويش أو تداخالت 2،بحيث تتوافؽ الخطة الوطنية مع األنظمة الدولية المطبقة عمى الطيؼ
الترددي ،واالتفاقيات اإلقميمية والدولية التي تكوف الدولة طرفا فييا.
فدولة اإلمارات العربية المتحدة ىي إحدى الدوؿ األعضاء في االتحاد الدولي
لالتصاالت ،وممتزمة بدستور االتحاد ولوائح الراديو ،وبالتالي أكد المشرع في المادة  47مف
قانوف تنظيـ قطاع االتصاالت عمى أف تكوف الترددات الوطنية منظمة بطريقة تتوافؽ مع
األنظمة الدولية بيذا الشأف ،والتي منيا دستور االتحاد الدولي لالتصاالت والموائح األخرى
وخاصة لوائح تنظيـ إشارات الراديو.

3

وفيما يتعمؽ بالحماية القانونية لإلشارات والترددات الفضائية ،ينص قانوف األجيزة
واالتصاالت الالسمكية عمى أنو "تشكؿ بالو ازرة لجنة لمتحكيـ بقرار مف وزير المواصالت إلبداء
الرأي في المسائؿ أو المنازعات التي تثور حوؿ التداخؿ والتشويش الناشئ عف سوء استخداـ

1

المادة األولى من قانون تنظٌم قطاع االتصاالت االتحادي رقم  3لسنة  ،2003المنشور اً الجرٌدة الرسمٌة العدد أربعمابة وأحد
عشر ،السنة الرابعة والةالةون .أبرٌل .2004
2
تشكلت اللجنة بموجب المادتٌن  46و 47من قانون تنظٌم قطاع االتصاالت االتحادي ،ووضعت الخطة الوطنٌة للترددات لسنة
.2016
3
تنص المادة  47من قانون تنظٌم قطاع االتصاالت االتحادي على أنه "ٌجب أن تتوااق الخطة الوطنٌة للترددات مع األنظمة
الدولٌة المطبقة على الطٌف الترددي واالتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة التً تكون الدولة طراا اٌها."...
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األجيزة الالسمكية مف المرخص ليـ" 1.وحيث إف حصيمة دولة اإلمارات مف األقمار الصناعية
وصمت إلى عشرة أقمار صناعية خالؿ ثماني عشر سنة ،بدءا مف عاـ  2000وحتى عاـ
 ،2018تتنوع مياميا واختصاصاتيا بيف التربية والتعميـ ،واالستشعار عف بعد ،وأقمار
االتصاالت 2،األمر الذي يظير الحاجة الممحة إليجاد نظاـ قانوني وقواعد قانونية صارمة
لحماية اإلشارات والترددات الخاصة بيذه األقمار الصناعية وبياناتيا ،وايجاد نظاـ قانوني محمي
يقوى عمى مواجية التداخؿ والتشويش المتعمد الذي قد تتعرض لو الترددات واإلشارات الخاصة
باألقمار الصناعية اإلماراتية.
إال أنو ولحد اآلف ال يوجد أي إطار قانوني في دولة اإلمارات لمتعامؿ مع ىذه
اإلشكالية ،عمى الرغـ مف أىميتيا وحيوتيا ،فالحاجة لحماية الترددات اإلماراتية تنطوي عمى
درجة عالية مف األىمية نظ ار ألف بعض ىذه اإلشارات والترددات قد تحمؿ بيانات سرية حوؿ
الموارد البيئية والطبيعية في دولة اإلمارات ،وأف التداخؿ المتعمد ونشر ىذه البيانات والتعدي
عمييا قد يؤدي إلى اإلضرار بالمصمحة القومية واألمف القومي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
األمر الذي يدعو بشدة إلى إيجاد نظاـ قانوني وتشريع خاص في دولة اإلمارات يكوف ىدفو
محاولة إرساء قواعد قانونية صارمة وفػرض عقوبات عمى كؿ مف يحاوؿ التعدي عمى إشارات
وترددات األقمار الصناعية اإلماراتية ،أو مف يحاوؿ التعدي عمى ترددات أي أقمار صناعية في
الفضاء الخارجي داخؿ دولة اإلمارات ،وذلؾ إلى حيف إيجاد نظاـ قانوني دولي يتمتع بالنفاذ
واإللزاـ يتصدى ليذه المسألة بيف المجتمع الدولي .فنص المادة  26مف قانوف األجيزة
واالتصاالت الالسمكية ال يوفر الحماية القانونية الالزمة ليذه الترددات واإلشارات ،خاصة وأنو
1

المادة  26من القانون االتحادي رقم  7لسنة  1973اً شؤن األجهزة واالتصاالت الالسلكٌة الصادر بتارٌخ ٌ 25ولٌو ،1973
والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد  12بتارٌخ  2أغسطس .1973
2
مقال منشور اً جرٌدة االتحاد بتارٌخ  10أكتوبر  .2018متوار على الرابط:
آخر زٌارة https://www.alittihad.ae/article/67456/2018/10 .2019/9/17

64

ينص عمى مسألة إبداء الرأي فقط دوف أف يتضمف أي إجراءات قانونية واضحة وممزمة ،وال
ينص عمى أي عقوبات تفرض عمى مف يتعدى عمى الترددات واإلشارات الفضائية ،كما أف
انطباقو عمى إشارات األقمار الصناعية في الفضاء الخارجي قد ال يكوف واضحا نظ ار ألنو
ينطبؽ بشكؿ أساسي عمى اإلشارات الالسمكية عمى األرض.
كما أنو في حاؿ كاف مصدر التعدي عمى اإلشارات والترددات الفضائية أجنبيا ،فال
نالحظ وجود نصوص وقواعد قانونية دولية ممزمة لمتصدي ليذا التعدي ،وىو ما يستدعي
ضرورة إيجاد توافؽ دولي حوؿ ىذه المسألة ،ووضع التزامات محددة وممزمة عمى الدوؿ لمحد
مف التعدي عمى اإلشارات والترددات الفضائية.
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المطمب الثاني :براءة االختراع والممكية الفكرية في الفضاء
إف التوسع التكنولوجي المتزايد في عالـ الفضاء ،ودخوؿ األفراد والشركات الخاصة في
عمميات استثمار الفضاء ،يثير تساؤالت واشكاليات ميمة حوؿ كيفية حماية براءات االختراع
والممكية الفكرية عف االختراعات التي يتـ تصنيعيا في الفضاء 1.خاصة وأف قوانيف حماية
الممكية الفكرية الوطنية قد ال تمتد إلى األنشطة التي تتـ في الفضاء الخارجي.
وعمى الرغـ مف أف ىناؾ العديد مف االتفاقيات الدولية حوؿ تنظيـ الفضاء الخارجي
واستخدامو ،إال أف أيا مف ىذه المعاىدات لـ يتطرؽ إلى مسألة حماية الممكية الفكرية وبراءات
االختراع عف االختراعات الفضائية 2،وما ىو اإلطار القانوني لحماية ىذه االختراعات مف
التعدي ،ومف ىي الدولة أو الجية التي يحؽ ليا تسجيؿ ىذا االختراع باسميا واالنتفاع وحدىا
بحقوؽ ممكيتو ،فمسألة الممكية الفكرية وحماية براءات االختراع في الفضاء ذات أىمية كبيرة،
كونيا وسيمة لتشجيع الشركات الخاصة عمى مواصمة التطوير التكنولوجي الخاص باألعماؿ
الفضائية ،مما يضمف ليا عدـ التعدي عمى حقوؽ ممكيتيا ليذه االختراعات.
وكاف ىناؾ تقدـ محدود في تشريعات الواليات المتحدة األمريكية ،حيث سف الكونغرس
األمريكي تشريع براءات االختراع في الفضاء 3،ليشمؿ جميع االختراعات المنشأة عمى األجساـ
الفضائية المسجمة لدى الواليات المتحدة األمريكية 4،إال أف ىذا التشريع ال زاؿ يثير بعض

1

Weisfeiler, Marie (2019). Patent law in space. Boston college intellectual property
&technology forum. P. 1.
2
Jimenez, Juan Felipe (2018). Patents in outer space. An approach to the legal framework
of future invention. 98 J. pat. & Trademark off. P.447- 456.
3
Patents in space Act. 35 U.S.A. 2012.
4
Kleiman, Matthew J. (2011). Patent rights and flags of convention in outer space. 23 no. 3
Air& space law. P 4-5.
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اإلشكاليات المتعمقة بالنفاذ الدولي ليذه االختراعات ،فالقانوف ينطبؽ فقط عمى النزاعات المحمية
بشأف ىذه االختراعات وال يمتد لمنفاذ الدولي ليذه االختراعات.

1

وأعطى الكونغرس قانوف براءات االختراع بموجب المادة  105االختصاص القضائي
لمواليات المتحدة األمريكية عمى االختراعات التي تصنع في المركبات الفضائية المسجمة لدى
الواليات المتحدة األمريكية ،وبموجب ىذه المادة ،فإف االختراعات التي تصنع أو تباع في
الفضاء الخارجي عمى جسـ فضائي مسجؿ أو يخضع لسيطرة الواليات المتحدة األمريكية كأنو
قد صنع واستخدـ داخؿ الواليات المتحدة األمريكية.

2

واستثنت ىذه المادة بعض األجساـ الفضائية التي تخضع لنظاـ قانوني تنص عميو
اتفاقية دولية تكوف الواليات المتحدة طرفا فييا ،كما استثنت المادة األجساـ الفضائية المسجمة
لدى بمد آخر ،وىنا تكمف المشكمة الحقيقية .حيث يمكف لمشركات أو األفراد تجنب المسؤولية مف
خالؿ تسجيؿ الجسـ الفضائي لدى دولة أخرى ،لـ يسجؿ االختراع محؿ الحماية لدييا 3،فغالبا
أف قوانيف حماية براءة االختراع ىي قوانيف إقميمية ،بحيث يتعيف عمى مف يريد الحصوؿ عمى
الحماية القضائية الختراعو أف يسجمو في اإلقميـ الذي يريد أف يحتج فيو بحقو في براءة
االختراع 4.فمو أف صاحب االختراع الحقيقي لـ يسجؿ اختراعو لدى دولة ما ،فيمكف لمشركات
أف تتعدى عمى حقو في االختراع مف خالؿ استخدامو وتسجيؿ المركبة الفضائية لدى ذلؾ البمد.

1

Shoemark, Jocelyn H. (1999). The patents in space act: Jedi mind trick or real protection
for American inventors on the international space station. 6 J. INTELL. PROP. L. 395, 397,
398-399.
2
Pannell, William C. (2016). Private Battles in outer space: preventing patent infringement
th
on the 8 sea. 46 U. MEM. L. REV. p. 748.
3
Pannell, William C. Id. p. 748.
4
Hammerle, Kurt G. & Ro, Theodore U. (2008). The extra- territorial reach of U.S patent law
on space related activities: does the international shoe fit as we reach for the stars?. J.
space law. 34. P 247.
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فمثال لو أف شركة خاصة تأسست واتخذت مقر ليا في الواليات المتحدة األمريكية،
وقررت الدخوؿ في عمميات البث التمفزيوني عبر األقمار الصناعية ،إال أنيا ال تريد الخوض
في مياديف البحث العممي وتطوير التكنولوجيا المطموبة لذلؾ ،وعوضا عف ذلؾ ،استخدمت
إحدى التقنيات المطورة والحاصمة عمى براءة اختراع في الواليات المتحدة األمريكية ،إال أنيا لـ
تسجؿ في بمد أجنبي ،فيمكف لمشركة في ىذه الحالة انتياؾ حؽ براءة االختراع مف خالؿ
تسجيؿ مركبتيا الفضائية لدى البمد األجنبي ،دوف أف تتعرض لممسؤولية لكونيا مستثناة مف
تطبيؽ المادة .105

1

وفي سياؽ متصؿ ،عمى الرغـ مف وجود قانوف دولي متعمؽ بمختمؼ أشكاؿ الممكية
الفكرية وبراءات االختراع ،حيث اجتمعت المنظمة الدولية لحماية الممكية الفكرية ” “WIPOفي
عاـ  1967لتنظيـ قوانيف الممكية الفكرية العامة وتنظيـ إنفاذىا الدولي ،مف خالؿ إنشاء براءة
اختراع دولية مف شأنيا توفير الحماية لبراءات االختراع والممكية الفكرية لدى جميع الدوؿ
األطراؼ 2،كما أف االتفاقية المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة ”“TRIPS
وضعت ضوابط ومبادئ دولية إلنفاذ االختراعات عمى المستوى الدولي 3.واعتمدت االتفاقية
مبدأ "الدولة األكثر رعاية" الذي يستند إلى شرط عدـ التمييز ،وىو شرط يستند إلى البمد الذي
تـ فيو إنشاء االختراع 4،إال أف أيا مف ىذه االتفاقيات والمبادئ ال تنطبؽ مباشرة عمى
االختراعات الفضائية.

