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  اإلهداء
  العزيز والدي  ىاألعلى مثلي  ....ألجلي حياته سخر الذي إىل

  حممــــــــــــــد"" 

  الغالية يأم حبيبتي ....دائما بالدعاء متطرني التي إىل

  ة"ـــــــــــ" نادي

  خريا و بركة زوجتي الغاليةإىل من أهداني اهللا فيها 

   اد"ـــ" جه

  إىل روح جدي الطاهرة 

  " أمحـــــد "

  "وأخواتي إخوتي" قلبي من أكرب حمبة القلب يف هلم من إىل

  نبال، رؤوف، نهال"حممد و "

  إىل نور املنزل "إبراهيم، أمحد، أنس، أنيس"

  ، اىل الروح الطاهرةإىل من متنت العيش لكي ترانا سعداء

  رمحها اهللا" نــــــوارة" أمي 

  وإىل كل عائلة بوعون و بن حييى

  كل عائلة ناصري باألخص إىل

  " عمي مصطفى و خالتي فوزية، عمر، أمني"



  شكرا وتقدير

 نعمته، عظيم على تعاىل اهللا أمحد أشكر وأن  إال املذكرة، هذه ختام بعد يسعني ال  

  .واصبا الدين وله واجبا احلمد فله وتأييده، عونه وبركة توفيقه وحسن

 علي يبخل ومل ونصائحه، بتوجيهاته قادني من إىل الكبري والتقدير اجلزيل الشكر ثم

كان يل  الذي "احلفيظ عبد طاشور" الدكتوراألستاذ  ،املشرف ألستاذي وجهده ووقته بعلمه

  .رعايته حتت بالعمل العظيم شرفال

 جلنـــــة أعضاء وباألخـــــص الكرام األساتـــذة كل أشكـــــر أن أنســـــــى ال كما

  الذين تواضعوا يف مناقشة عملي هذا املناقشــــــة

  "حسنة عبد احلميد " الدكتور األستاذ

  الدكتورة " رحاب شادية "االستاذة و   

  وأسكنه فسيح جنانه إىل أستاذنا رمحه اهللا و طيب ثراه كما أتوجه بالشكر

   "الدكتور بوسحابة عبد ايد" 

  -1-كلية احلقوق جبامعة قسنطينة كل عمال ىل إ

 ظهر يف بالدعاء ولو بعيد من أو قريب من ساندني من كل إىل بالشكر أتوجه كما

  الغيب.



  

  

  

  

  

  
  

  

  

   

  ة ــدمــمق

                     

 



 مقدمة

 
 أ 

  

  مقدمة:

قوم عليه و يالذي اخلاص كل واحد بإقليمه   نفرديحيث  ،قاليم الكرة األرضيةأ تقاسمي كان اإلنسانلقد     

جممع هي وكل هذه األقاليم هي جزء من األرض اليت  ،وما يعلومها من هواء و فضاء من يابسة و حبرالذي يتكون 

يف الواقع أجزاء مشرتكة من هذه  يشكلالدول لألقاليم اليابسة وألجزاء من البحار  اقتسامسيما أن ال، و البشرية

ساسا يف البحار و احمليطات اليت أو النطاق املشرتك يتمثل ، الكرة األرضية متثل نطاقا مشرتكا للمجتمع الدويل

ج عن والية الدول وهي حبكم طبيعتها تتصل فيما بينها و متثل عنصرا رئيسيا من عناصر االتصال بني ختر 

ا�تمعات املختلفة، كما يتمثل يف هذا النطاق أيضا يف اهلواء و الفضاء اخلارجي وهي عناصر مشرتكة حبكم 

  .الطبيعية الضرورة

حقيقة  إدراكانوين للمجتمع الدويل تقودنا إىل والنظرة الدقيقة للتطور االجتماعي و السياسي و الق  

ارتباطا وثيقا وكامال  ارتبطتال وهي أن القواعد القانونية الدولية اخلاصة حبكم وتنظيم هذه املناطق قد أ، واضحة

  بتطور القانون الدويل.

يف ظل القانون الدويل التقليدي مل تكن تبدي اهتمام كبريا  كانت سائدةفالقواعد القانونية الدولية اليت    

ن ترقى أدون ، من القواعد القانونية اليت تسلم للدول املختلفة حبريات معينة أدىن�ذا النطاق املشرتك مكتفية حبد 

  .األساسية للبشريةعلى ضمان استغالله بطريقة تتفق مع املصاحل يعمل ىل وضع تنظيم قانوين شامل إ

فرض سياد�ا و سلطا�ا على البحار يف بدايات نشأة القانون الدويل  ادعاءقد حاولت بعض الدول ف  

ملوك اسبانيا و الربتغال و  فادعىمثلها مثل األقاليم الربية، و امللكية ساس أن البحار تقبل احليازة أالعام، على 

  املكتشفني  للبحار الغابرة.لكو�م يعتربون من أوائل بريطانيا بصفة خاصة السيادة على حبار 

  

    



 مقدمة

 
 ب 

فإ�ا قد  اإلنسان مماأاجلديدة اليت فتحتها  هاآفاقالعاملي ب لالهتمامكانت حمل  الظاهرةهذه  السيما و أن  

 املنطقيدراك إلحد جوانبها هو ذلك األعل و  ،نشوء آثار بالغة األمهية إىلقانون الدويل و أدت يف جمال ال برزت

الدول بفرض سياد�ا على اهلواء و الفضاء الذي يعلو أقاليمها  اليت كانت يف السابق مناالدعاءات حلقيقة أن 

ن تتوقف يف أن هذه االدعاءات يتعني أأن متارس سلطتها عليه، و  هلاجيب أن تتوقف عند احلد الذي ميكن 

  تقوم باستكشافه.تستطيع كل الدول أن و الفضاء اخلارجي حبيث يكون نطاقا مشرتكا لإلنسانية يف جمموعها، 

عصر التطور السريع حيث أصبح الفضاء اخلارجي غري مقتصر فقط على يعترب  أن هذا العصر خاصة  

خاصة فيما يتعلق  بشكل كبري وواضح، استعماالتهتزايدت االستكشاف بل ذهب إىل أبعد من ذلك حيث 

   .ويف االستشعار عن بعد أنواعهابـاالتصاالت بكافة 

، وهذه األمهية تتمثل يف االطالع املعمق على املفهوم احلقيقي للمناطق يكتسي أمهية بالغةن هذا املوضوع إ

املشاركة يف يف املشرتكة ومدى تأثريها على العالقات الدولية، حيث تستمد امهيتها من كون االقتناع الدويل 

ين يكون هلا كافة أا السيادية  مناطقهإىلو ضمها أاستغالل هاته األخرية و عدم حصرها وادخاهلا ضمن مناطقها 

ان و ـــو القوانني و التنظيمات الدولية وبذلك يصبح حرمأاحلقوق اليت يقرها القانون هلا سواء القوانني الداخلية 

على القوية ذات التطور العلمي و العملي  و دول الكربى ـــاء لألقوى للـــة والقوة و البقـــتكريس منها ملبدأ الغلب

  الضعيفة. حساب الدول

دورا حامسا يف النمو الكبري للعالقات الدولية على ت هذه األخرية ين لعبأومسايرتا منا لألحداث املتطورة  

ن ظل ألحقاب طويلة مقطع األوصال أالنحو الذي جعل العامل وحدة متصلة األجزاء متشابكة األطراف بعد 

االتصال بني اجلماعات املختلفة يف الغالب بسبب صعوبات االنتقال، و سوء الفهم الذي ينجم عن صعوبة 

  األعم من احلاالت، وحتصن الدول وراء حدودها االقليمية أو خلف شعارات العزلة.
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 ج 

ىل إبروز احلاجة و اليت متثلت يف سباب موضوعية وأخرى ذاتية راجع ألذا املوضوع هل اختيارناتتمثل أسباب و 

تمع ا�ميكن  ممامناطق مشرتكة  البحار و الفضاء اخلارجي بوصفهمان أعايل البحث يف الوضع القانوين لكل م

هودات براز جمإالتعاون الذي ال حضناه مؤخرا يف وكذا يف  صاحل العاماستغالهلا لدار�ا و إشرتك يف ين أالدويل 

االلتزامات  احلقوق اليت يتمتعون �ا و وكذا و سلطان الدول،سيادة فكرة  توضيحويف  الدول الفردية و املشرتكة

سباب املنازعات أالقضاء على يف دور الفاصل الوضع آليات قانونية علمية وعملية تلعب على عاتقها و  اليت

  جل خدمة وتنمية اجلنس البشري.ألتعاون و الشراكة الدولية من ارساء إالدولية الدامية و 

ن أ تأكيد، و اخلارجي على أ�ما نطاقا مشرتكا بحار و الفضاءالتعريف بأعايل ال�دف هذه الدراسة إىل و 

  وثيقا بتطور القانون الدويل.  ارتباطاصبحت مرتبطة أالقواعد القانونية الدولية اخلاصة حبكم وتنظيم هذه املناطق 

إن هذه المناطق تجعلنا نبحث في مجال الكشف على الصيغة القانونية لها مع تحديد طبيعة   

  ي:فو التي تتمثل  مما يبرز لنا اشكالية رئيسية يمكن للدول أن تتمتع بها، الحقوق التي

 النظام القانوني الذي يحدد المناطق المشتركة؟  ماهية  

  و التي هي بدورها تتفرع الى تساؤالت و التي تكون كالتالي: 

  هل للدول حقوق و ماهي طبيعتها؟  -

تقلصت مع التطور الذي تشهده  اذا كانت لها حقوق على هذه المناطق فهل توسعت أم -

 العالقات الدولية و قواعد القانون الدولي العام؟
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  و لالستكمال جوانب دراستنا اعتمدنا على:

املنهج التحليلي يف حتليل تلك املعطيات القانونية اخلاصة بالقانون الدويل العام املتعلقة بـها من معاهدات و 

عطاء و صف شامل و كامل للطبيعة القانونية ألعايل البحار إاملنهج الوصفي وذلك من خالل اتفاقيات و تبعناه ب

  اعتمدنا كذلك على.و  ضاء اخلارجي بوصفهما نطاقا مشرتكو الف

فقسمنا دراستنا اىل فصلني  و مراعاة لكل ما تقدم، حاولنا تقسيم عملنا وفق خطة ارتأينا أ�ا ختدم املوضوع

  و كل فصل اىل مبحثني

تحديد مفردين املبحث األول يف  المركز القانوني للمجال البحري المشتركونتناول يف الفصل األول 

  .نتناول فيه تعامل الدول مع ما تشمله أعالي البحارو الثاين  أعالي البحار

مفردين  للنظام القانوني للفضاء الخارجي في ظل القانون الدولي العامأما الفصل الثاين فتطرقنا فيه 

مجاالت ، و املبحث الثاين نتناول فيه النظام القانوني للفضاء الخارجي بوصفه نطاقا مشتركااملبحث األول يف 

 .استخدام الفضاء الخارجي
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 اال البحري املشرتك                                                                                                                  الفصل األول

 

 
2 

  الفصل األول

  لمجال البحري المشتركالمركز القانوني ل

المســطحات المائیـــة  ةمجموعــ عبــارة عـــن  بأنهــا البحـــار لقــد عــرف علمــاء األرض و   

 وجـود تصـور ال یمكـن حیـث أنـهخصـائص البحـار و المحیطـات،  یبـینالمالحة، وهو تعریـف 

كالبحیرات المالحـة أو  دولة واحدة في بعض األحیان ( إقلیممسطحات مائیة مالحة في داخل 

ال  هذه األخیرةالتعریف القانوني للبحار هو الذي یؤكد أن وصف  و هكذا فإنالبحر المیت)، 

    .)1(طبیعیا بطااتر فیما بینها  مترابطةینطبق على المسطحات المائیة المالحة، إال حیثما تكون 

 بـــروزفـــرض ســیادتها علــى البحــار فــي بــدایات فــي قــد حاولــت بعــض الــدول ادعــاء ف  

أن البحـار تقبـل الحیـازة مثلهـا فـي ذلـك مثـل األقـالیم البریــة،  أسـاسالقـانون الـدولي العـام علـى 

حریـة  إلـىالقـانون الـدولي تـدعو  فقهـاءقرن الثامن عشر حتى كانت الغالبیة من الحل  إن وما

منها لسیادة الدول أو رقابتها و بین مـا هـو بطبیعتـه عـام مشـترك  صبین ما یختفرق البحار و 

  . )2(بین الدول

و من المسلم به أن معرفة المركز القانوني للمجال البحري بوصفه نطاقا مشـتركا كـان   

قتضـــي البــد مـــن تحدیــد أعـــالي البحـــار ( المبحــث األول)، ال ســـیما و أن تحدیـــد هــذا الجـــزء ی

  .دراسة النظام القانوني لثرواته ( المبحث الثاني)
                                                             

، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط -النظریة العامة -عامر (صالح الدین) ، قانون التنظیم الدولي أنظر:(1) 
     .    11-10، ص 1984  الثالثة،   

          ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،ط عامر (صالح الدین)  أنظر:(2) 
  .860-859،ص  2007  
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  المبحث األول

  تحدید أعالي البحار 

إن موضوع دراستنا أي حریات أعالي البحار المنطوي تحت لواء قانون البحار قد نال   

نصـــیبه مـــن االهتمـــام مـــن طـــرف منظمـــة األمـــم المتحـــدة، حیـــث أنـــه كـــان مـــن أولویـــات لجنـــة 

ي ـــــاألربعـة المؤرخـة ف وتأكـد ذلـك مـن خـالل إعــداد هـذه اللجنـة التفاقیـات جنیـفالقـانون الـدولي، 

ــــ والتـــي تمخضـــت عـــن المـــؤتمر   )1(1958أفریـــل  29 اتفاقیـــة أعـــالي  األول لقـــانون البحـــار"، وتعلقـــت ب

اتفاقیــة الصــید ، اتفاقیــة الجــرف القــاريو اتفاقیــة البحــر اإلقلیمــي والمنطقــة المتاخمــة و البحــار

  .الثروة البحریة في أعالي البحاروموارد 

 10إال أن المجتمـع الـدولي تمكـن بعـد مسـیرة طویلـة مـن المفاوضـات دامـت أكثـر مــن   

سنوات من عقد اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار في مـونتي جوبـاي (جامیكـا) المؤرخـة فـي 

  .1994نوفمبر 16و التي دخلت حیز النفاذ في  1982دیسمبر  10

أعالي البحار و التي هي موضوع دراستنا بكونها هي المنطقة  یمكن تحدید وحتى       

التي ینطبق علیها وصف المناطقة المشتركة بـماهیتها ( المطلب األول)، و بالسلطات 

  المخولة و المقررة للدول في هذه المناطق ( المطلب الثاني).

  

                                                             
جاءت ھذه االتفاقیات اختتاما وتتویجا للمؤتمر األول لقانون البحار المنعقد في جنیف في الفترة الممتدة بین  )(1

  .1958أفریل  27فیفري إلى  24
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  المطلب األول

  البحار أعالي ماهیة 

مجموعــة مــن القواعــد القانونیــة الدولیــة العرفیــة الخاصــة  البعیــداألمــد ظهــرت منــذ  لقــد  

بتنظیم البحار، و بصفة عامة یمكن القول أن هذه القواعد كانت تفرق بـین قسـمین مـن أقسـام 

وهــو البحــر اإلقلیمـــي، و  الدولــة الشــاطئیة البحــار و المحیطــات، قســم أول تخضــعه لســلطان

مع التسلیم ببعض القیود التي تـرد علـى سـیادة الدولـة الذي كان یأخذ حكم إقلیم الدولة البرى، 

فوقـــه نظـــرا لطبیعتـــه الخاصـــة مثـــل حـــق المـــرور البـــريء و القواعـــد الخاصـــة بمعاملـــة الســـفن 

األجنبیــة، و القســم الثــاني هــو أعــالي البحــار، تــم التســلیم لجمیــع الــدول بحریــات معینــة بحیــث 

  .  )1(یمكنهم  مباشرها فیه

فـــــي  الي البحـــــار ركزنـــــا بحثنـــــا حـــــول نقطتـــــین، األولـــــىأعـــــ لمعرفـــــةو فـــــي محاولـــــة   

ــــــاء القـــــانون و  ــــــات المعاهـــــدات و االتعریـــــف أعـــــالي البحـــــار و فقـــــا بمـــــا جـــــاء بـــــه فقهـــ تفاقیـ

  دولیة ( الفرع األول) و الثانیة في مدلول حریة أعالي البحار( الفرع الثاني).ال

  

  

  

                                                             
                                             على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة وسلوك الدول -، القانون الدولي للبحار)أبو الوفا (أحمد أنظر: )(1

    .21،ص 2006لنھضة العربیة القاھرة ط، دار ا1982واتفاقیة   
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  الفرع األول

  البحار أعاليتعریف 

إن تعریف أعالي البحار یكتسي أهمیة بالغة في تحدید وصفه و هذا وفقا لما            

ینحصر في التطور الكبیر حیث  1982و اتفاقیة  1958جاء من فوارق بین موقف اتفاقیة 

الذي مس القانون الدولي للبحار وأدى إلى خلق نظم قانونیة جدیدة مثل المنطقة االقتصادیة 

  .م القانوني الجدید لألرخبیالت المحیطیةالخالصة، والنظا

 1958و لتوضـــــیح األمـــــر أكثـــــر ســـــوف نتنـــــاول تعریـــــف اتفاقیـــــة جنیـــــف لســـــنة            

ـــــة منتـــــيألعـــــالي البحـــــار (الفقـــــر  ـــــى)، و تعریـــــف اتفاقی ـــــانون البحـــــار لعـــــام  ة األول ـــــاي لق غوب

  ( الفقرة الثانیة). 1982

  الفقرة األولى

  1958ف تفاقیة جنیتعریف أعالي البحار وفقا ال 

في البحر  تندرجالبحار التي  أقسامقصد بأعالي البحار أو ( البحار العالیة) كل ی         

أو في المیاه الداخلیة لدولة من الدول، وكذلك فإن المیاه وراء المنطقة االقتصادیة  اإلقلیمي

البحار التي ال  أجزاءبهذه المیاه فإن المقصود  أخرو بمعنى  ،البحار أعالي هي جزء من

تخضع لسیادة الدولة الساحلیة و یمكن القول أن االتجاه العام و السائد في اللجنة الثانیة 

األحكام و جنیف و  اتفاقیةحول هذا الموضوع ال یخرج عن األحكام العامة التي وردت فیه 
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اتفاقیة البحار في المادة األولى من  أعاليجاء تعریف .)1(قواعد المقررة في القانون الدوليال

البحار هي جمیع أجزاء البحر التي ال تدخل في البحر  حیث عرفتها بأعالي 1958جنیف 

میاه البحر الواقعة  في منطقة أعالي البحار تتمثل،و )2(أو في المیاه الداخلیة لدولة اإلقلیمي

 أعالينون الدولي أن منطقة بعد المنطقة االقتصادیة الخالصة، ومن المتفق علیه في القا

حق مباشر ألیة دولة كما انه لیس ألیة دولة أن تدعي  اإلقلیمیةالبحار ال تخضع للسیادة 

 هي یقصد بأعالي البحاركما  )3(أي جزء منها لسیطرتها إخضاععلیها أو  إقلیمياختصاص 

تلك األجزاء التي ال تدخل في تكوین االمتدادات البحریة الخاضعة لسیادة أو والیة أو سلطان 

المتعلقة بأعالي  1958المادة األولى من معاهدة جنیف  وقد نصت، )4(أي دولة ساحلیة

قلیمیة البحار أن "المقصود بأعالي البحار كل المساحات البحریة التي تقع خارج المیاه اإل

  .الداخلیة للدول"والمیاه 

  

  

  

                                                             
الدغمة (إبراھیم محمد) ، القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الثالث واتفاقیة األمم المتحدة لقانون  أنظر: )(1

 .304ص ، 1998البحار، دار النھضة العربیة ، القاھرة     
  أنظر: )(2

Shaw (M.N) International Law Fourth edition, CAMBRIDGE LOW PRICE 
EDITIONS,1997,p418 

  أنظر: ) (3
Caron, (D. D)- scheiber (H.N) bringing new law to ocean waters berkly, law of the sea 
institute: leiden; boston: Maryinus Nijhoff,2004,p 20. 

 
          ، معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )سعد هللا(  عمر أنظر: )(4

  .53، ص2007ط  
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  الفقرة الثانیة

  ألعالي البحار 1982لسنة   ياتفاقیة منتغوباتعریف 

ه نصـت علـى انـ ومن اتفاقیة األمم المتحدة المقصـود بأعـالي البحـار  86المادة  بینت  

تنطبـــق أحكـــام هـــذا الجـــزء علـــى جمیـــع أجـــزاء البحـــر التـــي ال تشـــملها المنطقـــة االقتصـــادیة «

أو المیاه الداخلیة لدولـة مـا، أو ال تشـملها المیـاه األرخبیلیـة لدولـة  اإلقلیميأو البحر  الخالصة

بهــا جمیــع الــدول فــي  ، وال یترتــب علــى هــذه المــادة أي انتقــاص للحریــات التــي تتمتــعأرخبیلیــة

  .)1(»58المنطقة االقتصادیة الخالصة وفقا للمادة

ین االمتـــدادات البحریـــة تلـــك األجـــزاء التـــي ال تـــدخل فـــي تكـــو  هـــي  البحـــار أعـــالي إن   

المســاحات  وراء كــلالبحــر العــالي  یكــونالخاضـعة لســیادة والیــة الدولــة الســاحلیة. وعلــى ذلــك 

  البحریة اآلتیة:

، والمنطقــة اإلقلیمــيالمیـاه الداخلیــة (أو المیــاه األرخبیلیـة للــدول األرخبیلیــة)، و البحـر  

لمـادة األولـى مـن مـا اتخذتـه ا،وهـو )2(المتاخمة أو المالصقة، و المنطقة االقتصادیة الخالصة

یعبـر بكلمـة  هأن اتبعته فـي تعریفهـا ألعـالي البحـار عنـدما قـررت أنـ 1985لعام جنیفاتفاقیة 

أوال تــدخل فــي  فــي المیــاه الداخلیــةال تكــون عــن جمیــع أجــزاء البحــر التــي » أعــالي البحــار«

 ینظمهـاالبحـار هـي األجـزاء مـن البحـار التـي ال  أعـاليألیة دولة، وهكـذا فـإن  اإلقلیميالبحر 

                                                             
  .1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، المنعقدة في مونتي غوباي بجمایكا، لسنة  :راجع )(1
  .331-330، مرجع سابق، ص)أبو الوفا (أحمد أنظر: )(2
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خـــاص، كـــالبحر  قـــانونألجـــزاء مـــن البحـــار و المحیطـــات التـــي یـــرتبط بهـــا  قـــانوني أي نظـــام

   .رخبلیةألدولة  األرخبیلیةو المنطقة االقتصادیة الخالصة، والمیاه الداخلیة أو المیاه  اإلقلیمي

  الفرع الثاني

  البحار أعاليحریة مدلول  

یعنـي أن البحـر العـام لـیس ملكـا  المبـدأو هـذا  ،البحر العـالي بحـر حـر أوالبحر العام 

و هــذا مــا أكدتــه اتفاقیـــة األمــم المتحــدة فــي مادتهـــا  ،وال یخضــع لســلطة أي دولـــة، ألي دولــة

)89()1(.  

إن  المساواة، قدرتمییز ولكل الدول أن تنتفع به على  مفتوح لجمیع الدول دونهو  ذاإ       

لــم یســتقر إال فــي القــرن الثــامن عشــر، فقبــل هــذا القــرن كانــت  النشــأة،حــدیث لهــو هــذا المبــدأ 

و تفـرض سـیادتها اإلقلیمیـة ملكیتها و سیطرتها على البحار العامـة من الدول تدعي  مجموعة

  .علیها

ــة التجــارة الدولیــة وحصــول  إلــىأدت االدعــاءات المتضــاربة حیــث              مناوشــاتعرقل

بـین  دامیـة. وتـدخل الفقـه الـدولي، فجـرت مناقشـات حـروب انـدالعأسفرت أحیانـا عـن  سیاسیة

وقــد ، (2)»البحــر الحــر« حــول روســیوس)غ( الفقهــاء فــي القــرن الســابع عشــر، أشــهرها نظریــة

                                                             
 .1982من اتفاقیة األمم المتحدة للبحار  89المادة  :راجع )(1
المجذوب ( محمد) ، القانون الدولي العام، ، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، الطبعة الخامسة  أنظر: )(2

     380-379، ص   2004
بالسیادة على جنوب األطلسي، سیطرة بریطانیا على شمال األطلسي و بحر الشمال، ومطالبة اسبانیا   

ورغبة الدانمرك و السوید في السیطرة على بحر البلطیق، و ادعاء البرتغال السیادة على المحیط الھندي، 
  والبندقیة على بحر األدریاتیك.

حول عدم صحة ادعاءات السیادة على 1982من اتفاقیة األمم المتحدة  89لقد جاء في نص المادة   
  »ال یجوز ألیة دولة شرعا أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسیادتھا«لي اعالي البحار ما ی
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وهمــا أن المســطحات  أساســینســببین فــي دفاعــه عــن حریــة البحــار إلــى  )جروســیوس(اســتند 

لحیـازة الفعلیـة، ومـن ثـم ال یمكـن أن تكـون محـال لسـیادة أیـة دولـة للتملـك واالبحریة غیر قابلـة 

بتملك األشیاء التي یسـتطیع أن یسـتعملها الجمیـع  فردمنح حقا ألي یال  الواقعمن الدول، وأن 

  و تكفي  الزوال و ال تقبل تزولمن غیر ضرر أو أضرار، والتي هي بطبیعتها ال 

وحــذا حــذوه أغلــب  " جروســیوس" علــى أن األفكــار كانــت قــد تهیــأت لمــا نــادى بــه ،)1(الجمیــع

 "بینكــر شــوك" ، وبــدأ فقهــاء القــرن الثــامن عشــر وعلــى رأســهمجــاءوا مــن بعــده الــذین الفقهــاء

  .  تهیفرقون بین البحر اإلقلیمي وأعالي البحار منادین بحری

الســـیادة علـــى ب ادعاءاتهـــامـــن المغـــاالة فـــي  التـــدریجي فـــي التخفیـــفالـــدول  أتبـــدثـــم  

 ،وقد تبین لها أن مصلحتها المشـتركة تقضـي أن تكـون المالحـة فیهـا حـرة مـن كـل قیـد لبحارا

ولم ینتصف القرن التاسع عشر حتى كـان مبـدأ حریـة أعـالي البحـار قـد اسـتقر وأصـبح قاعـدة 

لبحــار التــي ، وقــد ســجلت اتفاقیــة أعــالي اامــن قواعــد القــانون الــدولي العــام المســلم بهــا عالمیــ

تهــا دمافنصـت فــي صــدر  ،هــذه القاعــدة1958فـي مــؤتمر جنیــف سـنة یــةالدول الجماعــةأقرتهـا 

لمــا كانــت أعــالي البحـــار مفتوحــة لكــل األمــم، فإنــه ال یحــق ألي دولـــة أن «علــى أنــه  الثانیــة

  تحاول فرض سیادتها على أي جزء منها. 

                                                                                                                                                                                              

فقیھ ودبلوماسي ھولندي یعد مؤسس القانون الدولي  )Hugo Grotius")1548--1646ھیغو غروسیوس " -
الحدیث، یلقبھ البعض بأبي القانون الدولي، یعد مؤلفھ "قانون السلم والحرب" من أولى محاوالت تدوین قواعد 
القانون الدولي التي كانت موجودة آنذاك، تمسك باالعتبارات األخالقیة في عالقات الدول ببعضھا البعض السیما 

اواة البشر في األرض، إضافة إلى أنھ باشر البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حریة البحار المبني على فكرة مس
  حریة المواصالت والتجارة، وجعل من البحار طریقا مفتوحا أمام العالقات القائمة بین الشعوب.

      860، صمرجع سابق،  )صالح الدین(عامر  أنظر: )(1
أعالي البحار مفتوحة لجمیع «، حریة أعالي البحار: على 1982من اتفاقیة جمایكا لسنة  87نصت المادة    

الدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، وتمارس حریة أعالي البحار بموجب ھذه االتفاقیة وقواعد القانون الدولي 
 »األخرى.....
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التفاقیـــة ووفـــق وتمـــارس حریـــة أعـــالي البحـــار وفـــق الشـــروط الـــواردة فـــي هـــذه ا

 87وجــاءت اتفاقیــة جمایكــا بالمبــدأ نفســه فــي المــادة » مبــادئ القــانون الــدولي األخــرى

  .)1(منها

  الفقرة األولى

  البحار أعاليمبدأ حریة  

غیـر سـاحلیة، فـي  أوالـدول سـاحلیة كانـت  لجمیـعالبحـار  أعـاليأن هـو  األصـل العـام

  .مــــع األمـــلجمی أبدیةإذ البحر مفتوح بصورة  .)2(وضع بحري متمیز أو غیر متمیز جغرافیا

علـــى أن هـــذه المصـــطلحات الالتینیـــة ال تضـــفي فـــي هـــذا  G.Gidelكمـــا بـــین الفقیـــه   

الحــال نفـــس المعنـــى الـــذي كانــت تعنیـــه فـــي ذلـــك الوقــت، وال یوجـــد أي نـــص رومـــاني یتعلـــق 

بالبحار في المسائل التي تتعلق  بالقانون الدولي، لهذا هـو یـرى أن تمثیلهـا هنـا خطـئ  یخلـط 

كــن یالحــظ أن اغلــب كتــاب ل، ولعــدم اســتعمالها فــي هــذا المجــاحیــث اقتــرح  أساســاالمعنــى 

بیـــر بصـــورة مجازیـــة عنـــد التنقیـــب عـــن الطبیعـــة الـــدولي یفضـــلون اســـتعمال هـــذا التع القـــانون

البحـار ال تعتبــر مــاال مباحــا  أعــاليأن  الیــوم المصـادق علیــهوٕاذا كــان القانونیـة للبحــر العــالي 

res-nullius ، اـــــــــــــا مشتركـــــــا بوصفها ملكــــــــــــــــــلیهإالنظر  إلىرأي ه ــــــــــــــیتج ا أنهــــــــــــــسیمالو  

                                                             
  أنظر: )(1

 http://kenanaonline.com/users/investmarine/posts/218279, 10/02/2013,08:30Pm             
      331، ص  مرجع سابق، )أبو الوفا (أحمد أنظر: )(2
 Res Nullius شخص أو أي شيء ینتمي إلى أي «:ھو مصطلح مشتق من الالتینیة، القانون الروماني و معناه

  »معلم
 Res communis ،ھو مصطلح مشتق من الالتینیة، القانون الروماني التي تعني األشیاء المشتركة التي :  

  .بطبیعتھا، ال یمكن أن تكون ألحد وملك للجمیع
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Res-communis، قــــد انتقــــد الفقیــــه فوشـــــيف P.Fauchille ه المصــــطلحات الالتینیـــــة هــــذ

البحـر  أنالقول حسب رأیـه حیث  G.Gidel وحذا حذو الفقیه المقتبسة من القانون الروماني،

البحـر العـالي  أنلهذا المصطلح یعني  للمفهوم العاديوفقا  Res-nulliusغیر مملوك ألحد 

و بما انـه غیـر مملـوك ألحـد فهـو  ةالخاص   إلرادتهامن قبل كل دولة وفقا  یستعمل أنیمكن 

البحـر العـالي ملكیـة  أن، والقـول البحـار أعـاليالحـتالل وهـذا خـالف مـا هـو علیـه حـال قابل ل

 الشـيء أنیتوجـب لالسـتفادة منـه وجـود اتفـاق بـین الـدول، كمـا   Res-communisمشـتركة 