1

Pannell, William C. Id. p. 750.
Patent cooperation treaty. June 19, 1970. 28 U.S.T. 7813, T.I.A.S. No. 8733; Malagar, Leo
B. & Malagar, Marlo Apalisok Magdoza (1999). International law of outer space and the
protection of intellectual property rights. 17 B.U. INT‘L L.J. 311, 350.
3
Agreement on trade-related Aspect of intellectual property rights. Apr 4, 1994; world
intellectual property Org. (WIPO) (2004). Intellectual property and space activities. At 6-7.
4
world intellectual property Org. (WIPO) (2004). Intellectual property and space activities. At
7.
2
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ويرى الباحث أف وجود حماية قانونية دولية لبراءات االختراع في الفضاء مف شأنو
تعزيز حماية حقوؽ المخترعيف لمواصمة نجاحاتيـ ،وخمؽ حوافز قانونية لممستثمريف في الفضاء
مف خالؿ ضماف تمتعيـ بحقوؽ ممكية اختراعاتيـ ومعرفة حقوقيـ القانونية في الفضاء .كما أف
وجود قواعد قانونية دولية تشمؿ االختراعات في الفضاء ،مف شأنو منع التحايؿ مف قبؿ
الشركات الخاصة عمى حقوؽ الممكية مف خالؿ تسجيؿ مركباتيـ الفضائية تسجيؿ استراتيجي
لدى إحدى الدوؿ التي لـ يتـ إنشاء االختراع فييا.
إف المعيار الحالي لتحديد الوالية القضائية عمى براءات االختراع في الفضاء ىو مف
خالؿ البمد الذي سجمت فيو المركبة الفضائية التي تـ تطوير االختراع فييا 1،وىذا المعيار
يتطمب أف يكوف قانوف حماية براءة االختراع في الدولة التي تـ تسجيؿ المركبة الفضائية فييا
يشمؿ االختراعات التي تتـ في الفضاء 2،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى يتطمب أف تكوف الدولة
مف الدوؿ القادرة عمى إرساؿ األجساـ الفضائية لمفضاء الخارجي.

3

وقد حاولت االتفاقية الحكومية التي تحكـ استخداـ محطة الفضاء الدولية ” “ISSإيجاد
حؿ لمسألة براءات االختراع في الفضاء ،مف خالؿ اعتماد مبدأ "شبو اإلقميمية" حيث استنادا
ليذا المبدأ يمتد االختصاص القضائي لبمد ما ليشمؿ جميع األنشطة المنجزة عمى الجسـ
الفضائي المسجؿ لدى محطة الفضاء الدولية 4.إال أف ىذه االتفاقية بطبيعة الحاؿ ليست ممزمة
ألي دولة ليست عضو في ىذه االتفاقية ،مما يسمح لتمؾ الدوؿ بالتعدي عمى حقوؽ براءات

1

Kleiman. Id. P 5.
world intellectual property Org. (WIPO) (2004). Intellectual property and space activities. At
11.
3
Pannell, William C.. Id. p 733, 749-750.
4
Stewart, David C. (1989). Resolution of legal issues confronting the international space
station project: A step forward in the development of space law. 29 VA. J. INT‘L. p 745-746.
2
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االختراع التي تـ الحصوؿ عمييا مف المحطة الفضائية الدولية 1،كما أف ىذا النيج لف يكوف
كافيا عندما تدخؿ المزيد مف الشركات الخاصة في األنشطة الفضائية ،ألنيا ستسمح بالتسجيؿ
االستراتيجي ألجساميا الفضائية في دولة لـ يكف ليا دور في إنشاء االختراع.

2

وفي محاولة إليجاد حموؿ ليذا اإلشكالية ،تـ وضع مقترحيف إلنشاء طريقة موحدة
لحماية براءات االختراع في الفضاء وضماف االعتراؼ الدولي بيا :األوؿ كاف مف اقتراح
المنظمة الدولية لمممكية الفكرية ” “WIPOالتي اقترحت اعتبار الفضاء كإقميـ عالمي خاص بيا
فقط لغرض حقوؽ براءات االختراع ويكوف ليا الوالية القضائية عميو ،بحيث سيقوـ المخترعوف
بتقديـ طمب واحد لممنظمة ،والتي بدورىا ستضمف حقوؽ ممكيتو لممخترع وقابميتو لمتنفيذ عالميا.

3

فيذه الطريقة توفر حماية كبيرة لممخترعيف مف خالؿ وضع قواعد عالمية موحدة وتبسيط
إجراءات تسجيؿ براءات االختراع مف خالؿ تقديـ طمب واحد ،دوف الحاجة لتسجيؿ االختراع في
كؿ بمد يرغب المخترع في إنفاذ حقوقو فيو 4،كما أف ىذه الطريقة ستسد الثغرة التي تسمح
لمشركات الخاصة بانتياؾ حقوؽ براءة االختراع مف خالؿ بمد التسجيؿ .إال أف العائؽ األكبر
أماـ ىذا المقترح يتمثؿ في عدـ استعداد الدوؿ لمتخمي عف سيادتيا لمنح مثؿ ىذه السمطة
والوالية القضائية لمنظمة دولية.

5

أما االقتراح الثاني يتمثؿ في إنشاء لجنة فرعية مف قبؿ لجنة األمـ المتحدة الستخداـ
الفضاء الخارجي في األغراض السميمة ” ،“COPUOSتكوف ميمتيا العناية بمسألة براءات

1

Stewart. Id. P 747.
Weisfeiler, Marie. Id. P 6.
3
Weisfeiler, Marie. Id. P 6.
4
world intellectual property Org. (WIPO) (2004). Intellectual property and space activities. At
22.
5
Kleiman. Id. P 6.
2
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االختراع في الفضاء وتكوف مسؤولة عف منح براءة االختراع وانفاذىا الدولي 1،خاصة وأف لجنة
استخداـ الفضاء لألغراض السممية لدييا الخبرة الواسعة في قانوف الفضاء ،ولدييا أجيزة
مختصة وىيئة إدارية مناسبة لمثؿ ىذا التخصص 2،إال أف ىذا المقترح يواجو نفس العائؽ أماـ
المقترح األوؿ في أف الدوؿ غير مستعدة لمتنازؿ عف سيادتيا الوطنية وواليتيا القضائية عمى
براءات االختراع الخاصة بيا إلى لجنة تابعة لألمـ المتحدة.
وعمى الرغـ مف أف كال المقترحيف يقدماف حموال عممية إلشكالية حقوؽ براءة االختراع
في الفضاء ،إال أف المقترح الذي أتت بو المنظمة الدولية ” “WIPOقد يكوف أكثر انسجاما،
ذلؾ أف ىذه المنظمة مختصة أصال بحقوؽ الممكية الفكرية وقادرة عمى فيـ متطمبات
واحتياجات الممكية الفكرية في الفضاء ،وقادرة عمى تحقيؽ فاعمية أكبر بدال مف إنشاء لجنة
جديدة ليذا الغرض.

3

أما في ما يتعمؽ بقانوف حماية المؤلؼ اإلماراتي ،فيرى الباحث أف ىذا القانوف ال
ينطبؽ عمى حقوؽ الممكية الفكرية التي تتـ في الفضاء الخارجي ،حيث ينص القانوف عمى أنو
"يتمتع بالحماية المقررة في ىذا القانوف مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوؽ المجاورة إذا وقع
االعتداء عمى حقوقيـ داخؿ الدولة 4."..كما أننا ال نجد في نصوص قانوف تنظيـ وحماية
الممكية الصناعية لبراءات االختراع ما يشير إلى انطباقو عمى براءات االختراع التي تتـ في

1

Jimenez. Id. P 458.
Jimenez. Id. P 459.
3
world intellectual property Org. (WIPO) (2004). Intellectual property and space activities. At
1. (describing the activities and purpose of WIPO).
4
المادة  2من القانون االتحادي رقم  7لسنة  2002اً شؤن حماٌة حقوق المإلف والحقوق المجاورة ،الصادر بتارٌخ ٌ 1ولٌو
 ،2002والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ ٌ 14ولٌو  .2002العدد .383
2
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الفضاء الخارجي 1،وىنا تبرز اإلشكالية عف حماية االختراعات والمؤلفات التي تتـ في الفضاء
الخارجي داخؿ أحد األجساـ الفضائية المسجمة لدى دولة اإلمارات.
واذا ما عقدنا المقارنة بيف المركبة الفضائية والسفينة التي تسير في أعالي البحار ،فإف
السفف التي تحمؿ عمـ الدولة والمسجمة لدييا ينطبؽ عمييا قانوف دولة اإلمارات ،حيث ينص
قانوف التجارة البحري عمى أنو "تسري أحكاـ التشريعات الجنائية النافذة في الدولة عمى الجرائـ
التي ترتكب عمى ظير سفينة ترفع عمـ الدولة" 2،كما ينص ذات القانوف عمى أنو "ال يجوز ألي
سفينة تسير في البحر تحت عمـ الدولة إال إذا كانت مسجمة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف".

3

والسؤاؿ ىنا ،ىؿ تنطبؽ القوانيف االتحادية عمى األعماؿ التي تتـ داخؿ المركبة
الفضائية في الفضاء الخارجي كما ىو الحاؿ بالنسبة لمسفف أـ ال؟
إف مسودة الئحة تسجيؿ األجساـ الفضائية الصادرة عف وكالة الفضاء اإلماراتية في
المادة األولى منيا في الفقرة (أ) تقضي بتسجيؿ األجساـ الفضائية التي تكوف دولة اإلمارات
تمثؿ فييا دولة اإلطالؽ ،أو تكوف مؤىمة لذلؾ بموجب معاىدة تسجيؿ األجساـ الفضائية،
باستثناء األحواؿ التي تكوف فييا دولة أخرى بمثابة دولة التسجيؿ.

1

4

تنص المادة  2من القانون االتحادي رقم  71لسنة  2002اً شؤن تنظٌم وحماٌة الملكٌة الصناعٌة الصادر بتارٌخ  71نوامبر
 ،2002والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  00نوامبر  ،2002العدد  010على أنه "ال تخل أحكام هذا القانون بما تنص علٌه
االتفاقٌات والمعاهدات التً تكون الدولة طراا اٌها ،والتً تنظم حقوق مواطنً الدول األطراف اً تلك االتفاقٌات والمعاهدات
وحقوق األشخاص الذٌن ٌعاملون معاملتهم ،"...وتنص المادة  3على أنه "تمنح حماٌة مإقتة لالختراعات وللرسوم والنماذج
الصناعٌة التً تعرض اً معارض داخل الدولة."...
2
المادة  17من القانون االتحادي رقم  26لسنة  1981بشؤن القانون التجاري البحري ،الصادر بتارٌخ  7نوامبر ،1981
والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  21نوامبر  .1981العدد .98
3
المادة  1/18من القانون التجاري البحري.
4
المادة األولى الفقرة (أ) من مسودة البحة تسجٌل األجسام الفضابٌة التً تنص على أنه:
(the Agency shall establish a National Registry of the United Arab Emirates (the ‗National
Registry‘) for the purpose of registration of all Space objects for which the United Arab
Emirates qualifies as the launching state in accordance with the requirements of the
Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, with the exception of
cases where another state acts as state of registry).
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وىنا يرى الباحث أف دولة اإلمارات قد ال تكوف ىي دولة التسجيؿ عمى الرغـ مف
أىميتيا لذلؾ بموجب اتفاقية تسجيؿ األجساـ الفضائية ،وذلؾ مف خالؿ االتفاؽ مع دولة أخرى
بأف تكوف ىي دولة التسجيؿ ،ومف ثـ فإف قانوف دولة اإلمارات قد ال ينطبؽ عمى ىذا الجسـ
الفضائي.
وىنا نستشعر الثغرة القانونية المتعمقة بحماية حقوؽ الممكية الفكرية وبراءات االختراع
عمى المركبات الفضائية التي تطمؽ مف دولة اإلمارات ،والتي قد تكوف الدولة مؤىمة ألف تكوف
دولة تسجيؿ ،مف خالؿ عدـ خضوع ىذه المركبة لقانوف دولة اإلمارات ،وانما لقانوف دولة
التسجيؿ.
فمثال عند قياـ دولة ما بإطالؽ جسـ فضائي مف داخؿ أراضي اإلمارات ،وتكوف فييا
الدولة األخرى تعمؿ بمثابة دولة تسجيؿ ،عمى الرغـ مف أىمية دولة اإلمارات لذلؾ ،فإف قانوف
دولة اإلمارات ال يجد محال لمتطبيؽ في ىذه الحالة .وبالعكس ،فعندما تقوـ دولة اإلمارات
بإطالؽ جسـ فضائي مف أراضي دولة أخرى تكوف ىي دولة التسجيؿ ،فإف ىذا الجسـ الفضائي
ال يخضع لقانوف اإلمارات وانما لقانوف دولة التسجيؿ.
ويرى الباحث أف مسألة حماية حقوؽ الممكية الفكرية وبراءات االختراع في الفضاء
الخارجي تواجو إشكاليتيف في القانوف اإلماراتي :أوليما أف قوانيف الممكية الفكرية وبراءات
االختراع اإلماراتية ال تمتد لتشمؿ المؤلفات واالختراعات التي تتـ عمى المركبة الفضائية
المطمقة في الفضاء الخارجي ،وثانييما أف المركبة الفضائية التابعة لدولة اإلمارات والمسجمة
لدى دولة أخرى ،أو المركبة التي تكوف فييا الدولة مؤىمة ألف تكوف دولة تسجيؿ وتستطيع
إطالؽ الجسـ الفضائي مف أراضييا ،قد ال تخضع لمقانوف اإلماراتي ،وانما لقانوف دولة
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التسجيؿ ،األمر الذي يعرض حقوؽ الممكية الفكرية وبراءات االختراع لخطر التعدي مف دولة
أخرى قد ال تكوف مساىمة في إنجاز ىذه االختراعات.
ولمتصدي ليذه اإلشكالية يرى الباحث أنو مف المستحسف النص صراحة عمى سرياف
قوانيف الممكية الفكرية وبراءات االختراع عمى المؤلفات واالختراعات التي تتـ عمى المركبة
الفضائية المسجمة لدى دولة اإلمارات ،كما يجب حؿ اإلشكالية المتعمقة بالحاالت التي تكوف
فييا دولة اإلمارات بمثابة دولة التسجيؿ ،والنص صراحة عمى أف الدولة تكوف ىي وحدىا دولة
التسجيؿ عند إطالؽ الجسـ الفضائي مف أراضي الدولة ،أو باستخداـ منشآتيا ،أو عندما تكوف
الدولة ىي المشغؿ األساسي لمجسـ الفضائي وعممية اإلطالؽ ،وذلؾ لتجنب الوقوع في خطر
التعدي عمى حقوؽ الممكية الفكرية وبراءات االختراع التي تتـ عمى المركبة الفضائية.
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المبحث الثاني :التحديات المستقبمية لالستخدام التجاري لمفضاء الخارجي
تمهيد وتقسيم
عمى الرغـ مف أف أنشطة استغالؿ الفضاء ال تزاؿ في طور النمو ،إال أف ىناؾ بعض
التطورات الجديدة التي بدأت تطفو عمى الساحة التجارية .ومف أىـ ىذه األنشطة ،الرحالت
الفضائية المأىولة ،أو ما يطمؽ عمييا بالسياحة الفضائية ،والتي يمكف مف خالليا لألشخاص
العادييف تجربة ارتياد الفضاء الخارجي ،مف خالؿ زيارة إلى إحدى المحطات الفضائية ،وتعتبر
السياحة الفضائية وجية اقتصادية مثيرة لمشركات التجارية العاممة في ميداف الفضاء.
كما أف تقدـ تكنولوجيا الفضاء وتطور وحداثة أساليب استكشاؼ الفضاء ،أسفر عف
اكتشاؼ العديد مف الموارد الطبيعية الموجودة في الفضاء الخارجي مف معادف نفيسة وغيرىا،
األمر الذي شجع الحكومات الوطنية والشركات الخاصة عمى محاولة استغالؿ ىذه الموارد
واالستفادة منيا وجني ثمارىا ،والحصوؿ عمى حقوؽ حصرية عمييا ،عمى الرغـ مف أف ىذا
األمر قد ولد إشكاليات متعمقة بتعارض ىذا النشاط مع مبادئ مستقر عمييا في القانوف
الفضائي الدولي.
وعميو ،نقسـ ىذا المبحث لمحديث عف السياحة الفضائية ،واستغالؿ الموارد في الفضاء
الخارجي واإلطار القانوني المنظـ ليما ،وذلؾ مف خالؿ مطمبيف عمى النحو التالي:
المطمب األوؿ :السياحة الفضائية.
المطمب الثاني :استغالؿ الموارد في الفضاء الخارجي.
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المطمب األول :السياحة الفضائية
ظيرت رحالت الفضاء البشرية تزامنا مع ظيور مصطمح "الفضاء الجديد" أو "الفضاء
التجاري" ،حيث يشير مصطمح "الفضاء الجديد" إلى العمؿ عمى فتح حدود الفضاء مف خالؿ
التنمية االقتصادية أماـ القدرات البشرية 1.ورحالت الفضاء تشير إلى رحالت البشر المقصود
منيا دخوؿ الفضاء الخارجي عمى نفقة الشخص نفسو ،أو عمى نفقة شخص آخر أو ىيئة
خاصة ،تقوـ بو كيانات أو شركات خاصة 2.كما تشير إلى أي نشاط تجاري يوفر لمعمالء
تجربة مباشرة أو غير مباشرة لمسفر إلى الفضاء.

3

ولحد اآلف اقتصرت السياحة الفضائية عمى عدد قميؿ مف الرحالت المدارية ودوف
المدارية ،حيث تقدـ شركة ( )Virgin Galacticرحالت دوف المدارية تصؿ إلى ارتفاع (100
كـ) ،وتقدـ شركة ( )Space Adventuresرحالت مدارية إلى محطة الفضاء الدولية ”“ISS
بارتفاع ( 350كـ) .أما السياحة خارج المدار األرضي إلى القمر والمريخ ال زالت غير متاحة
بعد.

4

وما يعيؽ تطور السياحة الفضائية ىو أف النقؿ الفضائي ال يزاؿ صناعة باىظة الثمف،
حيث إف تكمفة إطالؽ البشر إلى الفضاء اليوـ تعادؿ ( 200000دوالر) لمكيمو غراـ الواحد،
وىو ما يدعو إلى التغمب عمى القيود اليندسية والتقنية واستخداـ صواريخ اإلطالؽ القابمة إلعادة

1

Definition at the Space Frontier Foundation available at: https://spacefrontier.org/what-isآخر زٌارة newspace/ .2019/7/27
2
Von der Dunk. F. (2015). Legal aspects of private manned spaceflight. In: F. von der Dunk
& F. Tronchetti. eds. Handbook of Space Law. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar
Publishing: Research Handbooks in International Law. p. 667.
3
Hobe, Stephan (2007). Legal Aspects Of Space Tourism. Nebraska Law Review. Volume
86. Issue 2. Article 6. P 439.
4
Mekinc, Lanez and Boncica, Iztok (2016). Safety And Security In Space Tourism.
Academica Turistica. Year 9. No. 2. December 2016. P 17.
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االستخداـ 1،حيث تخطط ” “NASAالستخداـ صواريخ الجيؿ الثاني القابمة إلعادة االستخداـ
في عاـ  2020بيدؼ الحد مف تكمفة اإلطالؽ لتصؿ إلى ( 60000دوالر) لمكيمو غراـ الواحد.
وفي حاؿ وصوؿ السياحة الفضائية إلى مرحمة السوؽ الشامؿ ،فإف التكمفة المتوقعة لمرحمة
الفضائية ستصؿ مستقبال إلى ( 20000دوالر) لمشخص ،وىو ما سيجعميا متاحة لمجميع.

2

وتشير االستطالعات إلى أف  %80مف األشخاص الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  20إلى  29سنة
ميتميف بالسفر إلى الفضاء 3.كما أظيرت اإلحصائيات أف  %10مف سكاف البمداف الصناعية
عمى استعداد لتوفير مرتب سنة كاممة لتجربة السفر إلى الفضاء.

4

ومف المأموؿ أف تصؿ تكمفة الوصوؿ إلى الفضاء إلى أقؿ مف ( 50دوالر) لمكيمو غراـ
الواحد 5.وفي الياباف تأخذ الصناعة الفضائية بعيف االعتبار السياحة الفضائية المستقبمية ،حيث
تـ تصميـ مركبة فضائية خاصة بالسياحة الفضائية قادرة عمى نقؿ  50راكبا إلى الفضاء.

6

1

Pelt, Michel. Space Tourism-Adventures in the Earth and Beyond. Van-Copernicus books.
New York.
2
Toivonen, Annette (2017). Sustainable Planning for Space Tourism. University of Lapland,
Multidimensional Tourism Institute (MTI). MATKAILUTUTKIMUS 13: 1–2/2017. P 23.
واقتصرت الرحالت على عدد قلٌل من األةرٌاء حول العالم ،وداع أول سابح اضابً ( )Denis Titoعام  2001أكةر من (20
ملٌون دوالر) لمغامرته الفضابٌة التً انطلقت من روسٌا ،ومنذ ذلك الوقت شارك ستة سابحٌن اضابٌٌن اً رحالت الفضاء ،وهم
(مارك شاتلورث /جنوب إارٌقٌا) اً عام  2005و(غرٌغوري أولسن /الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) اً عام  ،2006و(أنوشه
أنصاري /الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،إٌران) اً عامً  2007و ،2009و(تشارلز سٌمونً /الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) عام
 ،2008و(رٌتشارد غارٌوت /الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) و(غوري الٌبرت /كندا) اً عام  .2009انظر:
M. Annadurai, A. Krishnan, S. A. Kannan, Rama Murali G. K. (2011). COMMERCIAL SPACE
TRAVEL AND SPACE TOURISM. ISRO Satellite Centre, Bangalore 560017. India. P 1.
;Mekinc, Lanez andآخر زٌارة https://www.researchgate.net/publication/282752474 2019/8/1
Boncica, Iztok (2016). Safety And Security In Space Tourism. Academica Turistica. Year 9.
No. 2. December 2016. P 17.
3

Reggestad, Kemper Mendell (2000). Space Tourism-from dream to reality. International
st
51 International Astronautical Congress 2-6. Oct 2000/Rio de Janerio, Brazil.
4
Andrieu, Michel (2004). EVALUATION OF FUTURE SPACE MARKETS. Organisation for
Economic Co-operation and Development. SG/AU/SPA(2004)5. 12-May-2004. P 55.
5
Pelt, Michel. Id.
6
M. Annadurai, A. Krishnan, S. A. Kannan, Rama Murali G. K. Id. P 2.
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ويعد عامؿ السالمة واألمف أحد العوائؽ الرئيسية التي تعيؽ تطور السياحة الفضائية،
ذلؾ أف عامؿ الخطر في صواريخ اإلطالؽ الفضائية مرتفع جدا مقارنة بطائرات النقؿ الجوي،
وتعد السالمة أحد الشروط الرئيسية لتطوير السياحة 1.وتعمؿ محركات الصواريخ في ضغط
عاؿ لتوليد قوة دفع كافية ،والتي بدورىا تضع أعباء ثقيمة عمى المحرؾ ،إضافة الستخداـ الوقود
الدفعي الخطير لمغاية 2.كما أف اإلشعاعات التي قد تتعرض ليا المركبة الفضائية في الفضاء
الخارجي تؤثر بشكؿ كبير عمى صحة األفراد وسالمتيـ ،حيث إف التعرض لغاز (الرادوف) يؤثر
عمى سالمة جسد الركاب وسالمة المركبة الفضائية عمى حد سواء .ويمكف حماية المركبة
الفضائية مف خالؿ استعماؿ معادف كثيفة ،إال أف استعماليا يتسـ بالمحدودية لكوف المركبة
ستصبح ثقيمة جدا 3.ومع ما مجموعو حوالي  240ميمة فضائية حتى اآلف ،فإف معدؿ
الحوادث القاتمة ىو واحد مف كؿ ستيف رحمة ،وىو معدؿ مرتفع لمغاية مقارنة برحالت النقؿ
الجوي .وعادة فإف طائرات النقؿ الجوي تقوـ بأكثر مف ( )1000رحمة تجريبية قبؿ وضعيا في
الخدمة ،بينما يتـ اإلعالف عف تشغيؿ نظاـ جديد مف الصواريخ الفضائية بعد رحمة واحدة أو
رحمتيف فقط ،وىو ما سيجعؿ سوؽ السياحة الفضائية صغير جدا لعدـ ارتياح الناس لمستوى
الخطورة المرتفع في الرحالت الفضائية 4.إف العمؿ المتنامي عمى تطوير سوؽ السياحة
الفضائية يدؿ عمى القيمة االقتصادية الكبيرة التي تتمتع بيا ،وستكوف سوقا شائعة لمغاية
وتجذب العديد مف االستثمارات التجارية 5،وكما أسمفنا أف اإلحصائيات تشير بوضوح إلى رغبة