یكون قابال للتملك الفردي و البحر غیر قابـل للتملـك الفـردي  أنالمملوك بصورة مشتركة البد 

  )1(لیه سلطة مشتركة لجمیع الدولجد عدولة، وال تو  أیةمن قبل 

وقـد سـبق للمـادة  البحـارنصـوص اتفاقیـة األمـم المتحـدة لقـانون وهذا ما كان جلیا فـي  

لمـا كانـت أعـالي البحـار مفتوحـة  « أن نصـت علـى انـه 1958الثانیة من اتفاقیة جنیف لعـام 

لكــل األمــم، فإنــه ال یحــق ألي دولــة أن تحــاول فــرض ســیادتها علــى أي جــزء منهــا. وتمــارس 

لي حریـــة أعـــالي البحـــار وفـــق الشـــروط الـــواردة فـــي هـــذه االتفاقیـــة ووفـــق مبـــادئ القـــانون الـــدو 

الخــاص باســتخدام أعــالي البحــار یقــوم  القــانوني القــول أن النظــام الواضــح، فــإن مــن »األخــرى

القواعــد المتعلقــة بأعــالي  إلیــه ترجـعالــذي اس مبــدأ الحریــة، فمبـدأ الحریــة هــو المبــدأ ـــــــعلـى أس

  .)2(البحار في وقت السلم

             

                                                             
 اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر و  -، القانون الدولي للبحار، الطبعة األولى )محمد الحاج(محمود  أنظر: )(1

 .393م، المملكة األردنیة الھاشمیة، ص 2008التوزیع،   
  .1958المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف للبحار، لعام  :راجع )(2
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  البحار في اآلتي:حریة أعالي استغالل الدول في  أحقیةو تتجلى 

م ضـالبحار لذلك ال یجوز ألیة دولة أن تقوم ب أعاليسیادتها على  دولة أيقابلیة ادعاء عدم 

 أي دول تقــوم بمنــع أناالمتــدادات البحریــة الخاضــعة لهــا، أو  إلــىالبحــار  أعــاليمــن  أجــزاء

  .معینة من البحر العالي أجزاءدام معینة من استخ

عـالي البحـار یجـب أ البحار فـي األغـراض العسـكریة ألن أعالياستغالل  ألیة دولة  یسمحال 

              .ألغراض سلمیة فقط أن تخصص

أو غیــر ســاحلیة حــق تســییر الســفن ترفــع علمهــا فــي  كانــت أن لكــل دولــة ســاحلیة            

عالمیــا و  معتـرف بهــاتقــررت وفقــا لقواعـد عرفیــة  نقـاش أن هــذه الحریـةال  و.)1(البحــار أعـالي

المترتبـة على نطاق واسع، و بالتالي یجب احترامها وقبولها من حیث المبدأ و بالنسبة للنتـائج 

  .)2(علیها

  

  

  

  

                                                             
        332-331، ص مرجع سابق، )أبو الوفا (أحمد أنظر: )(1

قد تم استعمال البحار العالیة ألغراض حربیة كإجراء التجارب النوویة و الصاروخیة، ونذكر  ونشیر إلى انھ
على سبیل المثال أن: الوالیات المتحدة األمریكیة اختارت قبل توقیعھا (معاھدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي 

ة الخطر تشمل مساحة تزید على ) مكانا بحریا إلجراء تجاربھا الذریة وأعلنت أن منطق1963للتجارب النوویة 
ألف، وحذت بریطانیا  400ألف ثم صارت  50ألف میل مربع، وازدادت مساحة المنطقة بعد ذلك إلى  30

 وأعلنت عن وجود منطقة حظر مماثلة في األطلسي. 1957حذوھا في سنة 
، البحار و 7في شریعة اإلسالم، ج، اإلعالم بقواعد القانون الدولي و العالقات الدولیة )أبو الوفا (أحمد أنظر: )(2

        .352، ص 2001األنھار الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،
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  الفقرة الثانیة

  البحار أعالياستعماالت  

 حولـــه جـــرتالمعدنیـــة الموجـــودة بقاعهـــا  اســـتغالل ثرواتهـــاأعـــالي البحـــار و  اســـتعمالن إ

فــي هــذا  دورا مهمــامفاوضــات لــم تتوقــف منــذ بدایــة الســتینات و قــد لعبــت دول العــالم الثالــث 

مــا توصــلت إلیــه المفاوضــات الدبلوماســیة بشــأن قــانون البحــار منــذ ســنة  ســیما أنــهوالالمجــال، 

أدى بمــؤتمر قــانون البحــار إلــى تبنــي اتفاقیــة جدیــدة فــي دورتــه  1982عــام  غایــة إلـى 1973

، إن نصوص االتفاقیة الجدیدة تعكس مدى الصراع الكبیر الـذي قـام بـین 1982األخیرة سنة 

مــن نتــائج ملموســة فــي هــذا  الــدول المصــنعة والــدول النامیــة ومــا توصــلت إلیــه هــذه األخیــرة

  .)1(المیدان

ـــة تجـــاوز النظـــام   ـــذي وضـــعته اتفاقیـــة جنیـــف  بدای ـــد التعریـــف ال ألعـــالي  1958الجدی

  منه على: 86البحار فقد جاء في نص المادة 

... جمیع أجزاء البحر التـي ال تشـملها المنطقـة االقتصـادیة الخالصـة أو البحـر اإلقلیمـي أو «

    »المیاه الداخلیة لدولة ما، أو ال تشملها المیاه األرخبیلیة لدولة أرخبیلیة...

ن هــذه المــادة تؤكــد علــى أن أعــالي البحــار قــد تقلصــت مســاحتها واقتطــع منهــا لیضــاف إ

فضـاءات أخـرى  1958إلى مجموع المجاالت الدولیة التي اعترفـت بهـا اتفاقیـات جنیـف لعـام 

                                                             
، القانون الدولي العام وحرب التحریر الجزائریة، المؤسسة الوطنیة  )حمان(، بكاي )محمد(بوسلطان  أنظر: )(1

  .  50، ص1986للكتاب، الجزائر،      
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ویتعلق األمر هنا علـى وجـه خـاص بالمنطقـة االقتصـادیة الخالصـة التـي ُأقـر للـدول السـاحلیة 

  وما بعدها). 55دیة حددتها نصوص المعاهدة (المادة فیها ببعض الحقوق السیا

  87إن مبـدأ حریــة أعــالي البحــار بقــي محافظــا علـى جــوهره الرئیســي بحســب نــص المــادة

حریــة ، وهــي 1وهـو أن أعــالي البحـار مفتوحــة لســفن جمیـع الــدول بمــا فـي ذلــك الــدول الحبیسـة

  . تمارس طبقا لقواعد القانون العام

ألعـالي البحـار حیـث  1958نفس المادة عـددت حریـات أخـرى لـم تـذكرها اتفاقیـة  أن إال

  جاء فیها:

  /... تشتمل فیما تشتمل بالنسبة إلى كل من الدول الساحلیة وغیر الساحلیة على:1«

 حریة المالحة.  )أ 

 حریة التحلیق.  )ب 

 المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس. ابالت وخطوط األنابیبحریة وضع الك  )ج 

مــن المنشــآت المســموح بهــا بموجــب القــانون حریــة إقامــة الجــزر االصــطناعیة وغیرهــا   )د 

 الجزء السادس. بمراعاةالدولي، رهنا 

  .2ي الفرعفالشروط المبینة  بمراعاةحریة صید األسماك، رهنا هـ) 

  السادس و الثالث عشر. الجزئیین بمراعاةرهنا  حریة البحث العلميو) 

                                                             
 األشعل (عبد هللا) ، الدول الحبیسة و مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار، مجلة الحقوق و  أنظر: )(1

و  217، جامعة الحقوق و الشریعة، الكویت، ص1981الشریعة، السنة الخامسة، العدد األول فبرایر   
  ما بعدھا.   
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قبـل جمیـع الـدول مـع إیـالء المراعـاة الواجبـة لمصـالح الـدول / تمارس هذه الحریـات مـن 2

األخرى في ممارستها لحریة أعالي البحـار، وكـذلك االعتبـار الواجـب لمـا تـنص علیـه هـذه 

  .»(1)االتفاقیة من حقوق فیما یتعلق باألنشطة في المنطقة

أكبـر لتحدیـد  إن هذه المادة تؤكد لنا أن هناك تطورا ملحوظا في القانون الـدولي فـي اتجـاه

  .     )2(مفهوم مبدأ حریة أعالي البحار وشروط تطبیقه

المواصـالت و الصـید وهـي  الزوایـا ثالثیـة نظـرة »البحـارأعـالي « إلیـه  ینظرأصبح  حیث

  و استخراج المعادن. 

َطرِيـ�ـــا  َوُهــَو الَّـــِذي َســخََّر اْلَبْحــَر لِتَـــْأُكُلوا ِمْنــُه َلْحًمــا  و فــي هــذا یقــول ســبحانه و تعــالى: ﴿

ْلــــَك َمــــوَاِخَر ِفيــــِه َولَِتْبَتُغــــوا ِمــــْن َفْضــــِلِه َوَلَعلَُّكــــْم   َوَتْســــَتْخرُِجوا ِمْنــــُه ِحْليَــــًة تَـْلَبُســــوَنَها َوتَــــرَى اْلفـُ

  .)3(﴾َتْشُكرُونَ 

و الصید في ثالث آیات و لم یذكر  آیة 14و یالحظ أن القرآن الكریم ذكر المالحة في  

  .)4(في آیتین إالالثروات المعدنیة 

  أوال: حریة المالحة و التحلیق

، هذه الحریة البحر العاليمبدأ  احتضنهأهم ما هي من حریة المالحة  یمكن القول أن  

التـــي ال یمكـــن بـــدونها التواصـــل لممارســـة بقیـــة الحریـــات أو االســـتفادة مـــن البحـــار، إنـــه حـــق 

وحریة المالحة  الدولیة،تطویر عالقاتها  یمكنها من خاللهو جوهري لجمیع الشعوب،  مشروع

                                                             
 10مدینة منتغوباي في المعقودة بزوكاغي (احمد) ، قانون البحار، اتفاقیة األمم المتحدة  أنظر: )(1

                .64،ص 2009الطبعة األولى، مكتبة دار السالم الرباط،1982دجنبر
  أنظر: )(2

 Mohammed abde elwahab bekheche ,droit internationale public avec références a la 
pratique algérienne«territoire et espaces» ,office des(P.U),algerie,1987,p130.                                                 

  .393محمود (محمد الحاج) ، مرجع سابق، ص  أنظر: )(3
  .14سورة النحل، اآلیة             

             .393، ص  مرجع سابقمحمود (محمد الحاج) ،  أنظر: )(4
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 نشأت بشكل تـدریجي عبـر مراحـل وٕانما ةمعین معاهدات دولیة أوعن طریق اتفاقیات تنشأ  لم

ـــدأ الحـــق فـــي  ،التـــاریخ الســـفن الخاصـــة و العامـــة،  أنـــواعجمیـــع  مالحـــةو یتضـــمن هـــذا المب

ت ا وألي غـرض كانــــــاه أم فـي باطنهــــــة، سـواء علـى سـطح المیــــا و غیـر الحربیــة منهـــــالحربی

و بالطریق الذي تختاره السـفن وفقـا لقواعـد أالخ ...یة، أو علمأو عسكریة، أو سیاسیة ،تجاریة

  .)1(القانون الدولي

أي تعني حق تسییر جمیع أنواع السفن الخاصـة و العامـة سـواء علـى سـطح المـاء أو 

عراقیــل فـي طریقهــا أو فـي فــرض قواعــد فـي باطنــه و بأیـة حجــم أو سـرعة كانــت و بــدون أیـة 

معینة علیهـا كفـرض الضـرائب أو الرسـوم أو ممارسـة أیـة سـلطة قضـائیة أو فـرض أیـة أوامـر 

فـي  تتمتع جمیع الدول بحق المالحة في البحر العالي، و یتمثل ذلـك أساسـاو  ،)2(أخرى علیها

  .)3(وتحدد كل دولة شروط منح جنسیتها تسییر سفن تحمل علمها

حتــى ال تــتمكن  حســنة و منظمــةإن حریــة المالحــة ال یمكــن أن تمــارس إال فــي ظــروف      

هــذه  أهمیـةعنهــا خسـارة كبـرى لدولــة السـفینة بســبب  ینـتجمـن حصـول الحــوادث البحریـة التــي 

االتفــاق علــى مجموعــة مــن القواعــد األدنــى لســالمة  إلــىالوســیلة ، األمــر الــذي دفــع بالــدول 

  ب توفر:المالحة، تتمثل في وجو 

 1958مـن معاهـدة  10شـروط المالحـة ذاتهـا و التـي نصـت علیهـا المـادة و  مؤهالت الطاقم

  فیما بعد. 1982لسنة  من معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار 94و المادة 

                                                             
          .428-427ص، مرجع سابق،  )محمد حاج( محمود أنظر: )(1
  ، النظام القانوني للمالحة في الخلیج العربي، درا النھضة العربیة  )سعیدان بن سلیمان( الصبري أنظر: )(2

          65،ص 2009القاھرة  للطبع و النشر و التوزیع،   
      334، ص مرجع سابق،  )أحمد( ابو الوفا أنظر: )(3
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ووضـعت مجموعـة مـن  العدید من المعاهدات و االتفاقیات بـین الـدول إبرامتم قبلها  ولكن    

  دید من المؤتمرات حول امن و سالمة المالحة البحریة تجسد ذلك في:القواعد و عقدت الع

  حول المحافظة على الحیاة البشریة في البحر. 1948معاهدة لندن 

حـــول قواعــــد بنـــاء الســــفن و التـــراخیص البحریــــة و األجهــــزة  1960و  1948معاهـــدة لنــــدن 

و التلغـراف وحمـل البضـائع الكهربائیة ووسـائل الوقایـة ضـد الحریـق ووسـائل اإلنقـاذ و الرادیـو 

  الخطرة.

حـــول وجـــوب اتخـــاذ إجـــراءات مـــن طـــرف الدولـــة فیمـــا یتعلـــق  1958معاهـــدة جنیـــف 

بالسفن التي ترفع علمها لضمان سالمة المالحة كاستعمال اإلشـارات و تـأمین المواصـالت و 

ها وصـالحیات وٕاعـدادهامنع المصادمات واختیار الطاقم و تحدیـد شـروط العمـل و بنـاء السـفن 

  القواعد الدولیة المتفق حولها. مراعاةللمالحة و 

  . )1(حول سالمة األرواح في البحار 1960مؤتمر لندن 

هكـــذا فـــإن لكـــل الـــدول الســـاحلیة و غیـــر الســـاحلیة، و لمـــواطني هـــذه الـــدول الـــذین  و 

یستوفون الشروط التـي تفرضـها سـلطات الـدول التـي ینتمـون ألیهـا، الحـق فـي اسـتخدام أعـالي 

  .)2(كافة كالمالحة، سواء فوق الماء أو تحته األغراضار في البح

                                                             
دار الجامعة ، سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام،  )محمد( سعادي أنظر: )(1

        .264-263ص، 2010الجدیدة،االسكندریة،  
           864، ص  مرجع سابق،  )صالح الدین( عامر أنظر: )(2
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 حیـث تـم مطالبـة 1956سیما أن التقریر المقدم من طرف لجنة القانون الدولي لسنةوال       

و أمـن المالحـة البحریـة، حیـث رأت  سـالمةالدول الساحلیة القیام بعدة أعمال للمحافظة علـى 

  أنه:

المســالة تملیهـا علــى هـذه مـع القواعــد الدولیـة فــي  متســایرةقواعـد  أن تقــررعلـى الدولـة   

  سیما فیما یخص:تها من أجل ضمان أمن المالحة والالسفن التابعة لوالی

  اإلشارات و الحفاظ على االتصاالت و الوقایة من االصطدام.

  مؤهالت الطاقم وظروف عمله الالئقة.