1

Mekinc, Lanez and Boncica, Iztok. Id. P 14.
M. Annadurai, A. Krishnan, S. A. Kannan, Rama Murali G. K. Id. P 2.
3
M. Annadurai, A. Krishnan, S. A. Kannan, Rama Murali G. K. Id. P 4.
4
M. Annadurai, A. Krishnan, S. A. Kannan, Rama Murali G. K. Id. P 4.
5
للمزٌد حول مستقبل السٌاحة الفضابٌة انظر:
Khan, Manzoor (2015). Space Tourism. International Journal of Multidisciplinary Research
and Development 2015. Vol. 2(3). P 815-816.; Bunghez, Corina Larisa (2015). Space
Tourism Market Analysis. Current Situation and Future Trends. International Conference on
Marketing and Business Development Journal. Vol. I (No. 1/2015). P 97-103.
2

78

معظـ الناس في ارتياد الفضاء .وعمى مدار األعواـ الماضية حاولت العديد مف المؤسسات
دخوؿ ميداف السياحة الفضائية ،ولكف التكاليؼ الباىظة حالت دوف تطوير الرحالت التجارية
لمفضاء الخارجي.

1

ومف المحتمؿ أف تنمو خدمات السياحة الفضائية عمى مدار القرف الحادي والعشريف
بقدر نمو خدمات الطيراف الجوي خالؿ القرف العشريف 2.ونظ ار لعولمة االقتصاد العالمي والنظاـ
المالي عمى مدار المئة عاـ الماضية ،فإنو مف المتوقع بينما استغرؽ الطيراف الجوي مئة عاـ
منذ بدايتو عاـ  1903حتى وصؿ إلى مبيعات تبمغ تريميوف دوالر سنويا ،فإف السياحة الفضائية
قد تبمغ ىذا الرقـ خالؿ خمسيف عاما فقط.

3

وتثير مسألة السياحة الفضائية العديد مف اإلشكاليات القانونية نظ ار لمفراغ القانوني الذي
يعتري تنظيـ مثؿ ىذا النشاط .فالمعاىدات الدولية المتعمقة باستخداـ واستكشاؼ الفضاء
والمسؤولية الدولية واتفاقية اإلنقاذ ىي اتفاقيات بيف الدوؿ ،أي أنيا ممزمة لمحكومات وال تخاطب
الكيانات الخاصة ،كما أف ىذه المعاىدات قد صيغت في حقبة كاف فييا استخداـ الفضاء يتجمى
في األغراض العممية البحتة ،ولـ يكف ظاى ار بشكؿ واضح مفيوـ االستخداـ التجاري لمفضاء
الخارجي ،فالمعاىدات الدولية ال تنظـ مثؿ ىذا المفيوـ.

4

1

Klemm, G., & Markkanen, S. (2011). Space tourism: Will we all become astronauts? In A.
Papathanassis (Ed.). The long tail of tourism (pp. 95–103). Wiesbaden, Germany: Gabler
Verlag.
2
Goehlich, A. R. (2007). Space tourism. In R. Conrady & M. Buck (Eds.). Trends and issues
in global tourism 2007. (pp. 213–226). Berlin, Germany: Springer.
3
O‘Neil, Daniel, Bakery, Ivan, Mankins, John, Rogers, Thomas and Stallmer, Eric (1997).
General Public Space Travel and Tourism. NASA Summary of a Space Act agreement
study. Washington DC. Volume-1 Executive Summary. February 19-21, 1997.
4
Sundahl, M. (2017). Legal status of spacecraft. In: R. Jakhu & P. Dempsey, eds.
Routledge Handbook of Space Law. London and New York: Routledge. pp. 47-48.
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ومف اإلشكاليات التي تثيرىا السياحة الفضائية ىي الطبيعة القانونية لمسائح الفضائي
والزاوية التي ينظر إليو منيا ،فمثال ،إف اتفاقية اإلنقاذ تنطبؽ صراحة عمى رواد الفضاء
المبعوثيف مف قبؿ الحكومات الوطنية ألغراض البحث العممي واستكشاؼ الفضاء ،وتنص المادة
الخامسة مف معاىدة الفضاء الخارجي لعاـ  1967عمى أف رواد الفضاء ىـ "مبعوثوف
لمبشرية" 1،وتركز اتفاقية اإلنقاذ عمى إنقاذ رواد الفضاء الذيف يقوموف بأنشطة مف أجؿ
المصمحة أو المنفعة 2.وال يوجد في المعاىدة ما يشير إلى انطباقيا عمى السائحيف الفضائييف
الذيف ال يمثموف أي جية حكومية ،وليسوا مكمفيف بأية مياـ عممية.
وعمى الرغـ مف خمو المعاىدة مف أي حكـ يشير إلى انطباقيا عمى السائحيف
الفضائييف ،إال أف التفسير السميـ لممعاىدة يشمؿ إنقاذ كؿ مف يوجد في الفضاء الخارجي ،سواء
أكاف مف رواد الفضاء الذيف يقوموف بمياـ رسمية ولتحقيؽ مصمحة عامة أـ ال .حيث إف ىذا
التفسير يمكف استنباطو مف المادة  31مف اتفاقية (فيينا) المتعمقة بقانوف المعاىدات 3،حيث
تشير ىذه المادة إلى أف المعاىدة تفسر بحسف نية وفقا لممعنى العادي وفي ضوء موضوعيا
وغرضيا ،وتحظر النتائج غير المعقولة وتعطي األولوية لالعتبارات اإلنسانية.

1

4

تنص المادة الخامسة من معاهدة الفضاء الخارجً لعام  1967على أنه "تراعً الدول األطراف اً المعاهدة اعتبار المالحٌن
الفضابٌٌن بمةابة مبعوةً اإلنسانٌة اً الفضاء الخارجً وتزوٌدهم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو محنة أو هبوط
اضطراري ."...انظر أٌضا:
AL-EKABI, Cenan (2012). Revisiting ‗Envoys of Mankind‘ in the Era of Commercial Human
Spaceflight. European Space Policy Institute. No. 62. October 2012. P 4-5.
2
تنص اتفاقٌة إنقاذ المالحٌن الفضابٌٌن اً الدٌباجة على أن "إن الدول األطراف تالحظ األهمٌة الكبٌرة التً تتسم بها معاهدة
المبادئ المنظمة ألنشطة الدول اً مٌدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجً بما اً ذلك القمر واألجرام السماوٌة األخرى التً
تدعو إلى تزوٌد المالحٌن الفضابٌٌن بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث...وإذ تود إجراء تفصٌل أواى وتحدٌد ملموس أوضح
لهذه الواجبات ...اقد اتفقت على ما ٌلً."..
3
Sundahl, M. J. (2009). The Duty to Rescue Space Tourists and Return Private Spacecraft.
Journal of Space Law. 35(1). pp. 163-200.
4
UN, 1969. Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna: United Nations-Treaty
Series Vol. 115,118232.
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إال أنو مف جية ثانية ،تميز الدوؿ الشريكة في محطة الفضاء الدولية ” 1،“ISSوكذلؾ
التشريع األمريكي 2،بيف رواد الفضاء وبيف السائحيف المشاركيف في رحالت الفضاء ،مما يشير
إلى عدـ إمكانية تطبيؽ معاىدة اإلنقاذ عمى السائحيف المشاركيف في الرحالت الفضائية 3،وىو
ما سيجعؿ مف المفيد والضروري أف يوضح المجتمع الدولي حالة السائحيف المشاركيف في
رحالت الفضاء ،والنظاـ القانوني الذيف يخضعوف لو ،مما سيوحد األحكاـ ويقضي عمى
االختالفات والقوانيف المتعارضة بيذا الشأف.
ومف اإلشكاليات األخرى التي تواجو السياحة الفضائية ىو القانوف الواجب التطبيؽ عمى
الرحالت السياحية التجارية ،وذلؾ يعتمد عمى االرتفاع الذي ستصمو المركبة والغرض منيا.
وكما ىو معموـ أف الفضاء الخارجي ال يخضع لمسيادة اإلقميمية ألي دولة ،عمى عكس
الفضاء الجوي الذي يخضع لمسيادة الوطنية لمدولة ،ىذه السيادة مستمدة مف المبدأ الروماني
القديـ” ، “cujus est solum, ejus est usque ad coelum et ad infernosالذي
ت ِ
رجـ بشكؿ فضفاض عمى أف مالؾ األرض يممؾ ما فوقيا وما تحتيا 4،وتـ تكريس ىذا المبدأ
في اتفاقية باريس لممالحة الجوية لعاـ  ،1919حيث أكدت المادة األولى عمى أف كؿ دولة
تتمتع بسيادة كاممة وحصرية عمى المجاؿ الجوي فوؽ أراضييا بما في ذلؾ المياه اإلقميمية
المجاورة.

5

1

ISS Multilateral Crew Operations Panel (MCOP). November 2001. Principles Regarding
Processes and Criteria for Selection. Assignment, Training and Certification of ISS
(Expedition and Visiting) Crewmembers. [Online] Available at:
أخر زٌارة http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=4578 .2019/8/7
2
US Congress, 2004. Commercial Space Launch Amendments Act of 2004, Washington :
Public Law 10-492, 108th Congress.
3
Von der Dunk. F. Id. P 710- 712.
4
B. F. HAVEL (2009). Beyond Open Skies. A New Regime For International Aviation 99.
5
Art 1, Paris Convention on the Regulation of Air Navigation (1919).
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ومع ذلؾ ،فإف الرحالت الفضائية التي أجرتيا الدوؿ لمفضاء الخارجي قد اجتازت
المجاؿ الجوي لمدوؿ األخرى وحمقت فوقيا في الفضاء الخارجي ،إال أف الدوؿ المطمقة لـ تطمب
أي إذف أو تصريح ،ولـ تحتج الدوؿ األخرى ،وبذلؾ تكرس مبدأ حرية التنقؿ في الفضاء
الخارجي ،وتـ االعتراؼ بو فيما بعد كقانوف خالؿ فترة زمنية قصيرة.

1

إف الرحالت الجوية تخضع لنظاـ قانوني ولوائح شاممة لنقؿ الركاب في القانوف الدولي
والقوانيف الوطنية ،بينما عمى العكس مف ذلؾ ،ال يشمؿ قانوف الفضاء حتى اآلف عمى لوائح
مفصمة لنقؿ الركاب .وكانت الواليات المتحدة األمريكية أوؿ مف أدرجت إشارة إلى المشاركيف
في الرحالت الفضائية في قانونيا الوطني لمفضاء ،وعمى الرغـ مف أف ىذه اإلشارة ذات طابع
وطني فقط ،إال أنيا مف الممكف أف تشكؿ نقطة انطالؽ نحو تنظيـ السياحة الفضائية عمى
الصعيديف الدولي والوطني.

2

وبما أف الرحالت الفضائية المدارية تقع خارج المجاؿ الجوي فإف ىذه الرحالت ال
تخضع لمبدأ سيادة الدوؿ عمى مجاليا الجوي ،ويحكميا قانوف الفضاء ،إال أف اإلشكاؿ يظير
في الرحالت الفضائية شبو المدارية .حيث إنو مف المستقر عميو أف المنطقة الواقعة فوؽ ارتفاع
 110كـ تنتمي لمفضاء الخارجي وتخضع لقانوف الفضاء ،بينما المنطقة الواقعة تحت ارتفاع
 80كـ تقع في المجاؿ الجوي وتخضع لقانوف األرض والمعاىدات الخاصة بالمالحة الجوية،

3

بينما المنطقة الواقعة عمى ارتفاع ما بيف  80كـ و  110كـ فوؽ سطح البحر لـ يتـ االتفاؽ

1

أنظر قضاٌا الجرف القاري اً بحر الشمال (جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة ضد الدنمارك  ،وجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة ضد هولندا) ،
 1969محكمة العدل الدولٌة  20( 230 ، 3ابراٌر ( )1969رأي منفصل من القاضً التش).
2
Hobe, Stephan. Id. P 441.
3
Stephan Hobe et al (2007). Space Tourism Activities – Emerging Challenges to Air and
Space Law?. J. Space L 33/2. P 359-362.
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عمى تحديد النظاـ القانوني الذي تخضع لو 1.في الحقيقة إف الحؿ ليذه اإلشكالية يكمف في
المنيج التي تتبعو الدولة المرخصة لمرحمة الفضائية ،ما إذا كاف المنيج الوظيفي أو المنيج
المكاني.
طبقا لممنيج الوظيفي ،فإف الحدود الثابتة ليست ذات أىمية ،فيو يعتمد عمى الغرض
واليدؼ مف عممية اإلطالؽ ،وتخضع لقانوف الفضاء بصرؼ النظر عما إذا كانت بعض مراحؿ
النشاط ال تصؿ إلى الفضاء .أما بالنسبة لممنيج المكاني ،فإنو يحاوؿ تعييف حدود ثابتة تفصؿ
بيف المجاؿ الجوي والفضاء الخارجي ،فاألنشطة التي تتجاوز ارتفاعا معينا فقط ستخضع لقانوف
الفضاء 2.وبشكؿ عاـ فإف وجية النظر الغالبة تشير إلى أف المجاؿ الجوي ينتيي عند خط
” ،“von Kármánالذي يقع عمى ارتفاع حوالي  100كـ تقريبا 3.وتشير الممارسات الحديثة
إلى أنو مف الممكف إنشاء قانوف دولي عرفي يعتبر أف المدار األدنى لألقمار الصناعية  -الذي
يقع عمى ارتفاع حوالي  110-95كـ فوؽ مستوى سطح البحر -يقع في الفضاء الخارجي،

4

حيث إنو نظ ار ألف أي دولة لـ تد ِع أف قم ار صناعيا يخترؽ مجاليا الجوي الوطني ،فمف الممكف
القوؿ أنو في القانوف الدولي يبدأ الفضاء الخارجي مف أقصر ارتفاع يصمو قمر صناعي سواء
في الماضي أو في الحاضر ،دوف احتجاج مف أي دولة.

5

1

Vitt, Elmar (1991). Grundbegriffe und Grundprinzipien des Weltraumrechts, in:
HANDBUCH DES WELTRAUMRECHTS 35, 43 (Karl-Heinz Bockstiegel ed.; Vissepo, Var lin
J. (2005). Legal Aspects of Reusable Launch Vehicle. J. Space L. 31(165). (providing a
recent discussion of the different views).
2
للمزٌد حول ترسٌم حدود الفضاء الخارجً انظر:
Zhukov, Gennady. Kolosov, Yuri. Id. P 141- 157.; Cheng, Bin. Id. P 89-98.
3
Gorove, Katherine M. (1997). Delimitation of Outer Space and the Aerospace ObjectWhere is the Law?, J. SPACE L 28 (11). P 11.
4
Gorove, Katherine M. Id. P 11-12.
5
Petras, Christopher M. (2002). Space Force Alpha: Military Use of the International Space
Station and the Concept of ―Peaceful Purposes‖. 53 A.F.L. REV. 135- 155.
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جدير بالذكر أف أقؿ ارتفاع لقمر صناعي تـ إطالقو ىو القمر الصناعي (Skynet-
 )IIAالذي أطمقتو المممكة المتحدة عاـ  ،1974والذي كاف يعمؿ عمى ارتفاع  96كـ فوؽ
سطح البحر 1.وما يعزز وجية النظر سالفة الذكر أف قانوف األنشطة الفضائية األسترالي نص
عمى أف عمميات اإلطالؽ التي تيدؼ لموصوؿ إلى ارتفاع أقؿ مف  100كـ مف داخؿ األراضي
األسترالية ال تحتاج لترخيص إطالؽ فضائي ،وعمى الرغـ مف أف ىذا التشريع الوطني ال يمكف
أف يكوف لو تأثير عمى القانوف الدولي إال أنو يمكف وصفو بأنو تعبير عف رأي قانوني.

2

ويبدو مف مسودة الالئحة التنفيذية لمتطمبات منح تراخيص األنشطة الفضائية أف
المشرع اإلماراتي اعتمد عمى المنيج الوظيفي ،مف خالؿ خضوع األنشطة لقانوف الفضاء تبعا
لمغرض منيا ،حيث ال نجد في التشريع اإلماراتي نص مقابؿ لما نص عميو المشرع األسترالي
مف تحديد ارتفاع  100كـ وأكثر لضرورة إصدار الترخيص الفضائي.
ولـ ينظـ المشرع اإلماراتي السياحة الفضائية بشكؿ مستقؿ ،وانما أشار إلييا في مسودة
الالئحة التنفيذية لشروط ومتطمبات منح تراخيص األنشطة الفضائية ،فالسياحة الفضائية كغيرىا
مف األنشطة الفضائية تخضع لذات الشروط واإلجراءات التي يتطمبيا الحصوؿ عمى ترخيص
ألي نشاط فضائي ،إال أف المشرع اإلماراتي ،وتماشيا مع خصوصية السياحة الفضائية
وأخطارىا المرتفعة عمى األرواح ،فقد نص عمى جواز تطبيؽ متطمبات إضافية لمنح الترخيص
ليذا النشاط ،غير المتطمبات التي ناقشناىا سابقا.

3

1

Cenan Al-ekabi. Id. P 4.
Hobe, Stephan. Id. P 442.
3
المادة الخامسة عشرة الفقرة (د) من مسودة الالبحة التنظٌمٌة لشروط ومتطلبات وإجراءات منح ترخٌص األنشطة الفضابٌة التً
تنص على أنه:
(In case the Authorization is sought for manned spaceflight activities, additional requirements
may apply as per the Regulatory Framework for such activities pursuant to Article 8 of the
Law).
2
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المطمب الثاني :استغالل الموارد في الفضاء الخارجي
إف أحد المبادئ األساسية التي رسختيا معاىدة الفضاء الخارجي لعاـ  1967ىو مبدأ
استخداـ الفضاء الخارجي لمصمحة البشرية جمعاء 1،واعتبار الفضاء الخارجي مف التراث
اإلنساني المشترؾ ،وعدـ التممؾ القومي وامتداد السيادة الوطنية لمفضاء الخارجي سواء
باالستخداـ أو باالحتالؿ أو بأية طريقة أخرى.

2

واف كانت المبادئ السابقة ىي مف المبادئ المستقر عمييا في القانوف الدولي ،إال أف
مسألة استغالؿ موارد الفضاء – أو ما يسمى بتعديف الفضاء -تثير إشكالية قانونية متعمقة
بحقوؽ الدولة أو المؤسسة المنتفعة مف موارد الفضاء .فيؿ يثبت الحؽ لمدولة أو لممؤسسة في
تممؾ موارد الفضاء واستغالليا؟ وكيؼ يمكف التوفيؽ بيف مبدأ عدـ جواز التممؾ في الفضاء
الخارجي وبيف استغالؿ الموارد في الفضاء؟ خاصة وأف معاىدة الفضاء الخارجي لعاـ 1967
أشارت إلى مصطمحي االستخداـ ” “Utilizationواالستكشاؼ ” “Explorationولـ تشر
صراحة إلى مصطمح االستغالؿ .“Exploitation

3

نظ ار لوجود تنافس بيف الدوؿ العظمى عمى الموارد الطبيعية في األرض ،فإف مبدأ
التراث المشترؾ لمبشرية ينبغي أف يسيطر عمى أنشطة الفضاء الخارجي ،ومع ذلؾ فإف مسألة
تعديف الفضاء الخارجي ال تزاؿ موضع خالؼ.

1

4

المادة األولى من معاهدة الفضاء الخارجً.
2
المادة الةانٌة من معاهدة الفضاء الخارجً.
3
للتوسع راجع :بن حمودة ،لٌلى .مرجع سابق .ص .480-471
4
Guntrip, E (2003). The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime for Managing
the Deep Seabed? Melbourne Journal of International Law. Vol. 4. P 376.
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ويعود تاريخ التعديف في الفضاء مع زيادة االىتماـ في الفضاء الخارجي واطالؽ
األقمار الصناعية أواخر القرف العشريف ،عندما أصبح الكثيروف ميتميف بخطر نضوب الموارد
عمى األرض ،وبدأوا يولوف المزيد مف االىتماـ لمموارد المتاحة في الفضاء 1،فعمى سبيؿ المثاؿ
يمكف أف يزود الكويكب المعدني دولة ما بمميارات األطناف مف الحديد ومالييف األطناف مف
(الكوبالت والبالتيف) 2.ويثير تعديف الفضاء اىتماـ العديد مف أصحاب رؤوس األمواؿ الضخمة
لالستثمار في الفضاء الخارجي ،حيث تنبأ السيناتور األمريكي ( )Ted Cruzأف ظيور أوؿ
(تريميونير) سيكوف في الفضاء الخارجي 3،والواقع أف القيمة االقتصادية لتعديف الفضاء
الخارجي كبيرة جدا ،وتمثؿ نقطة جذب لشركات التعديف ،خاصة في ظؿ توافر المعادف الثمينة
بكثرة عمى سطح القمر والمريخ وغيرىا مف الكويكبات( 4مثؿ الميثيوـ والكوبالت والنحاس والنيكؿ
والزنؾ والذىب وغيرىا) 5.كما أف نقؿ المواد الخاـ إلى األرض واستخراج الموارد منيا مف شأنو
أف يؤثر بشكؿ كبير عمى االقتصاد العالمي.

6

1

Alshdaifat, Shadi A. (2018). who Owns What in Outer Space? Dilemmas regarding the
Common Heritage of Mankind. Pécs Journal of International and European Law. (2018/II). P
29.
2
Coffey, Sarah (2009). Establishing A Legal Framework For Property Rights To Natural
Resources In Outer Space. Case. W. Res. J. Int'l L. (41). P 119-147.
3

Glester, Andrew. The asteroid trillionaires. Physics World. 11 June 2018.
زٌارة  2019/9/13آخرhttps://physicsworld.com/a/the-asteroid-trillionaires/.
4
للمزٌد حول تطوٌر موارد الفضاء انظر:
Anderson, Scot W, Christensen, Korey and LaManna, Julia (2018). The development of
natural resources in outer space. Journal of Energy & Natural Resources Law. 27 August
آخر زٌارة 2018. P 1-32. https://doi.org/10.1080/02646811.2018.1507343 2019/9/22
5
Mallick, Senjuti and Rajagopalan, Rajeswari Pillai (January 2019). If Space is the Province
of Mankind. Who Owns its Resources? The Potential of Space Mining and its Legal
Implications. Observer Research Foundation Occasional Paper (182). P 3.
6 6
Mallick, Senjuti and Rajagopalan, Rajeswari Pillai. Id. P 4.
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وجدير بالذكر أف مسألة استخراج الموارد الفضائية أصبحت موضع اىتماـ كبير مف
دوؿ الشرؽ األوسط وخاصة دولة اإلمارات العربية المتحدة لمبحث عف وسائؿ أخرى لتنويع
مصادر االقتصاد القائـ عمى النفط.

1

وعمى الرغـ مف أف التعديف في الفضاء يمثؿ تجارة مستقبمية رابحة ،إال أنو يفرض
تحديات تقنية واقتصادية مختمفة ،ووفقا لدراسة أجراىا معيد ” “KISSلدراسات الفضاء ،فإف
تكمفة ميمة مستقبمية لمتنقيب واستخراج موارد تزف ( 500طف) مف كويكب وارجاعيا إلى مدار
أرضي منخفض تبمغ ( 2.6مميار دوالر) ،باستثناء تكاليؼ تطوير البنية التحتية الالزمة لمعالجة
الموارد في الكويكب 2.عمى الرغـ مف أف ىذا المبمغ يبدو مرتفعا إال أف ”“Goldman Sachs
يجادؿ في تقريره لعاـ  2017أف ىذا المبمغ ال يشكؿ سوى ثمت ما تـ استثماره في نظاـ سيارات
(أوبر) 3،وعميو ،إف مسألة تعديف الفضاء ترتبط بدرجة أقؿ بالمستوى التقني والمالي ،ويرى
التقرير أف الحواجز النفسية أماـ تعديف الفضاء الخارجي ىي التي ال تزاؿ مرتفعة ،في حيف أف
الحواجز المالية والتقنية أقؿ تعقيدا.