 .)1()34البحر(المادةبناء و تجهیز السفینة حتى تتالءم مع المالحة في 

لكـــل دولـــة « علـــى أن  مـــن اتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار 90فقـــد نصـــت المـــادة 

  .)2(»ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، الحق في تسییر سفن ترفع علمها في أعالي البحار

البحــار یســودها مبــدأ الحریــة للجمیــع فــإن ذلــك یثیــر مســألة جوهریــة تتعلــق  أعــاليوٕاذا كانــت 

  بالنظام القانوني للسفینة.

كــل جســم اصــطناعي یملــك طاقمــه، و یتحــرك بــالبحر بطاقــة و  الســفینة هــيحیــث أن   

ســــفنا عامــــة مخصصــــة  إمــــابقــــوة دافعــــة ذاتیــــة أو خارجیــــة (كالریــــاح مــــثال) و تكــــون الســــفن 

الســتعمال الــدول كالســفن الحربیــة أو الســفن المخصصــة لألبحــاث العلمیــة و الســفن األخــرى 

                                                             
            .267، مرجع سابق، ص  )محمد( سعادي أنظر: )(1
         .1982البحار، اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  :راجع )(2
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، ومـــن اســـتقراء الفقـــه و القضـــاء )1(غیـــر المخصصـــة ألهـــداف الســـفن الخاصـــة وٕامـــا تجاریـــة

ص الــداخلیین تبــین أن الغالبیــة قــد اتجهــت إلــى تعریــف الســفینة بالمنشــأة التــي تقــوم أو تخصــ

و تكتســـب المنشـــأة وصـــف الســـفینة بصـــرف  ،)2(جـــه االعتیـــادم بالمالحـــة البحریـــة علـــى و للقیـــا

، وســفینة الصــید الصــغیرة مثلهــا مثــل ناقلــة البتــرول ظــر عــن شــكلها أو حمولتهــا أو حجمهــاالن

و كــذلك تكتســب المنشــأة وصــف الســفینة بصــرف  ،عــداد الســفنالعمالقــة كالهمــا ینــدرج فــي 

سـواء أكانـت متمثلـة فـي البخـار  تیسیریهاالنظر عن طریقة إنشائها أو الوسیلة المستخدمة في 

  . )3(أو الشراع أو الطاقة النوویة

تعریـف السـفینة  إلـىتبین أن الغالبیـة قـد اتجهـت استقراء الفقه و القضاء الداخلي ومن 

والواقــع أن هــذا  لمالحــة البحریــة علــى وجــه االعتیــادتخصــص للقیــام بابالمنشــأة التــي تقــوم أو 

التعریــف ال یختلــف كثیــرا عــن المــدلول المــأخوذ بــه مــن جانــب فقهــاء القــانون الــدولي باعتبــار 

ا القانوني تشمل المنشأة العائمة، فالسفینة في مدلوله ،السفینة األداة الرئیسیة الستخدام البحار

للتنقــل وفقـــا لالتجــاه المعـــین، فــي مختلـــف المســاحات البحریـــة بقصـــد أداء المنظمــة و القابلـــة 

الغرض المطلـوب مـن المالحـة وعلـى هـذا تتمیـز السـفینة عـن الحـوض العـائم وعـن العالمـات 

  .)4(المثبتة في البحار إلرشاد السفن

                                                             
صباریني (غازي حسن) ، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان،  أنظر: )(1

 .224، ص2005األردن،  
القاھرة، ام، دار النھضة العربیة، الطبعة الخامسة،ــي العــــون الدولـــالعناني (إبراھیم محمد) ، القان أنظر: )(2

 .         586، ص2005- 2004  
  أنظر: )(3

 http://kenanaonline.com/users/younes2010/posts/315768, 15/02/2013 15:40             
  .         78،ص 1985العناني (إبراھیم) ، قانون البحار، الجزء األول، دار الفكر العربي، القاھرة  أنظر: )(4
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الدولة التـي  الختصاصالبحار ال تخضع كقاعدة عامة إال  أعاليفي  كما أن تواجدها       

البحــار یكــون  أعــالياالختصــاص التشــریعي و القضــائي فــي  إن أخــرىبعبــارة و  ،ترفــع علمهــا

فتشــریعات دولــة العلــم هــي التــي تــنظم  ،إلیهــاتنتمــي وطنیــا تباشــره كــل دولــة علــى الســفن التــي 

 هـاوالتـي تـؤدي إلـى حوادث تنظـر فـي الحـوادث التـي تقـع علیهـاوهي التي  ،السفینة و نشاطاتها

ن تبحــر و هــي أوعلــى الســفینة  ،)1(ثــار قانونیــةإحــداث آظهرهــا و التــي تــؤدي إلــى  لــى مــتنع

فـــي حالـــة نقـــل  إالرافعـــة علـــم دولـــة واحـــدة، و ال یجـــوز تغییـــر العلـــم أثنـــاء الرحلـــة و التوقـــف 

تقر الـرأي علـى عـدم جـواز تمسـكها بجنسـیة أي سـالملكیة أو تغییر بلد التسجیل، و لذلك فقد ا

وهــذا مــا نصــت  ،، بــل یجــوز اعتبارهــا عدیمــة الجنســیةأخــرىدولــة مــن هــذه الــدول أمــام دولــة 

ویالحـظ أن المنظمـات 1982لعـام  من اتفاقیة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار "92"المادة علیه 

ســن أن یرفـع علــم دولــة الســفینة تســیر سـفنا حاملــة علمهــا. لكـن مــن المستح أنالدولیـة یمكنهــا 

المنظمـات الدولیـة  أعالم رجع الصعوبة الرئیسیة في استخدامت حیث ،جانب علم المنظمة إلى

 حــدث فوقهــا،مشــكلة االختصــاص علـى الســفینة و طاقمهــا و مـا ی إلـىفقـط دون أعــالم الــدول 

  .تطبیقرة تبرر االختصاص الواجب الوهذه األخی ذلك أن علم السفینة یبین جنسیتهاو 

ال یمكنهــــــا أن تمــــــارس الــــــدول علــــــى خــــــالف  ومــــــن المعلــــــوم أن المنظمــــــات الدولیــــــة

هذا وقد استلزمت ،)2(االختصاص المدني أو الجنائي، والقول بغیر ذلك سیحدث فراغا قضائیا

                                                             
، دار -القانون الدولي المعاصر -، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني )عبد الكریم( علوان أنظر: )(1

           .110ص  األردن، -عمان 2006الثقافة للنشر و التوزیع  
         .335-334، ص  مرجع سابق،  )أحمد( الوفا أبو أنظر: )(2

  على ما یلي: 1982لقانون البحار اتفاقیة األمم المتحدةمن  92تنص المادة 
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من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار ضـرورة وجـود عالقـة حقیقیـة بـین الدولـة و  91المادة 

تحمـــل جنســـیتها و ذلـــك ألجـــل االعتـــراف بجنســـیتها و تتمثـــل هـــذه العالقـــة فـــي الســـفینة التـــي 

ــــا فــــــمباشـــرة الدولـــة مباشـــرة فعلیـــة الختصاصـــها ورقابته و  ةــــــاإلداریة و ــــــل القضائیـــــــي المسائـ

الفنیة واالجتماعیة على السفن التـي ترفـع علمهـا، وهـدفها رفـض مـا تجـرى علیـه بعـض الـدول 

مــن تســهیل الحصــول علــى جنســیتها و الحــق فــي رفــع علمهــا لســفن ال تباشــر علیهــا إال رقابــة 

  .)1(فقط ، وهو ما یطلق علیه في الممارسة الدولیة أعالم المجاملة اسمیة

علـى واجبـات  1982یة األمم المتحدة لقانون البحار لسـنة من اتفاق 94المادة  أقرتحیث 

  دولة العلم بقولها:

لتقنیة و االجتماعیة على و ا اإلداریةالیتها و رقابتها في الشؤون و تمارس كل دولة   

  :التي ترفع علمها وعلى كل دولة على وجه خاص ما یليالسفن 

تمسك سجال للسفن یتضمن عملها وصفاتها الخاصة، عدا السفن التي ال تنطبق علیها  نأ

  بسبب صغر حجمها األنظمة الدولیة المقبولة عموما.

نة ترفع علمها و على ربانها أن تضطلع بالوالیة بموجب قانونها الداخلي على كل سفی

  االجتماعیة المتعلقة بالسفینة وضبطها و أفراد طاقمها في صدد المسائل اإلداریة و التقنیة و

                                                                                                                                                                                              

البح�ار إال ف�ي ح�االت  أع�اليتبحر السفینة تحت علم دولة واح�دة فق�ط ، وتك�ون خاض�عة لوالیتھ�ا الخالص�ة ف�ي  -أ
ال یج�وز للس��فینة أن تغی�ر علمھ��ا  اس�تثنائیة منص��وص علیھ�ا ص��راحة ف�ي معاھ��دات دولی�ة أو ف��ي ھ�ذه االتفاقی��ة. و

  في التسجیل. أو تغییروجودھا في میناء زیارة، إال في حالة نقل حقیقي للملكیة  أثناءأثناء رحلة ما أو 
، المالئم�ةوفق�ا العتب�ارات  إیاھ�ام�ن دولت�ین، مس�تخدمة  أكث�رال یجوز للسفینة التي تبحر تحت علمي دولت�ین أو -بـ

أن تدعي لنفس�ھا أي جنس�یة م�ن ھ�ذه الجنس�یات أم�ام أي دول�ة أخ�رى، ویج�وز اعتبارھ�ا ف�ي حك�م الس�فینة العدیم�ة 
  الجنسیة.

  أنظر: )(1

Roux ( J-M), les pavillons de complaisance, paris 1961,p39 et s.                                        
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السفن التي ترفع علمها، ما یلزم من التدابیر لتأمین السالمة في  إلىتتخذ كل دولة، بالنسبة 

  البحار وذلك فیما یتعلق، بعدة أمور منها:

  بناء السفن ومعداتها وصالحیتها لإلبحار.

في االعتبار الصكوك  أخذةتكوین طواقم السفن، وشروط العمل الخاصة بهم، وتدریبهم، 

  الدولیة المنطبقة.

  و المحافظة على االتصال و منع المصادمات. اإلشاراتاستخدام 

  التدابیر ما یكون ضروریا لتأمین:و تتضمن هذه 

أن تخضع كل سفینة قبل التسجیل وعلى فترات مناسبة بعد ذلك للتفتیش من قبل   

ة المالح وأجهزة أدواتالمالحیة ومن  مفتش سفن مؤهل، وان تحمل من الخرائط و المنشورات

  ما یكون مالئما لسالمة مالحتها.

  

أن تكون كل سفینة في عهدة ربان و ضباط تتوفر فیهم المؤهالت المناسبة، وبوجه   

خاص في مجاالت قیادة السفن و المالحة و االتصاالت و الهندسة البحریة، وان یكون طاقم 

  المؤهالت و العدد لنوع السفینة و حجمها و آالتها و معداتها. السفینة مناسبا من حیث

المدى المناسب أفراد طاقم السفینة على درایة تامة  إلىأن یكون الربان و الضباط و 

باألنظمة الدولیة المنطبقة فیما یتعلق بسالمة األرواح في البحار، ومنع التصادمات، ومنع 
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المحافظة على االتصاالت بواسطة الرادیو وأن  التلوث البحري وخفضه والسیطرة علیه و

  .)1(ةتلك األنظم بمراعاةیكونوا مطالبین 

الجنــائي أو التــأدیبي عــن حــوادث التــي تقــع فــي  وتتابعــا لــذلك یكــون حــق االختصــاص

 97المـادة  أكدتـهو هـو مـا  شخص تابع لها أيلدولة العلم أو لربان السفینة أو  البحار أعالي

  .)2(من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار

تتمتع السفینة بالحصانات المقـررة للمنظمـات الدولیـة وكـذلك تتمتـع السـفن الحربیـة كما   

فـي حالـة أن السـفینة  ،البحار تجاه والیة أیة دولة عدا دولـة العلـم أعاليبالحصانة الكاملة في 

كانـت تعمـل فـي خدمـة أغـراض هـذه  إذاكانت ترفع علم تلك المنظمة الدولیة حكومیـة و ذلـك 

  .)3(المنظمة

                                                             
  .         1982) من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 94المادة ( :راجع )(1
ف���ي مس���ائل  ف���ي االختص���اص الجزائ���ي 1982م���ن اتفاقی���ة األم���م المتح���دة لق���انون البح���ار  97ت���نص الم���ادة   

  :المصادمات أو أیة حوادث مالحیة أخرى على ما یلي
في حالة وقوع مصادمة أو أیة حادثة مالحیة أخرى تتعلق بسفینة في أعالي البحار، وتؤدي إلى مس�ؤولیة جزائی�ة، 

ض�د أو تأدیبیة لربان السفینة أو أي شخص آخر یعمل في خ�دمتھا، ال یج�وز أن تق�ام أی�ة دع�وى جزائی�ة أو تأدیبی�ة 
        .ذلك الشخص إال أمام السلطات القضائیة أو اإلداریة لدولة العلم أو للدولة التي یكون الشخص من رعایاھا

في المسائل التأدیبیة، تكون الدولة الت�ي أص�درت ش�ھادة رب�ان الس�فینة أو ش�ھادة األھلی�ة أو الت�رخیص ھ�ي وح�دھا 
ق�رر س�حب ھ�ذه الش�ھادة، حت�ى ل�و ك�ان الح�ائز لھ�ا م�ن غی�ر المختصة، بعد إتباع الط�رق القانونی�ة الواجب�ة، ب�أن ت

  رعایا الدولة التي أصدرتھا
ال تص�در أی�ة س�لطات غی�ر س��لطات دول�ة العل�م أم�را باحتج��از س�فینة أو احتباس�ھا، حت�ى ول��و ك�ان ذل�ك عل�ى ذم��ة 

  التحقیق.
  P.C.I.J. Ser. A, No. 10, p. 4 1927قضیة اللوتس  -

  .        336، ص  مرجع سابق،  )احمد( أبو الوفا أنظر: )(2
تأخذ برأي مخالف لذلك الذي  1958و من قبلھا اتفاقیة جنیف لعام  1982كما یالحظ أن اتفاقیة  -  

) و الذي قررت فیھ المحكمة أن دولة 9قررتھ المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة الوتیس في حكمھا رقم (
لجنائي عن األفعال التي ترتكب في أعالي البحار ضد رعایاھا أو المجني علیھ یمكنھا أن تمارس االختصاص ا

مواطنیھا، كما تكفلت أحكام القضاء الداخلي أیضا ببیان أحكام المسؤولیة عن األضرار الواقعة في البحر العالي، 
لحربیة كما قد قرر القضاء الفرنسي أن حدوث أضرار بسفینة ایطالیة في البحر العالي نتیجة لتدخل من السفن ا

أثناء حرب الجزائر یمثل إجراء یرتبط بالعملیات الحربیة التي ال ترتب مسؤولیة الدولة، وأن مثل ھذه 
  اإلجراءات ال تعطي الحق في التعویض عن األضرار الناجمة عنھا، إال إذا وجد نص تشریعي داخلي یقرر ذلك

   .      305، مرجع سابق، ص )إبراھیم محمد( الدغمة أنظر: )(3
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دولـة دولـة عـدا  أیةأعالي البحار تجاه حصانة الكاملة  في لها الحربیة بالنسبة لسفینة   

عمـال مـن أعمـال الـدفاع تباشـر التـي السـفینة الحربیـة  إلـىالعلم، وترجع هـذه الحصـانة أساسـا 

 أخــرىو المســاس بهــا یعتبــر مساســا و انتهاكــا لهــذه العناصــر المختلفــة ومــن جهــة  الــوطني،

باعتبار السفینة الحربیة أداة من أدوات الدفاع الوطني للدولة فإنها تكون محاطة بالسریة التي 

بــر مــن تعتحیــث أن هــذه األعمــال  تعتبــر خاصــیة جوهریــة مــن خصــائص الــدفاع فــي الدولــة،

ممثلـة للدولـة و سـیادتها  األساسیة للدولـة ذات السـیادة كمـا تعتبـر السـفینة الحربیـة ائصخصال

في مواجهتها من جانب دول أخرى غیر دولة العلم  إجراءو بالتالي فإن اتخاذ أي  ،سلطتهاو 

یعتبــر كشــفا لهــذه الســریة و هــو األمــر الــذي ال تقبلــه أیــة دولــة،   الختصاصــها إخضــاعهاأو 

و الحصـانة ضـد أعمـال البـولیس وٕاجـراءات  وتمتد هذه الحصـانة  لتشـمل الحصـانة التشـریعیة

تتمتـــع  أنهــا، حیـــث )1(وأي عمـــل آخــر مــن أعمـــال مباشــرة االختصــاص الضــبطیة و التفتــیش

انون دولـة العلـم فـال یجـوز حجـز وتفتــیش و دولـة و تخضــع لقـ أیـةبالحصـانة التامـة مـن والیـة 

  .)2(الدخول لهذه السفن

بقولهـــا  1982مــن اتفاقیـــة األمــم المتحــدة لقـــانون البحــار  95المــادة  أكدتـــهو هــذا مــا   

  ة السفن الحربیة في أعالي البحار:حصان«

                                                             
    .       602-601، ص مرجع سابقالعناني (إبراھیم محمد) ،  أنظر: )(1

  أنظر:
N (J.A.R), Scovazzi, Académie de Droit international, le patrimoine culturel de 
l'humanité, 2008,ARTICLE29, p651-652 

 
     ، دار الثقافة 6، القانون الدولي للبحار، موسوعة القانون الدولــــــي  )سھیل حسین( الفتالوي أنظر: )(2

  .229م، ص2009-ھـ1430للنشــــــر و التوزیـــــع المملكــــــة األردنیـــــة الھاشمیــــة    
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  .)1(»دولة غیر دولة العلم أيللسفن الحربیة في أعالي البحار حصانة تامة من والیة  

فـأن حصـانة 1958البحار المبرمة فـي جنیـف  أعاليمن اتفاقیة  09وفقا لنص المادة 

مهام حكومیة غیر تجاریة لها حصانة كاملة مـن والیـة  أو أعمالالسفن التي تستخدم فقط في 

ـــم أیـــة ـــر دولـــة العل ـــة األمـــم المتحـــدة بقولهـــا  96، وتقابلهـــا نـــص المـــادة )2(دولـــة غی مـــن اتفاقی

تســـتخدم فقـــط فـــي مهمـــات حكومیـــة غیـــر تجاریـــة: یكـــون للســـفن التـــي حصـــانة الســـفن التـــي «

تمتلكها أو تسیرها دولة ما و تسـتخدمها فقـط فـي مهمـات حكومیـة غیـر تجاریـة حصـانة تامـة، 

  .)3(»في أعالي البحار، من والیة أیة دولة غیر دولة العلم

لخاصــة و یمكــن لهــذه الســفن القیــام بعملیــات الضــبط و التفتــیش فــي مواجهــة الســفن ا

وال یجوز حجزها و تفتیشها و الدخول  كانت مفوضة بهذه المهمة إذاالتابعة لدولة العلم وذلك 

مـادام تتمتـع السـفن التجاریـة بالحصـانة، ،  كمـا أنـه )4(، أو التعرض لها بأي صورة كانـتإلیها

فــي الحــاالت التــي حــددها القــانون  إال، فــال یجــوز التعــرض لهــا أجنبیــةتحمــل علــم دولــة  أنهــا

  .)5(الدولي وهي تجارة الرقیق و القرصنة و تلوث البیئة البحریة

أن لجنـة القـانون  إال قـانون الجـو، إلى یعود الحدیث عنه الطیران أوالتحلیق غیر أن  

حریــة الطیــران ضــمن حریــات البحــر  إلــىنوهــت  1958مشــروع اتفاقیــة  إعــدادهاالــدولي عنــد 

أن أجـواء البحـر العــالي  البحـار، حیـث أعـاليروریا ومـرتبط بحریـة أمـرا ضـ إیـاهالعـالي معتبـرة 

                                                             
       .1982 اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار راجع: )(1
 Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 14 déc. 1965، 1958افریل  29اتفاقیة أعالي البحار، جنیف أنظر:  )(2

(RO 1966 999)           
 1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار 96المادة  راجع: )(3
            602، ص مرجع سابق،  )محمد إبراھیم( العناني أنظر: )(4
         230، ، ص مرجع سابق،  )حسینسھیل ( الفتالوي أنظر: )(5
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 1958مــؤتمر جنیــف لعــام یحــددولــم  ،لهــا نفــس حكــم ذلــك البحــر مــن حیــث الطبیعــة القانونیــة

مــن اتفاقیــة البحــر فــي المــادة الثانیــة  فقــط اكتفــى باإلشــارة وٕانمــا مــواد خاصــة لهــذا الموضــوع

سـار القواعد الدولیة األخرى المنظمة لشؤون المالحـة الجویـة وهـذا مـا  إلىتاركا األمر  العالي

قـد تأكـد هــذا الوضـع القـانوني للفضــاء الجـوي فــي ون البحـار، حیــث المـؤتمر الثالــث لقـان علیـه

ــــــف للبحــــــر العــــــالي لعــــــام  ــــــة مــــــن اتفاقیــــــة جنی ن مــــــ 87و فــــــي المــــــادة  1958المــــــادة الثانی

ال أن إ ،1944لعـام شـیكاغومـن اتفاقیـة  12و 2كما تأكـد ضـمنا فـي المـادتین  ،1982اتفاقیة

تبقـى خاضـعة ألحكــام  وٕانمـا، الحریـة المطلقـةالبحـر العـالي ال تعنــي  أجـواءحریـة الطیـران فـي 

مـــن اتفاقیـــة  12العبـــارة األخیـــرة مـــن المـــادة أقرتـــهالقـــانون الـــدولي المـــنظم للطیـــران، وهـــذا مـــا 

"... وتكــون القواعــد النافــذة فــوق البحــر العــالي هــي المقــررة فــوق البحــر العــالي هــي  شــیكاغو

ال انـه إفـوق البحـر العـالي حـر لجمیـع الـدول،  الطیـران أن حیـثالمقررة طبقـا لهـذه االتفاقیـة " 

 وفــي مالحقهــا 1944لعــام  شــیكاغومــنظم وفــق القواعــد القانونیــة و الفنیــة الــواردة فــي اتفاقیــة 

للطائرات التابعة ألیة دولة سـواء كانـت عامـة أو تجاریـة أو خاصـة أن تطیـر أي ، )1(المختلفة

                                                             
  .         450، ص مرجع سابقمحمود (محمد الحاج) ،  أنظر: )(1

  بالغة الفرنسیة: 1958من اتفاقیة اعالي البحار جنیف 2 المادة تنص
La haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun Etat ne peut légitimement 

 prétendre en soumettre une partie quelconque à sa souveraineté. La liberté de la 
haute mer s’exerce dans les conditions que déterminent les présents articles et les     
autres règles du droit international. Elle comporte notamment, pour les Etats riverains 
ou non de la mer: 
1.La liberté de la navigation 
2.La liberté de la pêche 
3.La liberté d’y poser des câbles et des pipe-lines sous-marins 
4.La liberté de la survoler 
Ces libertés, ainsi que les autres libertés reconnues par les principes généraux du 
droit international, sont exercées par tous les Etats en tenant raisonnablement compte 
de l’intérêt que la liberté de la haute mer présente pour les autres Etats. 

  :1944من اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني 12المادة  -



 اال البحري املشرتك                                                                                                                  الفصل األول

 

 
27 

عبر أعالي البحار وعلى أي ارتفاع كان ولكن علیها التقید بالقانون والتعلیمـات التـي تصـدرها 

تنظیمـــا لطائراتهـــا وخطوطهـــا الجویـــة ومـــا تفرضـــه االتفاقـــات الدولیـــة التـــي أبرمـــت  ،كـــل دولـــة

القواعد الدولیة الواجبة، وخصوصا تلـك التـي  مراعاةوذلك مع )1(الطیران بغرض تأمین سالمة

  .)2(تقررها منظمة الطیران المدني الدولیة

   وٕاقامة الجزر االصطناعیة حریة وضع الكابالتثانیا: 

حریة مد األسالك و األنابیب البحریة هي حریة حدیثة نسبیا ألنها مرتبطة باالكتشـافات       

العلمیة المعاصرة، وهي تعني حق جمیع الدول في مد األسالك البرقیـة و الهاتفیـة و األنابیـب 

مـد أول سـلك بحـري فـي العـالم بـین "كالیـه"  1851 ففـي سـنة ،)3(البحریة في قاع البحـر العـام

فرنسا و "دوفر" في المملكة المتحدة، ثم كثـر مـد هـذه األسـالك عبـر البحـار و المحیطـات في 

فیما بعد، مما اوجـب التفكیـر بوضـع مجموعـة مـن القواعـد القانونیـة التـي تـنظم كیفیـة مـد هـذه 

أول مشــروع اتفاقیــة  1879وقــد وضــع معهــد القــانون الــدولي عــام  األســالك وضــمان ســالمتها

وقـد  )4(فـي بـاریس 1884ة ـــــــــفـي سن إالة لـم تبـرم ــــــهذه االتفاقی أن إال دولیة بهذا الخصوص

                                                                                                                                                                                              

كل طائرة تحلق فوق أو المناورة داخل أراضیھا وأن كل تتعھد كل دولة متعاقدة أن تتخذ تدابیر لضمان أن "  
الطائرات التي تحمل بصماتھ الجنسیة، أینما وجدت، یجب االمتثال لقواعد وأنظمة في القوة على تحلیق 

حیثما كان ذلك  كل المتعاقدة تتعھد الدولة للحفاظ على أنظمتھا الخاصة في ھذا الصدد،.الطائرات والمناورة
فوق أعالي البحار، والقواعد ھي القواعد المنشأة بموجب ھذه .التي قد تنشأ بموجب ھذه االتفاقیةممكنا، لتلك 

  " تتعھد كل دولة متعاقدة لمقاضاة أي أشخاص انتھاك للقوانین المطبقة.االتفاقیة
             http://www.bee2ah.com 14.16 ، 14/01/2013االقلیمي-البحر أنظر: )(1
 .338، ص  مرجع سابقحمد) ، أالوفا (بوا أ أنظر: )(2
 .       384، ص مرجع سابقالمجذوب (محمد) ،  أنظر: )(3
  .     446-445، ص  مرجع سابق(محمد) ،   الحاج محمود أنظر: )(4

ب��ین البرازی��ل وفرنس��ا وھ��ایتي  1864وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن أول  اتفاقی��ة دولی��ة لحمای��ة األس��الك كان��ت ف��ي 
 1860البرتغ�ال، إال أن ھ�ذه االتفاقی�ة ل�م ت�دخل حی�ز النف�اذ  وحاول�ت الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة ع�ام وایطالیا و 

عق��د اتفاقی��ة لألس��الك المغم��ورة، إال أن ھ��ذه المحاول��ة فش��لت أیض��ا، و عرض��ة الفك��رة عل��ى م��ؤتمر لھ��اي لتنظ��یم 
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 إتـالف إلـىیـؤدي  وٕاهمـالوضعت االتفاقیة نظامًا خاصًا بمعاقبة كل عمـل صـادر عـن قصـد 

 إلـىوخولت المراكب الحربیة التابعة للدول الموقعة حق ضبط الجرم ویحال المجرم  األسالك،

 إرســــاءحریـــة  1958اتفاقیــــة جنیـــف لعــــام  وأكـــدتالفاعـــل  إلیهــــامحـــاكم الدولـــة التــــي ینتمـــي 

وبینــت االلتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق الــدول بهــذا الشــأن، فالدولــة التــي  واألنابیــب األســالك

للـدول  وأنابیـب الكــــأساع مـن ــملزمة بمراعاة ما یكون في الق واألنابیب األسالكمد  إلىتعمد 

بهــا هــذه الــدول   الضــرر التــي تقــوم أوالتلــف  إصــالح أعمــالوملزمــة كــذلك بتســهیل  األخــرى

بالســفن  أوالعقــاب برعایاهــا  إنــزالوكــل دولــة تتحمــل التــزام استصــدار تشــریعات داخلیــة تكفــل 

 أیضــاوتتكفــل   التمدیــدات البحریـة إتـالففــي  إهمـالالتابعـة لهــا الـذین یتســببون عـن قصــد أو 

وتبنت اتفاقیة قـانون  أحدثوهاالتي  األضرارض الحاالت بدفع التعویضات عن بإلزامهم في بع

  .)1(األحكامالبحار جمیع هذه 

 المحـیط كبیـرة مـن فسحة عبر وخطوط األنابیب المغمورة وجدت الكابالت وضع حریة

كــــابالت مــــن أجــــل  وضــــعتـــم  1960حیـــث انــــه فــــي ســــنة  القــــرن العشــــرین. حتـــى منتصــــف

  .)2( االتصاالت الهاتفیة بین فرنسا و الوالیات المتحدة األمریكیة

 المنـاطق البحریـة الحقوق علـى بعدد أكبر من في المطالبة بدأت الدول في هذا الوقت

  .)1(االقتصادیة مصالحها السعي لتحقیق الممتدة في

                                                                                                                                                                                              

(محم�د) ، نف�س المرج�ع،   الحاج محمودإال أن المؤتمر لم یتوصل لنتیجة بشأنھا:  1881مصائد بحر الشمال عام 
 .446-445ص 

أنظر: ) 1)  

                                                                       http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=427&a=39215,13534عدد رقم  
أنظر: ) 2)  

pancracio (J-P), droit de la mer, DROIT PUBLIC SCIENCE POLITIQUE, Pecis,1 
édition, DALLOZ,2010,p326. 
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ضـرورة  هـو األحیـان، فـي بعـض األنابیـبضـع الكـابالت و خطـوط المعترف به أن و و    

نصـــت المـــادة ، كـــذلك "112االتفاقیـــة حتـــى فـــي أعـــالي البحـــار مـــادة "أقرتـــه  مـــا وهـــو للـــدول،

ضرورة وضع كل دولة للقوانین و اللوائح التـي تكفـل معاقبـة كـل قطـع أو تـدهور على " 113"

لكابـــل ذي ضـــغط عـــالي أو خـــط أنابیـــب تحـــت المـــاء أو كابـــل تلفـــوني أو تلغرافـــي یـــنجم عـــن 

إذا كـان  إالال یغتفر من جانب سـفینة تحمـل علمهـا أو شـخص خاضـع الختصاصـها،  إهمال

الموجـودین علـى ظهرهـا كـذلك علـى  األشـخاصتلك السفینة أو أنقاض حیاة  ذلك قد تم إلنقاذ

ــــوائح إللــــزام أي شــــخص خاضــــع الختصاصــــها بتحمــــل  ــــوانین و الل ــــة أن تصــــدر الق كــــل دول

ر أو تـدهور بسـبب قیـام هـذا الشـخص بوضـع كسـ أنابیـبأي كابل أو خـط  إصالحمصاریف 

   ."114"كابل أو خط أنابیب مملوكة له المادة

المترتبة على تفادي  المطالبة بالتعویض عن األضرار إمكانیةاالتفاقیة أیضا  وأضافت  

  .)2("115"احد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة المادة  إصابة

                                                                                                                                                                                              
أنظر: ) 1)  

Klein (Natalie), dispute settlemnt in the UN Convention on the Law of the sea, 
CAMBRIDGE STUDIES IN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW, 
Lightning Source UK Ltd, Milton keynes UK,20 July 2010,p 126 

  .         338، ص مرجع سابقحمد)، القانون الدولي للبحار، أبو الوفا (أ أنظر: )(2

  :1982قانون البحارمن اتفاقیة األمم المتحدة ل 112تنص المادة 
  الحق في وضع الكابالت وخطوط األنابیب المغمورة:

یحق لجمیع الدول وضع الكابالت وخطوط األنابیب المغمورة على قاع أعالي البحار خارج حدود الجرف  -1 «
  القاري.