4

وفي ظؿ الفراغ القانوني في القانوف الدولي حوؿ مسألة تعديف الفضاء الخارجي ،فإف
بعض القوانيف الوطنية قد نظمت ىذه المسألة في تشريعات محمية ،إال أف ذلؾ ال يغني عف أف

1

Heath, Thomas (2017).Space-mining may be only a decade away. Really. The
Washington Post. 28 April 2017, https://www.washingtonpost.com/business/space-miningmay-be-only-a-decade-away-really/2017/04/28/df33b31a-29ee-11e7آخر زٌارة a616d7c8a68c1a66_story.html?noredirect=on&utm_term=.6a3693902deb 2019/10/1
2
Giraldo, Wilmer and Tobon, Jorge Ivan. Extraterrestrial Minerals and Future Frontiers in
Mineral Exploration. DYNA. 80:182. pp. 83-87.
3
Mann, Adam (2017). Who‘s in Charge of Outer Space?. Wall Street Journal. 19 May 2017.
آخر https://www.wsj.com/articles/whos-in-charge-of-outer-space1495195097?mod=e2twd
زٌارة 2019/10/4
4
Edwards, Jim (2017). Goldman Sachs: space-mining for platinum is more realistic than
perceived. The Business Insider (U K). 6 April 2017.
https://www.businessinsider.com/goldman-sachs-space-mining-asteroidplatinum-2017آخر زٌارة 4?IR=T 2019/10/2
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القانوف الدولي ىو الشريعة األـ في تنظيـ أي مسألة متعمقة بالبشرية جمعاء ومنيا الفضاء
 حيث إف القانوف المطبؽ عمى أنشطة التعديف ىو القانوف الوطني نظ ار لغياب قانوف1.الخارجي
 وفي المقابؿ تعد أنشطة التعديف في الفضاء الخارجي مف األنشطة،دولي ينظـ ىذه المسألة
 بموجب-الوطنية التي تتحمؿ الدولة مسؤوليتيا – سواء أقامت بيا بنفسيا أو قاـ بيا رعاياىا
 وىناؾ عدد مف الدوؿ اتخذت خطوات فعالة في مسألة تعديف الفضاء2.القانوف الدولي الحالي
وتخصيص ممكية الموارد الفضائية مثؿ الياباف وروسيا والواليات المتحدة األمريكية
، باإلضافة إلى ذلؾ سعت عدة شركات خاصة لتطوير تكنولوجيا تعديف الفضاء3.ولوكسمبورغ
“Deep Space Industries “ وPlanetary Resources (PR)” ىذه الشركات ىي
4

.“Kepler Energy And Space Engineering (KESE)”( وDSI)”

“ الختبار تقنيات االتصاؿArkyd” ( نظاـ األقمار الصناعيةPR) حيث أطمقت شركة
“ وىو أحدثCeres”  كما أعمنت عف نظاـ5.واالستشعار بيدؼ استخداميا ألغراض التنقيب

1

:للمزٌد انظر
IISL Directorate of Studies (2016). Background Paper: Does International Space Law Either
Permit Or Prohibit The Taking Of Resources In Outer Space And On Celestial Bodies, And
How is This Relevant For National Actors? What Is The The Context, And What Are The
Contours And Limits Of This Permission Or Prohibition?. International Institute of Space
Law, Directorate of Studies. 2016. P 1-46.
2
Freeland, Steven (2017). Common heritage, not common law: How international law will
regulate proposals to exploit space resources. QIL, Zoom-in. Vol. 2017 (No 35) . P 21.
3
Foster, Craig (2016). Excuse me, You‘re Mining My Asteroid: Space Property Rights And
The U.S. Space Resource Exploration And Utilization Act Of 2015. Journal Of Law,
Technology & Policy. Vol. 2016 (No. 2). P 411.
4
Smith, Scott (2014). The Ultra-Rich Are Starting to Like the Risks Involved in Asteroid
Mining. QUARTZ. (Mar. 5, 2014). http://qz.com/184502/the-ultra-rich-are-starting-to-like-therisks-involved-in-asteroid-mining/ 2019/10/18  ;آخر زٌارةFeinman, Matthew (2014). Mining the
Final Frontier: Keeping Earth‘s Asteroid Mining Ventures from Becoming the Next Gold
Rush. PITT. J. TECH. L. & POL‘Y. (14). 202, 205–06.
5

Foster, Craig. Id. P 411.
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تقنياتيا ،وىو نظاـ يتكوف مف عشرة أقمار صناعية والتي بدورىا ستوفر معمومات أساسية وفريدة
مف نوعيا لمموارد الطبيعية.

1

كما تقوـ شركة ” “DSIبتطوير تقنية لمتنقيب في الكويكبات ،ولدييـ خطة إلطالؽ قمر
صناعي صغير يسمى ” “Fireflyميمتو الدوراف حوؿ الكويكبات مف أجؿ الحصوؿ عمى
معمومات الموارد الطبيعية فييا ،كما تخطط إلطالؽ مركبة فضائية ” “Dragonflyالتي ستعيد
عينات صغيرة مف الكويكبات لألرض ،وأخي ار بدأت ” “DSIفي تطوير تكنولوجيا “Micro
” Gravityالتي يمكف استخداميا لتصنيع المنتجات في الفضاء باستخداـ المعادف التي يتـ
الحصوؿ عمييا مف الكويكبات دوف الحاجة إلعادتيا إلى األرض.

2

إف الشاغؿ األوؿ لمسألة تعديف الفضاء الخارجي ىو وضع لوائح قانونية واضحة تنظـ
ىذه المسألة ،واضفاء الشرعية عمى استخراج الموارد مف القمر واألجراـ السماوية األخرى ،وقد
أقرت الحكومة األمريكية قانوف التنافسية إلطالؽ الفضاء التجاري ” 3،“CSLCAالذي لقي
ترحيبا مف الشركات الخاصة كونو يوفر الشرعية عمى استثماراتيا في الفضاء الخارجي .حيث
يضمف القانوف تسييؿ االستكشاؼ التجاري لمموارد الفضائية وتثبيط الحواجز التي تعترض سبؿ
تطوير الصناعة الفضائية المتجددة بما يتماشى مع التزامات الواليات المتحدة األمريكية وتعزيز

1

Foust, Jeff (2016). Planetary Resources Raises Financing Round for Earth Observation
System. SPACENEWS (May 27, 2016). http://spacenews.com/planetary-resources-raisesآخر زٌارة financing-round-for-earth-observation-system/ .2019/10/18
2

Release, Press (2013). Deep Space Indus. World‘s First Fleet of Asteroid-Hunting
Spacecraft Announced by Deep Space Industries Inc. (Jan. 22, 2013).
https://deepspaceindustries.com/wpcontent/uploads/2013/02/DSIPR_RollOut_20130122.pdf.
آخر زٌارة .2019/9/30
3
One Hundred Fourteenth Congress of the United States of America .US Commercial
Space Launch Competitiveness Act, 2015.
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حؽ مواطني الواليات المتحدة في المشاركة في االستكشاؼ التجاري لمموارد الفضائية 1.دوف أف
يتعدى األمر إلى ممكية األجراـ السماوية أو الكويكبات نفسيا.
وتطبيقا لذلؾ ،قاـ المواطف األمريكي ” “Nemitzبرفع قضية ضد الواليات المتحدة
األمريكية مدعيا ممكيتو ألحد الكويكبات ،مطالبا وكالة ” “NASAبدفع إيجار شغميا بأحد
مركباتيا الفضائية ليذا الكويكب ،واستند في مطالبتو إلى أف معاىدة الفضاء الخارجي موجية
إلى الدوؿ وال تنطبؽ عميو كفرد 2.بالرغـ مف أف ىذه القضية سخيفة إال أنيا أثارت إشكالية
متعمقة بمدى ترتيب معاىدة الفضاء الخارجي التزامات عمى األفراد والشركات الخاصة .ورأى
الفقياء أف صياغة المادة الثانية مف المعاىدة مف خالؿ استخداميا لتعبير (أو أي وسيمة أخرى)
تشير إلى عدـ إمكانية تممؾ الفضاء الخارجي بأي شكؿ سواء أكاف مف الحكومات أو مف قبؿ
الشركات الخاصة واألفراد.

3

ويقضي قانوف التنافسية إلطالؽ الفضاء التجاري األمريكي بحؽ المواطف األمريكي
والشركات األمريكية في امتالؾ الموارد الفضائية واستخداميا وبيعيا 4،عمى عكس قانوف

1

المادة  51302من قانون التنااسٌة إلطالق الفضاء التجاري األمرٌكً ‖.―CSLCA
Nemitz v. United States, No. CV-N030599-HDM (RAM), 2004 WL 3167042 at *1 (D. Nev.
Apr. 26, 2004) aff‘d sub nom. Nemitz v. N.A.S.A., 126 F. App‘x 343 (9th Cir. 2005).
3
W.N. White Jr. (2003). Interpreting Article II of the Outer Space Treaty. 46th Colloquium on
the Law of Outer Space. P 175; Gorove, Stephen (1968). Interpreting Article II of the Outer
Space Treaty. 11th Colloquium on the Law of Outer Space. P 40; Christol, Carl O. (1997).
Article 2 of the 1967 Principles Treaty Revisited in Outer Space: Problems Of Law Asd
Policy. P 78-82.
4
المادة  51303من القانون تنص على أنه " ٌحق لمواطن الوالٌات المتحدة المنخرط اً االسترداد التجاري لمورد الكوٌكب أو
مورد للفضاء بموجب هذا الفصل الحصول على أي مورد للكوٌكب أو مورد للفضاء تم الحصول علٌه  ،بما اً ذلك حٌازة أو
امتالك أو نقل أو استخدام أو بٌع مورد الكوٌكب أو المورد الفضابً تم الحصول علٌها وا ًقا للقانون المعمول به  ،بما اً ذلك
االلتزامات الدولٌة للوالٌات المتحدة".
2
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لوكسمبورغ الذي ال يشترط أف يكوف صاحب المصمحة مف مواطني الدولة وانما يكتفى بأف
يكوف لو مكتب في البالد.

1

وبالنسبة لمسياسات الحكومية لتعديف الفضاء ،نتطرؽ إلى برنامج الفضاء في دولة
لوكسمبورغ التي وضعت نفسيا عاـ  2013كدولة مبتكرة في مجاؿ تكنولوجيا األقمار
الصناعية 2،وأصبحت لوكسمبورغ أوؿ دولة أوربية تعمف عف نيتيا في إعداد إطار قانوني
يضمف لشركات القطاع الخاص العاممة في الفضاء حقوؽ ممكية الموارد التي يستخرجونيا مف
الكويكبات.

3

ودخؿ قانوف لوكسمبورغ بشأف استكشاؼ واستخداـ الموارد الفضائية حيز النفاذ بتاريخ
 1أغسطس  ،2017معمنا أف الموارد الفضائية قابمة لمتخصيص ،واعتبر قانوف لوكسمبورغ أف
حقوؽ الممكية عمى الموارد المستخرجة ىي الوسيمة المناسبة لتعزيز ثقة الشركات الخاصة في
السعي نحو االستثمار في الفضاء الخارجي 4.ودخمت الياباف والبرتغاؿ واإلمارات العربية
المتحدة في اتفاقيات مع لوكسمبورغ لمتعاوف في مسألة تعديف الموارد الفضائية 5.وبالمثؿ نظ ار
إلى ما وراء النفط ،فإف دولة اإلمارات العربية المتحدة تضع إطار سياستيا لتحقيؽ تقدـ في

1

تنص الما دة الرابعة من قانون لوكسمبورغ الستكشاف واستخدام الموارد الفضابٌة على أنه " ال ٌُمنح الترخٌص للمهمة إال إذا كان
مقدم الطلب شركة عامة محدودة باألسهم أو شراكة مإسسٌة محدودة باألسهم أو شركة ذات مسإولٌة محدودة خاصة طبقا لقانون
لوكسمبورغ أو شركة أوروبٌة لها مكتب مسجل اً لوكسمبورغ".
2
للمزٌد حول برنامج لوكسمبورغ للفضاء انظر:
Gradoni, Lorenzo (2017). Trawling in Outer Space. VIEW POINT_ International Law. Max
Planck Research (2/18). P 10-15.; De Man, Philip. Id. P 1-16.
3
Foster, Craig. Id. P 415.
4
De Man, Philip (July 2017). Luxembourg Law On Space Resources Rests On Contentious
Relationship With International Framework. Leuven Center for Global Governance Studies,
Institute for International Law. Working Paper No. 189. P 4
5
وقعت اإلمارات اتفاقٌة ‖ ―MOUللموارد الفضابٌة مع لوكسمبورغ اً  10أكتوبر 2017
https://spaceresources.public.lu/en/actualites/2017/MoU-UAE.html
آخر زٌارة 2019/10/2
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مجاؿ االستكشاؼ البشري لمفضاء الخارجي واألنشطة التجارية الستخراج الموارد الفضائية 1،وقد
بدا ذلؾ واضحا مف خالؿ إرساؿ أوؿ رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية ،والقياـ بأبحاث
عممية تمييدا لتطبيؽ برامج الفضاء الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،إال أنو ولحد اآلف
ال يوجد نصوص قانونية واضحة تنظـ مسألة استغالؿ الموارد في الفضاء.
واف كانت معاىدة الفضاء الخارجي قد وفرت األساس ألنشطة الفضاء الخارجي مف
خالؿ حظر بعض األنشطة والتأكيد عمى جوانب أخرى مثؿ التراث اإلنساني المشترؾ 2،وعمى
الرغـ مف أف المعاىدة لـ تنص صراحة عمى بعض المسائؿ كتعديف الفضاء الخارجي ،إال أنيا
أكدت عمى مبدأ عدـ خضوع الفضاء لمبدأ التممؾ والسيادة اإلقميمية 3،إضافة إلى أف اتفاقية
القمر واألجراـ السماوية األخرى تحظر استغالؿ الفضاء الخارجي مف جانب الدوؿ 4،ما لـ يتـ
إنشاء نظاـ دولي يحكـ مثؿ ىذه األنشطة مف أجؿ التقاسـ العادؿ وتوسيع الفرص بيف الدوؿ.

5

إف الوسيمة التي اتبعتيا الواليات المتحدة األمريكية ،ومف بعدىا دولة لوكسمبورغ،
لمتحايؿ عمى مبادئ القانوف الدولي ىي إنزاؿ حؽ الممكية عمى الموارد المستخرجة مف
الكويكبات وليس عمى الكويكب نفسو ،ويزعـ المؤديوف ليذا التوجو أنو نظ ار لعدـ قياـ أي دولة
بادعاء السيطرة والسيادة عمى مساحة مف الفضاء الخارجي ،فيي بدال مف ذلؾ تطالب بحقوؽ
1

Lucy, Barnard (2016). UAE to Finalise Space Laws Soon. The National. 7 March 2016.
آخر زٌارة http://www.thenational.ae/business/aviation/uae-to-finalise-space-laws-soon
2019/10/2
2
للمزٌد حول مفهوم التراث المشترك اً الفضاء انظر:
Pop, Virgiliu (2016). Is Outer Space Proper the ―Common Heritage of Mankind‖?. 67th
International Astronautical Congress (IAC), Guadalajara, Mexico, 26-30 September 2016. P
1-6.
3
المادة الةانٌة من معاهدة الفضاء الخارجً.
4
Palkovitz, Neta and Zwaan, Tanja Masson (2017). Regulation of space resource rights:
Meeting the needs of States and private parties. QIL, Zoom-in. (2017-35). P 5-18.
5
تنص المادة الحادٌة عشرة من اتفاقٌة القمر واألجرام السماوٌة األخرى على أنه "ٌ .1عتبر القمر وموارده الطبٌعٌة تراةا مشتركا
للبشرٌة . 2...ال ٌجوز إخضاع القمر للتملك الوطنً بدعوى السٌادة أو عن طرٌق االستخدام أو االحتالل أو بؤٌة وسابل أخرى.5...
تتعهد الدول األطراف اً هذا االتفاق بؤن تنشا بموجبه نظاما دولٌا ٌتضمن إجراءات مناسبة لتنظٌم استغالل موارد القمر
الطبٌعٌة."...
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عمى الموارد الطبيعية وليس عمى الفضاء نفسو ،وال تنتيؾ مبادئ معاىدة الفضاء الخارجي.

1

وعمى حد تعبير المحامي الشيير (فرانس فوف دير دونؾ) أنو "صحيح ال يمكف ألي بمد
المطالبة بأي جزء مف الفضاء الخارجي كأرض وطنية ،لكف ىذا ال يعني عدـ إمكانية التعديف،
إف الموارد الفضائية تشبو السمؾ والمحار في أعماؽ البحار المتاح لمجميع ،لكف الكويكبات
واألجراـ السماوية مثؿ أعالي البحار ال يمكف االدعاء بالسيادة عمييا".

2

عند عقد المقارنة بيف الموارد الفضائية والموارد في أعالي البحار العميقة الخاضعة
التفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ” “UNCLOSفال يمكف القياس بيف الموارد في أعالي
البحار والموارد الفضائية ،كما أف حجة (امتالؾ األسماؾ وليس البحر) ال يمكف تطبيقيا عمى
الموارد الفضائية ،فاألسماؾ كائنات حية بإمكانيا التكاثر مما يحافظ عمى نوعيا ،فيي قابمة
لمتجديد ،أما الموارد الفضائية فيي غالبا ما تكوف معادف تنضب بمجرد حصادىا وال يمكف
تجديدىا ،وبالتالي فإف القوؿ بتشابو الموارد الفضائية مع الموارد في أعالي البحار قد ال يكوف
دقيقا.

3

لعؿ النظاـ األقرب لممقارنة ىو نظاـ قاع البحر العميؽ 4،الذي تعود سمطة إدارتو
لمسمطة الدولية لقاع البحار ” 5“ISAالمسؤولة عف تنظيـ جميع األنشطة في قاع البحر والسيطرة

1

للمزٌد انظر:
Robison, Christian J. and Blount, P.J. (2016). One Small Step: The Impact Of The U.S.
Commercial Space Launch Competitiveness Act Of 2015 On The Exploitation Of Resources
In Outer Space. North Carolina Journal Of Law& Technology. (Vol. 18. Issue 2) December
2016. P 160-186.
2
Statement by Frans von der Dunk to The Inverse. Luxembourg‘s Asteroid Mining is Legal
Says Space Law Expert. 1 August 2017. https://www.inverse.com/article/34935-luxembourgآخر زٌارة s-asteroid-mining-is-legal-says-space-law-expert 2019/10/4
3
Mallick, Senjuti and Rajagopalan, Rajeswari Pillai. Id. P 12.
4
للمزٌد انظر:
Seguin, Virginie Blanchette (2017). Reaching For The Moon: Mining In Outer Space.
International Law And Politics. (Vol. 49:959). P 959-970.
5
Mallick, Senjuti and Rajagopalan, Rajeswari Pillai. Id. P 12.
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والسيطرة عمييا بما فييا التعديف واستخراج الموارد منيا .فطبقا لنظاـ ” “ISAتتقاسـ الدوؿ
المنافع المالية مف التعديف في قاع البحر 1،حيث يعتبر قاع البحر مف التراث اإلنساني
المشترؾ.

2

وحيث إف الواليات المتحدة ومف بعدىا لوكسمبورغ قد اعتمدتا عمى حجة (امتالؾ
السمؾ وليس البحر) وفقا لقانوف البحار ،فقد ثبت تناقض ىذا األساس مع القانوف ذاتو الذي
اعتمدتا عميو 3،وجدير بالذكر أف مسألة فعالية القوانيف الوطنية ال تزاؿ غير واضحة في ظؿ
الغموض المحيط بمسألة تعديف الفضاء الخارجي في القانوف الدولي .وبالنظر لمصعوبات التقنية
والقانونية التي تواجو إشكالية تعديف الفضاء الخارجي ،سيكوف مف المفيد عقد المقارنة مع
الوضع الحالي لمقارة القطبية الجنوبية ،حيث نجحت اآللية التي وضعتيا اتفاقية (أنتاركتيكا) في
تنظيـ ميمة كانت شبو مستحيمة ،وىي تنظيـ نشاط التعديف في إقميـ ال تتفؽ فيو الدوؿ عمى
السيادة ،وستكوف مسألة وضع اتفاقية لتنظيـ التعديف في الفضاء الخارجي أكثر سيولة نظ ار
لال تفاؽ الدولي عمى مبدأ عدـ تممؾ الفضاء الخارجي المنصوص عميو في معاىدة الفضاء
الخارجي.

4

وعمى الرغـ مف أف معاىدة الفضاء الخارجي تحظر االدعاء بالسيادة وممكية أي جزء
مف الفضاء الخارجي أو األجراـ السماوية األخرى ،فيي بالمقابؿ ال تضع أي حظر عمى
تصرفات الدوؿ في الفضاء ،باستثناء حظر بعض األنشطة المتعمقة باالستخداـ العسكري

1

The International Seabed Mining Authority and Deep Seabed Mining. Volume LIV (Nos. 1
& 2) 2017. May 2017, UN Chronicle.
2
للمزٌد انظر:
Freeland, Steven. Id. P 19-33.
3
Mallick, Senjuti and Rajagopalan, Rajeswari Pillai. Id. P 13.
4
Kerrest, Armel. Outer Space as International Space: Lessons from Antarctica. science
diplomacy. P 140.
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والعدواني لمفضاء مف جية ،ومبدأ عدـ التخصيص مف جية ثانية ،أي أف تكوف أنشطة الدوؿ
في الفضاء لخدمة البشرية جمعاء ،وبالتالي ال يوجد قيد صريح في معاىدة الفضاء يحظر
أنشطة استكشاؼ الموارد في الفضاء الخارجي واستغالليا 1،وتبقى مسألة كيفية وآلية القياـ بيذه
األنشطة ىي موضع البحث بيف الدوؿ .واذا أخذنا باالعتبار المادة الحادية عشرة مف اتفاقية
القمر فإف اآللية التي وضعتيا ىذه االتفاقية ىي عف طريؽ إنشاء سمطة دولية تكوف مخولة
بتنظيـ أنشطة التعديف في الفضاء ،إال أف إنشاء مثؿ ىذه السمطة مرىوف باتفاؽ الدوؿ ،ولكوف
اتفاقية القمر يمكف وصفيا بأنيا فشؿ نسبي لكونيا لـ تمؽ التصديؽ مف الدوؿ الكبرى المرتادة
لمفضاء القادرة عمى إطالؽ مياـ مأىولة لمفضاء والقياـ بأنشطة التعديف ،مما يجعميا غير فعالة
تقريبا 2،ومف ثـ تكوف اآللية التي وضعتيا ىذه االتفاقية غير ن ِشطة.
وعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ،إال أف ىناؾ سوابؽ تاريخية تشير إلى أف المجتمع الدولي قد
يكوف مفتوحا لتسويؽ موارد الفضاء ،ففي عاـ  2004أصدر المعيد الدولي لقانوف الفضاء
” “IISLبيانا يؤكد أف االستيالء الخاص عمى أجساـ فضائية بأكمميا محظور بموجب معاىدة
الفضاء الخارجي ،إال أنو عمى الرغـ مف ىذا الحظر أقر المعيد بحؽ األفراد والشركات
والمنظمات في ممارسة األنشطة في الفضاء وفقا لمقانوف الدولي وبمراقبة واشراؼ مف الدولة.

3

1

Freeland, Steven. Id. P 24.
Foster, Craig. Id. P 417.
3
Statement by the Board of Directors of the International Institute of Space Law (IISL) on
Claims to Property Rights Regarding the Moon and Other Celestial Bodies. INT‘L INST.
آخر SPACE L. (2004). http://www.iislweb.org/docs/IISL_Outer_Space_Treaty_Statement.pdf
زٌارة .2019/10/6
2
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باإلضافة إلى ذلؾ قامت كؿ مف الواليات المتحدة وروسيا بإزالة بعض الصخور والغبار
مف القمر دوف مواجية تداعيات قانونية 1،وتـ بيع جزئيات صغيرة مف القمر أعيدت مف مسبار
(لونا  )16السوفييتي في مزاد عمني مقابؿ ( 4420500دوالر) ،كما أصدر الكونغرس قانونا في
 2012يسمح لرواد الفضاء األمريكييف بامتالؾ وبيع تذكارات حصموا عمييا مف الفضاء.