  .»على الكابالت وخطوط األنابیب ھذه  75من المادة 5تنطبق الفقرة  -2   
  نفس االتفاقیة على:من  113تنص المادة  -

  كسر أو إصابة احد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة:
تعتمد كل دولة ما یلزم من القوانین و األنظمة للنص على أن یعتبر جریمة تستحق العقاب كسر أو إصابة أحد 

أو نتیجة  الكابالت المغمورة تحت أعالي البحار من قبل سفینة ترفع علمھا أو شخص یخضع لوالیتھا عن قصد
إھمال جرمي بطریقة یمكن أن تؤدي إلى قطع المواصالت البرقیة أو إعاقتھا، وكذلك كسر أو إصابة خط أنابیب 
  مغمور أو كابل كھربائي عالي الفلطیة مغمور. وینطبق ھذا الحكم أیضا على السلوك الذي أرید بھ أن یؤدي إلى 
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منشآت في المناطق البحریة أو وضع خطوط أنابیب یثیر الكثیر مـن  إقامةیالحظ أن 

عنــد تــرك اســتخدامها،  أوتوقــف اســتخدام هــذه المنشــآت أو األنابیــب،  إذاالمشــاكل خصوصــا 

الجزئیــة، ال  اإلزالــةبإزالتهــا كلیــة أو تكفــي  أو إنشــائهافهــل فــي هــذه الحالــة یلتــزم مــن وضــعها 

الكلیــة رغبــة فــي المحافظــة علــى أمــن المنــاطق  اإلزالــةشــك أن حریــة المالحــة الدولیــة تحــتم 

 1958مــــن اتفاقیــــة جنیــــف لعــــام  5/5، هــــو مــــا أخــــذت بیـــه المــــادة)1(البحریـــة و مســــتخدمیها

  :أنالخاص باالمتداد القاري حیث تقرر 

  )2( »كلیة  إزالتهاأیة منشآت یتم تركها أو تصبح غیر مستعملة یجب أن یتم « 

فلم تأخذ بحكـم لـه نفـس الوضـوح،  1982أما اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام   

  أن: 60/3تقرر المادة إذ

بمـــا یحقـــق أمـــن  إزالتهـــاأیـــة منشـــآت أو هیاكـــل یـــتم تركهـــا أو تصـــبح غیـــر مســـتعملة یجـــب « 

المالحـــة، مـــع األخــــذ فـــي االعتبــــار أي قواعـــد دولیــــة مقبولـــة بصــــفة عامـــة تقررهــــا فـــي هــــذا 

مثــل هــذه المنشــآت فــي االعتبــار  إزالــةخصــوص المنظمــة الدولیــة المختصــة یجــب أن تأخــذ ال

                                                                                                                                                                                              

یھما، و لكنھ ال ینطبق على أي كسر أو إصابة سببھا أشخاص مثل ھذا األمر أو اإلصابة التي یحتمل أن تؤدي إل
  = .»عملوا لمجرد تحقیق ھدف مشروع ھو إنقاذ حیاتھم أو سفنھم بعد اتخاذ كل االحتیاطات الالزمة لتفادي ذلك 

  من االتفاقیة السالفة الذكر على: 114تنص المادة  -
من قبل مالكي أحد الكابالت أو خطوط األنابیب كسر أو إصابة أحد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة 

  المغمورة األخرى
تعتمد كل دولة ما یلزم من القوانین و األنظمة للنص على أنھ إذا تسبب أشخاص خاضعون لوالیتھا ممن  «

یمتلكون أحد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة تحت أعالي البحار عند وضع أو تصلیح ھذه الكابالت أو 
  .»ألنابیب، كسر أو إصابة أي من الكابالت أو خطوط األنابیب األخرى، تحملوا تكالیف التصلیحات خطوط ا

  من اتفاقیة األمم المتحدة في التعویضات على ما یلي: 115تنص المادة  -
  التعویض عن الخسارة المتكبدة في تفادي إصابة أحد الكابالت أو الخطوط األنابیب المغمورة:

ما یلزم من القوانین و األنظمة لضمان حصول أصحاب السفن الذین یستطیعون أن یثبتوا أنھم  تعتمد كل دولة «
ضحوا بمرساة أو شبكة أو أیة أداة من أدوات الصید األخرى، بغیة تفادي إصابة أحد الكابالت أو خطوط 

 .»المعقولة األنابیب المغمورة، على تعویض صاحب السفینة قد اتخذ مسبقا كل التدابیر االحتیاطیة 
  .         342-341أبوا الوفا (احمد) ، القانون الدولي للبحار، مرجع سبق ، ص  أنظر: )(1
  .        1958، اتفاقیة جونییف  5 فقرة 5المادة  راجع: )(2
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المناسـب  اإلعـالنالصید وحمایة البیئة البحریة، وحقوق وواجبات الدول األخرى. كذلك یجـب 

  .)1(»كلیة  إزالتهاعن عمق ووضع وحجم المنشآت أو الهیاكل التي یتم 

و المحیطـات فـي النصـف األول مـن القـرن  لقد كـان رصـد البتـرول فـي أعمـاق البحـار

العشرین السـبب الجـوهري و راء إنشـاء الجـزر الصـناعیة و إقامـة التركیبـات فـي هـذه األجـزاء 

مـــن البحـــار و المحیطـــات لكــــي تســـاعد فـــي البحـــث و التنقیــــب عنـــه و اســـتخراجه مـــن هــــذه 

كمرافـق جویـة  األعماق، كذلك أدى ظهور الطیران إلى إنشاء بعض هذه الجـزر، السـتخدامها

تــــربط المطــــارات الدولیــــة و التوقــــف فــــي أعــــالي البحــــار، كمــــا ال تخفــــى أیضــــا أهمیــــة إقامــــة 

التركیبـات و الجـزر الصـناعیة و فائـدتها بالنسـبة لألرصـاد الجویـة و البـث اإلذاعـي و الســیما 

إلرشــاد الســفن و الــدفاع الجــوي، وعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض االختالفــات فــي كیفیــة إقامــة 

ر و التركیبات الصناعیة في البحار بسبب اختالف الغرض الذي تقام من أجله، إال أنها الجز 

تتمیــز جمیعهــا بالمنشــأة الصــناعیة و مــن ثمــة فإنهــا تشــكل طائفــة قانونیــة مســتقلة، وتحكمهــا 

  .)2(قواعد خاصة في القانون الدولي تختلف عن تلك التي تحكم الجزر الطبیعیة

  عریف القانوني للجزر االصطناعیة و نظامها القانوني.وهذا یدعونا إلى تحدید الت

                                                             
        .1982من اتفاقیة منتي جوباي لقانون البحار لعام   3فقرة  60المادة  :راجع )(1
الدسوقي (محمد عبد الرحمن) ، النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار، دار النھضة  نظر:أ )(2

 .         83-82،ص  2001القاھرة   العربیة   
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مـن معاهـدة جنیـف  1فقـرة  10لقد عرفـت الجـزر فـي نصـوص المـواد لكـل مـن المـادة 

مــن معاهــدة  1فقــرة  121، و المــادة )1(الخاصــة بــالبحر اإلقلیمــي و المنطقــة المجــاورة 1958

االصــطناعیة ویعرفهــا الــبعض  ، ولكــن الفقــه لــم یحــدد تعریفــا للجزیــرة)2(لقــانون البحــار 1982

  بأنها: 

" الجزیرة المصنوعة، جسم من صنع اإلنسان یطفوا ثابتا فوق مـاء البحـر مرتكـزا علـى   

قاعــدة"، و التــي یكــون الهــدف مــن إنشــائها هــو البحــث العلمــي دون إهمــال األهــداف األخــرى 

و و ـــــات الرادیــــــط و الهدف السیاسي و العسـكري كمحطـالمتمثلة في الهدف االقتصادي كالنف

، وتعــرف أیضــا بأنهــا تركیــب صــناعي بفعــل اإلرادة الخالصــة لإلنســان مقــام )3(مراكــز المراقبــة

، و تعــرف كــذلك علــى أنهــا عبــارة عــن )4(بكاملــه فــي البحــر للعمــل فــي موقــع أو محطــة ثابتــة

النوع مـن منشأة من صنع اإلنسان ترتكز على قاع البحر و تطفو فوق الماء وتقیم الدول هذا 

  .البحار العالیة استغالال مشروعا الجزر الستغالل

                                                             
الجزیرة ھي منطقة تشكلت طبیعیا «التي نصت:  1958من اتفاقیة جنیف لسنة  1فقرة  10المادة  :راجع )(1

           »……من األرض تحیط بھا المیاه  
  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، لعام  1فقرة  121نص المادة  :راجع )(2
       .224-223، ص  مرجع سابقسعادي (محمد) ،  نظر:أ )(3
  : نظرأ

http://www.zaoerv.de/38_1978/38_1978_3_4_a_933_958.pdf -   
-M O R E LLE ( J . LEV Y)., LE DROIT INTERNATIONAL par, P165 et sui.L’ILE 
ARTIFICIELLE DE ZEEBRUGGE 
RBDI 1975.1 - pp. 161 à 174 - J. Levy--
Morelle.pdfrbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201975/RBDI%2
019751/Etudes/RBDI%201975.1%20%20pp.%20161%20%C3%A0%20174%20-
%20J.%20Levy-Morelle.pdf. 25/01/2013, 15.05 

  .84، ص  مرجع سابقالدسوقي (محمد عبد الرحمن) ،  نظر:أ )(4
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فقد یكون الهدف منها علمـي أو اقتصـادي أو سیاسـي أو عسـكري أو أي هـدف آخـر    

و انطالقا من هذه التعاریف نخلـص إلـى أن الجـزر االصـطناعیة تتكـون مـن ثالثـة  )1(مشروع

  خصائص أساسیة:

اإلنســان حیــث یســمح بحیــث یمكــن  الجــزر االصــطناعیة هــي عمــل إرادي مــن طــرف  

تكـون مكونـة بالكامـل فــي  حیــث، تمیزهـا عـن الجـزر الطبیعیـة المكونــة مـن غیـر إرادة اإلنسـان

المقامـــة علـــى  البحـــر، ومـــن ثـــم یجـــب التمییـــز بـــین التـــي تكـــون مقامـــة  بكاملهـــا فـــي البحـــر و

  .)2(تقام في مواقع ثابتة سواحل إقلیم الدولة، و

أو غیــر ســاحلیة، لهــا الحریــة فــي إقامــة الجــزر االصـــطناعیة أو  جمیــع الــدول، ســاحلیة     

القـوانین المنظمـة فـي هـذا  غیرها من المنشآت دون انتهاك حقوق و مصـالح الـدول األخـرى و

و للـدول السـلطة الكاملــة علـى مـا تقیمــه مـن جـزر صــناعیة أو غیرهـا مـن  المنشــآت، الشـأن، 

ألنظمــة الجمركیــة و الضـریبیة و الصــحیة و قــوانین بمـا فــي ذلـك الوالیــة المتعلقــة بـالقوانین و ا

  .)3(وأنظمة السالمة و الهجرة 

حیــث یكــون النظــام القـــانوني للجــزر الصــناعیة فــي البدایـــة مــن أجــزاء متفرقــة، وكـــان 

مستمدا معظمه من قانون المالحة، لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة و في إطار منظمـة األمـم 

الــــدولي علــــى القواعــــد التــــي یمكــــن أن تطبــــق علــــى الجـــــزر  المتحــــدة بحثــــت لجنــــة القــــانون

                                                             
عبد الحمید (محمد سامي) ، الدقاق (محمد السعید) ، خلیفة (إبراھیم أحمد) ، القانون الدولي العام،  نظر:أ )(1

           .66دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، ص     
         .87-84، نفس المرجع، ص  )محمد عبد الرحمن( الدسوقي نظر:أ )(2
    ، مرجع سابق،  )إبراھیم أحمد( ، خلیفة )محمد السعید( ، الدقاق )محمد سامي( عبد الحمید نظر:أ )(3

   .66-65ص  
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 1958االصــطناعیة عنـــد دراســتها لمســـائل قــانون البحـــار، و التــي جســـدتها مــن بعـــد اتفاقیـــة 

لقانون البحار، و یبدو أن هذه الـنظم القانونیـة أنشـأت لتحقیـق  1982لقانون البحار و اتفاقیة 

  هدفین أساسین هما:

اســـتغالل الجـــزر الصـــناعیة فـــي النشـــاطات االقتصـــادیة و حـــق الـــدول فـــي إنشـــاء و   

  .)1(المحافظة على حریة البحارو  العسكریة و العلمیة

كما یمكن لكل دولـة أن تقـیم مـا تشـاء مـن الجـزر االصـطناعیة و غیرهـا مـن المنشـآت        

التـــي قـــد تفیـــد فـــي أغـــراض البحـــث العلمـــي و الصـــید مـــثال، بشـــرط أن ال یتعـــارض ذلـــك مـــع 

اعــد القانونیــة لتنظــیم االمتــداد القــاري الــذي أوضــحته اتفاقیــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــار القو 

  .)2(في الفصل السادس أو مع أحكام القانون الدولي األخرى 1982

علــى وجـــه الخصـــوص إلـــى حریـــة إقامـــة  1958مـــن اتفاقیـــة  2لـــم تشـــر المـــادة حیــث        

(أعـالي البحـار) مـن تهـا غم من أنه قد أقرت حریالجزر الصناعیة على هذه المنطقة، على الر 

البحار و المحیطات فإن البعض یرى أنه كقاعدة عامة یكون لمختلف الدول ساحلیة كانت أم 

  .غیر ساحلیة حریة إقامة الجزر الصناعیة و التركیبات في منطقة أعالي البحار

                                                             
               88-87) ، مرجع سابق ، ص محمد عبد الرحمن( الدسوقي نظر:أ )(1
   المجال الدولي، دار  -األشخاص -، القانون الدولي العام، المصادر )مصطفى سید( عبد الرحمن نظر:أ )(2

             .540،ص 2002 النھضة العربیة، القاھرة    
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السـاحلیة، مـع مراعـاة مصـالح أي المنطقة التـي تقـع وراء حـدود الوالیـة الوطنیـة للـدول   

علــى أن  1982مــن اتفاقیــة منتــي جوبــاي  87، وقــد جــاء فــي نــص المــادة )1(الــدول األخــرى

أعــالي البحـــار مفتوحـــة لجمیـــع الـــدول الســـاحلیة كانـــت أو الغیـــر ســـاحلیة حیـــث تمـــارس حریـــة 

ینهـا أعالي البحار و التي تشمل بالنسبة لكل من الدول الساحلیة على عدد من الحریات مـن ب

، )2(حریة إقامة الجزر االصطناعیة و غیرها من المنشأة المسموح بها بموجب القـانون الـدولي

ة االقتصـادیة ـــــة الجـزر االصـطناعیة فـي المنطقــــــحیث أنـه ال یحـق للـدول الغیـر سـاحلیة إقام

ا فـــي الجــرف القـــاري لعــدم تمتعهــا بحـــق إنشــاء هــاتین المنطقتـــین البحــریتین أمــأو ة ـــــــالخالص

  .)3(أعالي البحار فاألمر یختلف، فالحریة مسموح بها لجمیع الدول الساحلیة و الغیر ساحلیة

و الـــذي یالحـــظ أنـــه ینطبـــق علـــى إقامـــة الجـــزر االصـــطناعیة و المنشـــآت فـــي البحـــر 

العــالي األحكــام الخاصــة بإقامتهــا فــي المنطقــة االقتصــادیة الخالصــة، فعلــى كــل دولــة و هــي 

تكشـف علــى الجـزر الصـناعیة أو غیرهـا مــن المنشـآت التـي ترغـب فــي  تمـارس هـذا الحـق أن

إقامتها، و یجب علیها أن تحتفظ بوسائل دائمة للتنبیـه عـن و جودهـا، وذلـك لتفـادي الحـوادث 

كاالصــطدام بهــا مــن أیــة ســفینة، ویجــوز للدولــة عنــد الضــرورة أن تقــیم  ،التــي یمكــن أن تكــون