2

ويقترح الباحث لمتخفيؼ مف حدة إشكالية االدعاء بممكية الموارد في الفضاء الخارجي،
أف يتـ االستعاضة عف حؽ الممكية بحؽ االمتياز ،بحيث تكوف الجية أو المؤسسة التي
اكتشفت الموارد الفضائية وتوصمت إلييا تتمتع بحؽ امتياز الستغالؿ ىذه الموارد واالنتفاع
منيا ،دوف أف يصؿ األمر إلى حد تممؾ ىذه الجية لمموارد الفضائية 3.ويمكف تأسيس ىذا الرأي
عمى أساس أنو ال يتعارض مع مبدأ التراث اإلنساني المشترؾ لمفضاء الخارجي واألجراـ
السماوية ومبدأ عدـ التممؾ في الفضاء الخارجي ،وأنو يدخؿ في نطاؽ حرية استكشاؼ الفضاء
الخارجي واستخدامو واستغاللو ،ويضمف لمشركات الخاصة والدوؿ األفضمية واالمتياز في
استغالليا لمموارد الفضائية واالنتفاع بيا.
إال أف الحؿ األفضؿ ليذه اإلشكالية يتمثؿ بتفعيؿ المادة الحادية عشرة مف اتفاقية القمر
واألجراـ السماوية األخرى ،مف خالؿ إنشاء سمطة دولية تتولى مسألة اإلشراؼ والرقابة عمى
استغالؿ الموارد الفضاء الخارجي عمى غرار ” “ISAتكوف ميمتيا تنظيـ استغالؿ الموارد في
الفضاء الخارجي لمصمحة البشرية جمعاء.
1

Benjamin G. Davis (2014). Property Rights in Space: Assuring Economic Development. 11
SCITECH LAW (11). P 18-19.
2
Foster, Craig. Id. P 419.
3
وهنا نشٌر إلى أن حق االمتٌاز على أرض غٌر مملوكة ٌجد تطبٌقا له اً القواعد العامة للقانون المدنً ،وهو ما أخذ به المشرع
اإلماراتً اً قانون المعامالت المدنٌة اً المواد من  1209إلى  ،1217المتعلقة بإحٌاء األرض الموات .انصوص هذه المواد
مجتمعة تعطً للفرد حق االنتفاع باألراضً الموات الغٌر مملوكة ألحد ،بحٌث ٌكون له األولوٌة اً الحصول على عوابد هذه
األرض واالنتفاع بها .وسٌكون من المفٌد مستقبال إجراء دراسة واسعة وتحلٌلٌة إلٌجاد إطار قانونً منظم لحق االمتٌاز على الموارد
الطبٌعٌة اً الفضاء الخارجً.
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الخاتمة
في ختاـ ىذا البحث ،توصمنا مف مجمؿ األفكار واإلشكاليات التي تعرضنا إلييا أف مسألة
االستخداـ التجاري لمفضاء الخارجي ال زالت تعاني مف نقص تشريعي وعدـ كفاية التشريعات
والقواعد القانونية الدولية والوطنية لتنظيـ كافة جوانب األنشطة التجارية في الفضاء ،وأظيرنا
عجز القانوف الدولي عف استيعاب جميع المسائؿ التي قد تتفرع عف األنشطة التجارية في
الفضاء ،وعدـ قدرة التشريعات عمى مواكبة جميع المستجدات التي تط أر عمى الساحة التجارية
في الفضاء ،وىنا نستعرض أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،ومف ثـ نمحقيا بالمقترحات
المناسبة.
أوال :النتائج
 .1إف األنشطة الفضائية كالبث التمفزيوني المباشر واالتصاالت الفضائية واالستشعار عف
بعد ذات طبيعة مزدوجة ،فيي تخضع لمقانوف الدولي المتعمؽ باستخداـ واستكشاؼ
الفضاء الخارجي ،المتمثؿ في المعاىدات الدولية الخمس ،وأيضا تخضع لمقوانيف
والتشريعات المحمية والوطنية والمبادئ المستقر عمييا في القانوف الدولي العاـ ،ومنيا
ميثاؽ األمـ المتحدة وق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،والمبادئ العامة لحقوؽ
اإلنساف.
 .2إف األنشطة الفضائية لـ تعد مقصورة عمى الدوؿ فقط ،بؿ أصبح القطاع الخاص العبا
أساسيا في قطاع الفضاء ،وىو ما حدا بالدوؿ إلى وضع قوانيف محمية لتنظيـ أنشطة
القطاع الخاص عمى أراضييا.
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 .3إف الدوؿ وبموجب اتفاقية المسؤولية عف األنشطة الفضائية تكوف مسؤولة عف األضرار
التي تسببيا أثناء قياميا بأنشطة الفضاء ،وتنظـ القوانيف المحمية عالقة الدولة بالقطاع
الخاص فيما يتعمؽ بالمسؤولية.
 .4إف ازدىار سوؽ الفضاء يرتبط ارتباطا وثيقا في مدى الحماية القانونية التي تحصؿ
عمييا ىذه األنشطة ،إال أف النصوص القانونية الدولية ال زالت غير كافية لتوفير
الحماية القانونية ليا ،فال يوجد نظاـ قانوني دولي يضمف عدـ التعدي عمى اإلشارات
الفضائية والممكية الفكرية وبراءة االختراع في الفضاء.
 .5إف استغالؿ الموارد الطبيعية في الفضاء الخارجي يعد أحد األىداؼ الرئيسية لمدوؿ
والشركات الخاصة الناشطة في ميداف الفضاء ،عمى الرغـ مف عدـ وجود سمطة دولية
تنظـ استغالؿ الموارد الطبيعية في الفضاء الخارجي ،وعدـ استيعاب قانوف الفضاء
الدولي لمثؿ ىذا النشاط.
ثانيا :التوصيات
في ضوء ما توصمنا إليو مف نتائج في إطار ىذا البحث ،يقترح الباحث مجموعة مف التوصيات
الالزمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف البحث ،لعؿ أىميا:
 .1نرى أنو ال بد إيجاد صيغة قانونية اتفاقية بيف الدوؿ عمى إيجاد حؿ ممزـ لمسألة
التعدي عمى اإلشارات والترددات الفضائية ،وسيكوف مف المفيد لمدوؿ إبراـ اتفاقيات
ثنائية فيما بينيما تمييدا إلبراـ معاىدة جماعية لمتصدي ليذه المشكمة.
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 .2نرى أنو ال بد مف إيجاد كياف دولي يختص بحماية حقوؽ الممكية الفكرية وبراءات
االختراع في الفضاء الخارجي ،وحصر ىذا الكياف إما بالمنظمة الدولية لمممكية الفكرية
” “WIPOأو بمجنة األمـ المتحدة لالستخداـ السممي لمفضاء الخارجي ”.“COPUOS
 .3نقترح عمى المشرع اإلماراتي إنشاء ىيئة مستقمة تشبو في نظاـ عمميا منظمة ”“OPIC
لتوفير رأس الماؿ ودعـ المشاريع االستثمارية الخاصة في الفضاء الخارجي.
 .4نقترح عمى المشرع اإلماراتي توسيع دائرة الشروط والمتطمبات لمنح ترخيص األنشطة
الفضائية ،مف خالؿ إلزاـ الشركات الخاصة بتقديـ خطط طوارئ وضمانات متعمقة
بسالمة البيئة وغيرىا مف األمور التي توفر ضمانا حقيقيا ألمف وسالمة مجتمع
اإلمارات.
 .5نرى أنو ال بد مف إنشاء منظمة دولية معنية بأنشطة التعديف في الفضاء الخارجي ،تقوـ
عمى تطبيؽ المبادئ المستقر عمييا في قانوف الفضاء الدولي ،وخاصة مبدأ عدـ التممؾ
في الفضاء ،واعتبار الفضاء مف التراث اإلنساني المشترؾ.
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 .11اٌغِٕ ،ّٟ١ذّذ غٍؼد ( .)1970اٌٛع١ػ ف ٟلأ ْٛاٌغالَ -اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ أ ٚلأْٛ
األُِ صِٓ اٌغٍُِ .صش ،اٌما٘شج .د.ْ .
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.1967 فّثشٛٔ 3 خ٠ تراس2260 ُح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرذذج سل١ لشاس اٌجّؼ.2
1968 غّثش٠ د20 خ٠ تراس2453 ُح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرذذج سل١ لشاس اٌجّؼ.3
.1982 غّثش٠ د10 خ٠ تراس37/92 ُح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرذذج سل١ لشاس اٌجّؼ.4
.1986 َ ٌؼا65/41 ُح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرذذج سل١ لشاس اٌجّؼ.5
6. COPUOS. Legal Subcomm. 52d Sess. A/AC.105/C.2/2012/LEG/L.1 (Mar.
2012).

التشريعاث الوطنيت
،سجٚق اٌّجاٛاٌذمٚ ق اٌّؤٌفٛح دم٠ شأْ دّاٟ ف2002  ٌغٕح7 ُ سلْٞ االذذادٛٔ اٌما.1
 اٌؼذد.2002 ٛ١ٌٛ٠ 14 خ٠ح تراس١ّذج اٌشع٠س تاٌجشٛإٌّشٚ ،2002 ٛ١ٌٛ٠ 1 خ٠اٌصادس تراس
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 .2اٌمأ ْٛاالذذاد ٞسلُ ٌ 17غٕح  2002ف ٟشأْ ذٕظٚ ُ١دّا٠ح اٌٍّى١ح اٌصٕاػ١ح اٌصادس
تراس٠خ ٛٔ 19فّثش ٚ ،2002إٌّشٛس تاٌجش٠ذج اٌشعّ١ح تراس٠خ ٛٔ 30فّثش  ،2002اٌؼذد
.390
 .3اٌمأ ْٛاالذذاد ٞسلُ ٌ 26غٕح  1981تشأْ اٌمأ ْٛاٌرجاس ٞاٌثذش ،ٞاٌصادس تراس٠خ 7
ٔٛفّثش ٚ ،1981إٌّشٛس تاٌجش٠ذج اٌشعّ١ح تراس٠خ ٛٔ 21فّثش  .1981اٌؼذد .98
 .4لأ ْٛذٕظ ُ١لطاع االذصاالخ االذذاد ٞسلُ ٌ 3غٕح  ،2003إٌّشٛس ف ٟاٌجش٠ذج اٌشعّ١ح
اٌؼذد أستؼّائح ٚأدذ ػشش ،اٌغٕح اٌشاتؼح ٚاٌصالش .ْٛأتش.2004 ً٠
 .5اٌمأ ْٛاالذذاد ٞسلُ ٌ 7غٕح  1973ف ٟشأْ األجٙضج ٚاالذصاالخ اٌالعٍى١ح اٌصادس تراس٠خ
ٚ ،1973 ٛ١ٌٛ٠ 25إٌّشٛس تاٌجش٠ذج اٌشعّ١ح تاٌؼذد  12تراس٠خ  2أغغطظ .1973
 .6لأ ْٛاٌششواخ اٌرجاس٠ح االذذاد ٞسلُ ٌ 2غٕح  2015اٌصادس تراس٠خ ِ 25اسط ،2015
ٚإٌّشٛس تاٌجش٠ذج اٌشعّ١ح تراس٠خ ِ 31اسط  ،2015اٌؼذد .577
ِ .7غٛدج اٌالئذح اٌرٕف١ز٠ح اٌر ٟذرٕاٚي اٌّرطٍثاخ ٚاٌششٚغ ٚاإلجشاءاخ اٌر ٟتّٛجثٙا عرّٕخ
ذشاخ١ص األٔشطح اٌفعائ١ح .2017
ِ .8غٛدج اٌالئذح اٌرٕف١ز٠ح اٌر ٟذرٕاٚي ذفاص ً١اٌغجً اٌٛغٌٕ ٟألجغاَ اٌفعائ١ح ٚذٛف١ش
اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح ٌغشض اٌغجً اٌذٌ ٌٟٚألجغاَ اٌفعائ١ح .2017
 .9لأ ْٛذٕظ ُ١أٔشطح اٌفعاء اٌفشٔغ ٟسلُ .2008-510
 .10لأ ْٛأٔشطح اٌفعاء األعرشاٌٌ ٟؼاَ .1998
 .11لأ ْٛاٌفعاء اٌخاسج ٟاٌثش٠طأٌ ٟؼاَ .1986
 .12لأ ْٛإغالق اٌفعاء اٌرجاس ٞاألِش٠ىٌ ٟؼاَ .1984
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