حول هذه الجزر أو المنشآت منـاطق سـالمة معقولـة بشـرط أن یـتم اإلعـالن عنهـا وال تتجـاوز 

مــن كــل نقطــة مــن نقــاط حــدودها كافــة، ویمكــن أن تزیــد عــن هــذه  مقیســهمتــر  500مســافة 

ــــــة ال ــــــك المعــــــاییر الدولی ــــــه المنظمــــــة الدولیــــــة المســــــافة إذا أجــــــازت ذل مقبولــــــة أو رخصــــــت ب

                                                             
 .          95، ص مرجع سابق،  )محمد عبد الرحمن( الدسوقي نظر:أ )(1
           1982من اتفاقیة األمم المتحدة لعام  87المادة  :راجع )(2
 .134، ص  مرجع سابق،  )عبد القادر( شربال نظر:أ )(3
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، ویجـب علــى الدولـة التـي تقــیم الجـزر الصـناعیة و التركیبــات فـي أعـالي البحــار )1(المختصـة

وراء حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة و الجرف القاري التزامها بالقواعد و اإلجراءات التي 

جب عـن هـذه الجـزر و المنشـآت و تضعها السلطة الدولیة لقاع البحر، وأن تقدم اإلشعار الوا

تثبیتهــا و إزالتهــا وان تحــتفظ بوســائل دائمــة للتنبیــه عــن وجودهــا، وان تلتــزم بعــدم إقامتهــا إذا 

ترتــب علــى ذلــك إعاقــة الســتخدام الممــرات البحریــة المعتــرف بأنهــا جوهریــة للمالحــة الدولیــة، 

  .)2(وكذلك عدم إقامتها في قطاعات النشاط المكثف لصید األسماك

إن هــذه الوالیــة التــي یعتــرُف بهــا للــدول علــى الجــزر االصــطناعیة لیســت ســیادة أو          

سلطة إقلیمیة، ولكنها من نوع خاص یتحدد مداها بالرجوع للدولة التي لها السلطة الكاملة فـي 

اإلذن بالترخیص بإقامتها إذا تم إقامة هذه الجـزر فـي المنـاطق البحریـة التابعـة إلحـدى الـدول 

ون تحدیـد السـیادة  هنـا ــــي البحـار فیكـاحلیة، و فـي حالـة أقیمـت فیهـا هـذه الجـزر فـي أعالـالس

مـن اتفاقیـة  157الرجوع إلى السلطة الدولیة لقاع البحـر حیـث جـاءت بهـا صـراحة المـادة  هو

، والسـیما أن مهــام هـذه السـلطة ومبادئهـا األساسـیة هــو )3(1982األمـم المتحـدة لقـانون البحـار

مــن االتفاقیــة فــي فقرتهــا  147نشــطة فــي المنطقــة و رقابتهــا. وكــذلك أكــدت المــادة تنظــیم األ

الثانیة في عنصرها (أ) أنه ال تقام هذه المنشآت أو تثبت أن تزال إال وفقا للقواعـد و األنظمـة 

                                                             
            66، صمرجع سابق، )إبراھیم أحمد( ، خلیفة )السعیدمحمد ( ، الدقاق )محمد سامي( عبد الحمید  نظر:أ )(1
 97- 96، ص مرجع سابق،  )محمد عبد الرحمن( الدسوقي نظر:أ )(2
  1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  157المادة  :راجع )(3
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و اإلجراءات التي تضعها هذه السلطة وبالتالي فإن هذه السلطة هي الوحیدة صـاحبة السـیادة 

  .)1(الصطناعیةعلى الجزر ا

علـى "  1982مـن اتفاقیـة  87كذلك نصت الفقرة األولـى فـي العنصـر (د) مـن المـادة 

حریة اقامـة الجـزر االصـطناعیة و غیرهـا مـن المنشـآت المسـموح بهـا بموجـب القـانون الـدولي 

، وعنـــد اســـتعراض مـــواد الجـــزء الســـادس الخـــاص بـــالجرف )2(رهنـــا بمراعـــات الجـــزء الســـادس"

الخاصة بالمنطقة االقتصادیة الخالصـة، ومـن  60تحیل الى المادة  80المادة ن أالقاري نجد 

  دراسة هذه المواد وغیرها من المواد ذات العالقة نتوصل الى:

ن میـدان ممارســة حریــة اقامــة الجــزر االصــطناعیة و المنشــآت و التركیبــات ینحصــر إ  

بتقـدیم بالتزامهـا  حـرة لجمیـع الـدول ،، وأنها في المیاه التي تعلو المنطقة الدولیة لقیعان البحار

بحـــدود تضـــمن وجـــود رابطـــة  هـــاإقامـــة منـــاطق ســـالمة معقولـــة حولو  اإلشـــعار الواجـــب بـــذلك

التزام جمیـع الصطناعیة و المنشآت و التركیبات و معقولة بینها و بین طبیعة وظیفة الجزر ا

عموما فیمـا یتعلـق بالمالحـة السفن باحترام مناطق السالمة و تطبیق المعاییر الدولیة المقبولة 

  .)3( طق السالمةفي جوار الجزر االصطناعیة و المنشآت و التركیبات و منا

  

  

                                                             
 .           1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  157/ أ، و المادة 147/2كل من المواد  :راجع (1)
     من نفس االتفاقیة. 87المادة  :راجع )(2
 .460- 459، ص  مرجع سابق،  )محمد الحاج ( محمود نظر:أ )(3
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  ثالثا: حریة الصید و البحث العلمي

البحـار، كـان المبـدأ السـائد فـي  أعـاليكانـت الحریـة المطلقـة للصـید فـي  أیـنفـي وقـت   

كـن هـذا المبـدأ كانـت فیـه ، ولهذا المجال هو حظر التدخل في هذه األنشطة من طرف الـدول

استقرار لهذا المبـدأ، هـذا مـا  إالخلق الفوضى و  إلىعقالنیة مما أدى  أالنوع من المغاالة و 

لمتحــدة فــي ســنة " لهیئــة األمــم اGeorges Scelleجــاء فــي الوثیقــة المقدمــة مــن طــرف "

    .)1(من أجل تقنین و تدوین قانون البحار 1950

البحــار هــو جــد مهــم مــن الناحیــة االقتصــادیة و المحافظــة علــى  أعــاليالصــید فــي  إن  

 هـــذه ،مــن مجمـــوع الصــید للـــدول ℅5المــوارد البحریـــة، فــي ســـنین ماضــیة كانـــت تمثــل فقـــط 

اتفاقیـة  أنفـي المسـتقبل،  أكثـرتكـون  أنو مـن المحتمـل  ℅8الیـوم تقـدر ب  أصبحتالنسبة 

" 87البحـــار" فـــي كـــل مـــن المـــواد " أعـــاليعلـــى هـــذا المبـــدأ "حریـــة الصـــید فـــي  أكــدت 1982

لجمیـع الـدول، فهـذه الـدول تملـك  البحـار هـو حـق مكفـول أعـاليوحریة الصید في  )2("116و"

ــــروات  حقوقــــا متســــاویة فــــي ممارســــة حــــق الصــــید البحــــري و االنتفــــاع بجمیــــع المــــوارد و الث

  .)3(البحریة

                                                             
  نظر:أ )(1

 (L-L) ET (K-P Q) LA MER ET SON DROIT, MELANGES OFFERTS, PARIS 
EDITION A. PEDONE,2003, P469 

 .A/CN.4/32, 14 juillet 1950 الوثیقة رقم: ظرأن
  نظر:أ ) (2

Académe de droit international, Recueil Des Cours, Collected Courses of the HAGUE 
Acadmy of international Law, 1998, Tome 274 de la collection, Martinus. Nijhof 
Publishers, the hague/bostàn/london,1999,P250,sui. 

 .       383، ص  مرجع سابقالمجذوب (محمد) ،  نظر:أ )(3
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منـــذ عهـــد  ریـــا و تطبیقـــانظ -البحـــار أعـــاليالصـــید فـــي  -حریـــة ال هـــذه ولقـــد تأكـــدت 

  :ما یليمبدأ هذا العلى  ینتج "جروسیوس" حتى اآلن، و 

تمارسه  شخصیاو لیس حقا  لجمیع الدولالبحار حق معترف به  أعاليأن الصید في    

حقــوق و مصــالح  إلــى االعتبــاراخــذ وحــدها دون  لصــالحها متــى شــاءت،الدولــة كمــا تشــاء و 

تمارس كل دولة حقها فـي الصـید حتـى و لـو أعاقـت بـذلك  أنعني ال ی الدول األخرى كما أنه

صــید جمیــع األنــواع حریــة ن یكـون للجمیــع أالــدول األخــرى لحقهــا أو أضــرت بــه و  ممارسـات

  .السمكیة و غیرها من الثروات الحیة في أي منطقة من مناطق أعالي البحار

وقــت طویــل أنــه بــدون الحــد مــن أنشــطة قــد اقتنعــت الــدول منــذ ونظــرا لهــذه األســباب   

الصید و عدم تركها تمارس دون تنظیم فـي أي وقـت و بـأي نـوع مـن المعـدات و اآلالت فـإن 

ومن هنا بدت الرغبة في وضع تنظیمات اتفاقیة للصید وبصـفة خاصـة  ،البحر مهدد بالخراب

  .)1(یما بین الدول التي یعتمد رعایاها في معیشتهم على الصید البحريف

حـدود القـانون، فالقـانون الـدولي ینضـم ممارسـة هـذه  فـيممارسة هذه الحریـة  البد من 

لغـــرض المحافظـــة علـــى مـــن جهـــة و  الـــدول جمیـــعالحریـــات لغـــرض المحافظـــة علـــى حقـــوق 

 لـم یـتم الـنص فقـط علـى حریـة الصـید فـي ،)2(الثروات في البحر العالي أو أجزاء منه لوحـدها

اتفاقیـة جنیـف  ترتیـبولكـن فـي  1958أیضـا فـي اتفاقیـة جنیـف  بل كان ذلـك، 1982اتفاقیة 

                                                             
 .604-603، ص مرجع سابق،  )إبراھیم( العناني نظر:أ )(1
       .451-450، ص مرجع سابق،  )محمد الحاج( محمود نظر:أ )(2

         من  34، البند44الوثیقة الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الخامسة و الخمسون، الجلسة العامة رقم  انظر:
  .30/10/200) االثنین (A/55/PV.44جدول اعمال، المحیطات و قانون البحار،  



 اال البحري املشرتك                                                                                                                  الفصل األول

 

 
40 

للحریات  1982قیة اتفا ترتیبللحریات جاءت حریة الصید في المستوى الثاني، وفي  1958

ق وحریـة وضـع ـــو حریـة التحلی ةـجاءت حریة الصید في المسـتوى الخـامس بعـد حریـة المالحـ

الكـــابالت و حریـــة إقامـــة الجـــزر االصـــطناعیة، مـــع األخـــذ بعـــین االعتبـــار أن ممارســـة حریـــة 

 للعدید من الشروط وهذه األخیرة لم یكن 1982الصید في أعالي البحار تخضع وفقا التفاقیة 

  .)1(1958لها نظیر في اتفاقیة 

احترام الحقوق المماثلة لسائر  إلزامیةحریة الصید مضمونة لكل الدول مع  لقد كانت 

ن تمارس الصید و أن ال تستخدم الوسائل التي تؤدي أالدولة  حیث أنها وجب علىالدول 

 قوة إلى ذلكیعود الدول في االستفادة من الصید  تفاوت نأال إ ،الموارد هذه فناء إلى

الوسائل التقنیة الحدیثة ال تستطیع االستفادة من الدولة التي تنقصها ف ،اإلمكانیات فیما بینها

و  الهائلأن هذا االنتفاع من المتفق علیه ، و )2(الثروات السمكیة الموجودة في الحر العالي

 المتطورة و المثمر بحریة الصید هو في النهایة من حصة الدول الكبرى ذات اإلمكانیات

   الضخمة.

نظــرا لموقعهــا  مــن مناطقهــا االســتفادة إمكانهــالــیس مــن كانــت دوال ســاحلیة  الســیما إن

 ،انتفاعـا متكافئـا فتسـتغل الثـروة السـمكیة الموجـودة قـرب سـواحلها أو بعیـدا عنهـامن  الجغرافي

 ا مــن وصــولهــحرصــا منهــا علــى هــذه الثــروة، وخوفوهــذا بعــض الــدول  وٕان كــان هــذا مقصــود

                                                             
، مشكالت الصید في أعالي البحار، دراسة في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة  )عبد هللا ( محمد الھواري :نظرأ )(1

و االتفاقیات الدولیة األخرى ذات الصلة بغرض وضع تنظیم قانوني للصید  1982لقانون البحار لعام     
 .39، ص2009اإلسكندریة في أعالي البحار، دار الجامعة الجدیدة للنشر،      

بیطار (ولید) ، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعة األولى،  نظر:أ )(2
 .361م، بیروت، ص 2008 -ھـ1429  
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، اإلقلیمیــةتوســیع حــدود بحارهــا  إلــى أدى، هامقربــة مــن شــواطئ إلــىأســاطیل الصــید األجنبیــة 

وهذا ما فعلته بعـض دول أمریكـا الالتینیـة التـي حـددت منـاطق البحـار التـي تمـارس فیهـا حـق 

  .)1(السمك كالتونة و الحوت لرعایاها ألن مواردها محدودة أنواعصید بعض 

البحـار التـي تلـي  أعاليكافة مناطق  مكفول بها في الصیدو من المسلم به أن حریة    

ة ـــهذه المنـاطق غیـر مطلق هذه الحریة في سیما أن مباشرة،ال)2(ةــالمنطقة االقتصادیة الخالص

من أي قید، فقد قررت االتفاقیة العامة لقانون البحـار بعـض القواعـد التنظیمیـة لمراعاتهـا فیمـا 

ســواء  معاهــدات الدولیــة كــان هنــاك عــدة الــزمن الماضــيومنــذ ،)3(یمــارس مــن أنشــطة الصــید

فــي بعــض البحــار أو للمحافظــة علــى بعــض  هــذه األخیــرةو الجماعیــة لتنظــیم أنائیــة ث كانــت

د، اتفاقیـة ـــة التـي نظمـت حریـة الصیـــعلـى المعاهـدات الجماعی ةـأمثلالحیوانات البحریة، ومن 

وهـذه االتفاقیـات  1963واتفاقیة لنـدن لعـام ، 1946، اتفاقیة واشنطن لعام 1931جنیف لعام 

  .)4(1982لعام  تتعلق بتنظیم صید الحوت. و اتفاقیة قانون البحار

لقـــانون  الفـــرع الثـــاني مـــن الجـــزء الســـابع مـــن اتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة تضـــمنه وهـــذا مـــا 

رة تحـت عنـوان حفـظ و إدا مهمة لتنظیم عملیات الصید في البحار العامـة  أحكاماالبحار من 

اك ـالحـق فـي صـید األسمـوهـو  ،120غایة  إلى 116من المواد  الموارد الحیة ألعالي البحار

 أعـــاليالحـــق فـــي أن یـــزاول رعایاهـــا صـــید األســـماك فـــي  و لجمیـــع الـــدول عـــالي البحـــارفـــي أ

                                                             
 .         384-383، ص مرجع سابقالمجذوب ( محمد) ،  نظر:أ )(1
 .         1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 86المادة  :راجع )(2
 .          605، ص مرجع سابقالعناني (إبراھیم محمد) ،  نظر:أ )(3
  .384، نفس المرجع، صالمجذوب ( محمد)  نظر:أ )(4
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 أوالتي تبرمها سـواء كانـت ثنائیـة  التزامات الدول الناجمة عن المعاهدات البحار رهنا بمراعاة

من أجل اخذ التدابیر الالزمة من اجل الحفاظ  حقوق الدول الساحلیة وواجباتهاكذا و ، جماعیة

  .)1(البحار وتشجیع التعاون الدولي في هذا المجال أعاليعلى الموارد الحیة الموجودة في 

و قد تم تأكید هذا من قبل، مـن طـرف لجنـة القـانون الـدولي فـي تقریرهـا الصـادر سـنة   

ما  مراعاةلرعایا الدولة الحق في ممارسة الصید في أعالي البحار مع  حیث رأت بأنه 1956

یربطها مع غیرها من الدول من معاهـدات و التـدابیر الخاصـة بالمحافظـة علـى المـوارد الحیـة 

  .)2()49البحار المادة ( أعاليفي 

ضــمان أمــن الصــید عــن طریــق  إلــىقواعــد تهــدف  منــذ العصــر القــدیم كانــت هنــاكو 

صبحت مسألة رقابة الصـیادین مسـألة حتمیـة و حمایـة أ في الوقت الحاليدین و حمایة الصیا

وأن  للفنــاءاالعتقــاد بــأن ثــروات البحــر قابلــة ترســخ األصــناف الحیوانیــة حقیقــة، وذلــك بعــد مــا 

فــي اســتغاللها یشــكل خطــر یهــدد انقــراض العدیــد مــن أصــناف المفرطــة و العشــوائیة المبالغــة 

أن المشـــاكل المطروحـــة تختلـــف بـــاختالف أصـــناف  اإلشـــارةغـــي ومـــع ذلـــك ینب ،تلـــك الثـــروات

  .)3(أخرى إلىتختلف من منطقة جغرافیة  أنهاالثروات الحیة، كما 

                                                             
         .1982البحارمن اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  116،117،118،119،120المواد  راجع: )(1

  في ما یخص الحفاظ على الموارد الحیة :نظرأ       
تقریر عن عمل عملیة األمم المتحدة التشاوریة غیر الرسمیة المفتوحة التي أنشئت بموجب قرار ال     
من أجل تسھیل االستعراض السنوي من جانب الجمعیة العامة للتطورات  54/33الجمعیة العامة      
من القائمة  42ة في شؤون المحیطات في اجتماعھا الثاني، الدورة السادسة والخمسون، البند الحاصل     
 وما یلیھا. 168األولیة، المحیطات و قانون البحار، فقرة      

 .           243، ص مرجع سابقسعادي (محمد) ، : نظرأ )(2
     شربال (عبد القادر) ، البحر األبیض المتوسط بین السیادة و الحریة، دار ھومة للطباعة و النشر  :نظرأ )(3

    .    134،ص 2009الجزائر  -والتوزیع  
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جمیـع ل هعلـى أنـ 1982مـن اتفاقیـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار 116المادة فقد أقرت

 اللتزاماتهـــا مراعاتهــاإلزامیــة مــع  أعــالي البحــاررعایاهــا الصــید فـــي  مباشــرةالحــق فــي  الــدول

برمـــت فیمـــا بینهـــا علـــى أالتعاقدیـــة، أي مـــا تحملـــه مـــن التزامـــات  بمقتضـــى معاهـــدات دولیـــة 

فــي فقرتهــا (ج)  116المــادة  نــصمــن  أیضــا نتج، وهــذا مــا یســتاإلقلیمــيالمســتوى الثنــائي أو 

 أعـــاليالصـــید الـــواردة فـــي االتفاقیـــات عنـــد ممارســـة الصـــید فـــي  أحكـــام مراعـــاةضـــرورة  إلـــى

  .)1(البحار

البحـار مـن اختصـاص الدولـة و لـیس حقـا مطلقـا  أعاليفإن تنظیم الصید في  ومن ثم

   تحـریم صـید نـوع مـن السـمككـذلك د فـي بعـض المواسـم ــــالصی و تجریم للخواص، مثل تحریم

ـــــو تحــــریم استعم ـــــغی ال وســــائل الصــــیدـــ ـــــر مطابقــ ـــــة للمواصفــــ ـــــات الفنیــ ـــــة المعمــــول بهــ  )2(اـــ

 إلـىوحیـد وهـو دفـع األطـراف  هـدفلـیس لـدیها  116 المـادة أحكـامفـإن  أخرىوبعبارة   

 إلـىالبحـار  أعـاليحریة الصـید فـي  إخضاعابعد من ذلك عن طریق  إلىالتعاون، بل تذهب 

ــــق بالقــــانون و االلتزا األرصــــدة الســــمكیة مــــات و مصــــالح الــــدول الســــاحلیة خاصــــة فیمــــا یتعل

  .)3(الكثیرة االرتحالالمتداخلة و األسماك 

                                                             
         606، ص مرجع سابقالعناني (إبراھیم محمد) ،  :نظرأ )(1
 .          244، ص مرجع سابقسعادي (محمد) ،  :نظرأ )(2
  :نظرأ )(3

(L. L) – (M.V), DROIT DE LA MER,T 2, Délimitation Navigation et Pêche   V 2 
Navigation et Pêche, Editions A Pédone, PARIS, P 652. 
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مـن اتفاقیـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار علـى واجـب الـدول أن تتخــذ  117وفـي المـادة

البحــار  أعــاليتلقائیــا بمفردهــا إذا لــزم األمــر التــدابیر الالزمــة للحفــاظ علــى المــوارد الحیــة فــي 

   هذه المسألـــــة لى عاتقتــــها فیما یخص، وأن لها مسؤولیة ععلى رعایاها إالوهذا ال ینطبق 

زمــة فــي حفــظ الالوكــذلك شــجعت الــدول علــى التعــاون مــن أجــل اتخــاذ جمیــع التــدابیر   

ة علـى واجـب تعـاون ـــــــمـن االتفاقی 118ادة ـكما أكـدت المـ ،)1(البحار أعاليالموارد الحیة في 

مـوارد الالبحـار فیمـا یخـص اسـتغالل رعایاهـا  أعـاليالموارد الحیة فـي  إدارةالدول في حفظ و 

مختلفـــة أو متماثلـــة فـــي نفـــس المنطقـــة شـــریطة اتخـــاذ هـــذه الـــدول التـــدابیر كانـــت  ســـواءحیـــة 

إلنشـاء عقـد اتفاقیـات  أوتتعاون في خلـق  أنالالزمة للحفاظ علیها، وعند االقتضاء یمكن لها 

  .)2(لمصائد األسماك إقلیمیةأو  إقلیمیةمنظمات غیر 

البحـار أن تتخـذ  أعـاليوعلى الدول في مسألة تحدیدها لكمیة الصید المسموح بها فـي   

  الزمة بإتباع أو باتخاذها تدابیر تكون مبنیة على: إجراءات

و  ألرصــدة الســمكیة المختلفــةاعتمادهــا علــى األبحــاث العلمیــة الدقیقــة فــي مــا یخــص ا  

 تقضـیهغلـة قابلـة للـدوام حسـب مـا  أقصـىتـدرك  أنالحفاظ علیها وتجدیـدها بحیـث یمكـن لهـا 

                                                             
  :نظرأ )(1

Pancracio (J-P), Op.cit. ,P 323, S.                
  من اتفاقیة األمم المتحدة على: 118نصت المادة  )(2

           تتعاون الدول في حفظ وإدارة الموارد الحیة تتعاون الدول فیما بینھا في حفظ و إدارة الموارد الحیة  «  
في مناطق أعالي البحار. وتدخل الدول التي یستغل رعایاھا موارد حیة متماثلة، و الدول التي یستغل   
اتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ الموارد ا رعایاھا موارد حیة مختلفة في نفس المنطقة، في مفاوضات بغیة  
لحیة المعنیة. وتتعاون حسب االقتضاء لتؤسس لھذا الغرض منظمات دون إقلیمیة أو إقلیمیة لمصائد   
 .»األسماك   
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األخـذ بعـین االعتبـار احتیاجـات الـدول النامیـة لبیئیـة و االقتصـادیة المحیطـة بهـا و الظروف ا

وقد ذهبت منظمة األغذیة و الزراعة لألمم المتحدة في مدونتها الخاصة بالسلوك ، من الصید

ـــــى ال  31/10/1995بشـــــأن الصـــــید الرشـــــید المعتمـــــدة فـــــي  ـــــة بإقحامهـــــا حت منظمـــــات الدولی

    :الحكومیة و الغیر حكومیة بإعطائها التزامات اتجاه الدول الغیر و خاصة النامیة بقولها

 المالیـة والمؤسسـات الحكومیـة وغیـر الحكومیـة الدولیـة والمنظمـات للـدول وینبغـي....«  

 وخصوصــا النامیــة، البلــدان احتیاجــات لتلبیــة خاصــة تــدابیر اعتمــاد تعمــل علــى أن المختصــة

وفــي  العلمــي، والتعــاون والتــدریب، التكنولوجیــا، ونقــل المالیــة والفنیــة، المســاعدة مجــاالت فــي

 ذلــك فـي بمـا البحـار، أعـالي مصـاید فـي المشـاركة دها وعلـىمصـائ تنمیـة علـى قـدراتها تعزیـز

  .دالمصائ هذهإلى  الوصول

للحد األدنى دولیة  معاییرالصید و الترابط بین السالالت السمكیة و أیة  أنماط مراعاة  

بفكــرة الصــید  عمــالاإلو  اإلقلیمــيأو دون  اإلقلیمــيكانــت علــى الصــعید  ســواء الموصــي بــه،

معینـة  أصـنافالرشید بهدف صیانة و تجدید أرصدة الموارد الحیة للحد من التهدید بـانقراض 

    .)1(من الموارد الحیة في المنطقة

                                                             
و ما یلیھا من فقرات من مدونة السلوك بشأن الصید الرشید منظمة األغذیة و الزراعة  07المادة  راجع: )(1

  المتحدة.لألمم        
              )http://www.fao.org/docrep/013/i1900a/i1900a.pdf(         
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بصـــورة منتظمـــة عـــن  اإلحصـــائیاتتقـــدیم و تبـــادل المعلومـــات و األبحـــاث العلمیـــة و   

عن طریـق المنظمـات كمیات الصید وغي ذلك من البیانات المتصلة بحفظ األرصدة السمكیة 

  .)1(العالمیة، وباشتراك كافة الدول أو اإلقلیمیةأو دون  اإلقلیمیة

یعنـي الحـق فـي  سیما و أنـه، الالبحار أعاليحول حریة الصید في  ال تناقض الیومو 

بهــذه الــدول  یعنــىو  ،لكافــة الــدول الســاحلیة منهــا و غیــر الســاحلیة ممــا یثبــتممارســة الصــید 

التــي  األمـم المتحــدة لقـانون البحــار، هـيمـن االتفاقیــة  124حسـب التعریـف الــوارد فـي المــادة 

الحـق فـي األخیـرة ان لهـذه ن كـإو  ،لیس لها سواحل بحریة، وهي التي تعرف بالـدول الحبیسـة

ن هــذه الممارســة اواة مــع رعایــا الــدول الســاحلیة، فــإأن یمــارس رعایاهــا الصــید علــى قــدم المســ

 بجـوازالبحـار، وهـذا ال یـأتي إال  أعـاليمنـاطق  إلـىبإمكانیـة النفـاذ  لهـایعترف  أن إلىتحتاج 

                                                             

  من مدونة السلوك بشأن الصید الرشید منظمة األغذیة و الزراعة لألمم المتحدة، تحت  05المادة              
        المتطلبات الخاصة للبلدان النامیة  عنوان     
  )http://www.fao.org/docrep/006/y4859a/y4859a05.htm#TopOfPage(  
  . 4/90ي، قرار رقم و لقد أكدت حق مراعاة الدول األخرى الحتیاجات الدول النامیة في الملحق الثان  

              )http://www.fao.org/docrep/013/i1900a/i1900a.pdf ( 
  راجع: )(1

  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  119المادة           
  نظر:أ      

http://www.fao.org/docrep/meeting/007/J0423A.htm       
وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك عددا من المنظمات الدولیة العالمیة أو اإلقلیمیة تختص بحفظ وإدارة الموارد الحیة  -

في البحار عموما و في أعالي البحار بشكل خاص فعلى النطاق العالمي ھناك لجنة مصائد األسماك التابعة 
لمنظمة التغذیة و الزراعة الدولیة، وتختص بدراسة برامج منظمة التغذیة و الزراعة الدولیة المتعلقة بالمصائد و 
تقدیم الحلول لھا. أما على النطاق اإلقلیمي فھناك العدید من اللجان و التنظیمات التي تختص بأنواع معینة من 

تعاون بین الدول األعضاء فیھا من أجل حمایة و إدارة األسماك أو بمناطق معینة مھمتھا األساسیة توثیق ال
الموارد الحیة في تلك المناطق و منھا ما ھو تابع لمنظمة الغداء و الزراعة الدولیة و منھا ما ھو منشأ بموجب 

  اتفاقیات دولیة مبرمة بین الدول المعنیة كـ:
 - اتفاقیة إنشاء المجلس العام لمصاید أسماك البحر المتوسط -اتفاقیة إنشاء ھیئة مصاید آسیا والمحیط الھادي  -

اتفاقیة صیانة  -االتفاقیة الدولیة لصیانة التونة في المحیط األطلسي -اتفاقیة إنشاء الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
االتفاقیة اإلقلیمیة للتعاون في مجال مصاید األسماك بین الدول  -الموارد الحیة في جنوب شرقى األطلسي

اتفاقیة إنشاء المنظمة الدولیة لتنمیة مصاید األسماك في شرق ووسط  -لمحیط األطلسياألفریقیة المطلة على ا
( الدورة الثالثة و الثالثون،  -قیة صیانة الموارد السمكیة وإدارتھا في جنوب شرق المحیط األطلسياتفا -أوروبا
 ، االتفاقیات المتعددة األطراف المودعة لدى المدیر العام)  29/11/2003روما 
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غیـر السـاحلیة التـي  الـدول السـاحلیة و أقـالیممرور رعایاها و أجهزتهـا الخاصـة بالصـید عبـر 

لرعایــا هــذه الــدول القیــام  تســهلتحبســها عــن البحــر، وأن تكــون لهــا منافــذ علــى شــاطئ البحــر 

  .، وهذا ما سبق أن اعترفت به اتفاقیة جنیف الخاصة بأعالي البحاربأنشطة الصید

للــدول الحبیســة بــالحق فــي  1982لســنة  لقــد أقــرت االتفاقیــة العامــة لقــانون البحــار و   

البحر و العودة منـه لممارسـة حقوقهـا المسـتمدة مـن مبـدأ حریـة أعـالي البحـار و  إلىالوصول 

  .)1(حدود مبینه فیهافي وذلك  من ضمنها الحق في ممارسة استغالل الثروات الحیة

البحوث العلمیة البحریة واحدة من حریـات أعـالي البحـار، وكـان اسـتخدام  كما اعتبرت

المعلومات العلمیة منذ بدایة القرن العشرین لألنشطة، مثل وضـع اتفاقیـات بشـأن حفـظ توزیـع 

مصائد األسماك، باإلضـافة إلـى الرقابـة و السـیطرة علـى مسـتویات وضـع التلـوث النـاجم عـن 

ـــــة دورا هامـــــا فـــــي إظهـــــار الحقـــــائق الجغرافیـــــة تلعـــــب األبحـــــاث العلو، )2(الســـــفن میـــــة البحری

  .)3(والجیولوجیة والبیولوجیة والبیئة السیاسیة واالقتصادیة والتنمیة المستدامة

إن البحث العلمي البحري في مناطق أعالي البحار یؤدي إلى معرفـة كـل دولـة بحـدود 

جرفها القاري ومـدى وجـود العقیـدات المعدنیـة وامتـدادها داخـل منطقـة التـراث المشـترك والـذي 

                                                             
  .        609-608، ص  مرجع سابقالعناني ( إبراھیم محمد) ،  نظر:أ )(1

             1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار   3و  2فقراتھا في  125راجع: نص المادة 
    .من نفس االتفاقیة 131راجع: نص المادة 

        
   :نظرأ )(2

KLEIN (NATALIE), dispute settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, 
Op,p208 

  :نظرأ )(3
 L.Jacobson (Jon), Marine Scientific research under emerging Ocean Law, Ocean 
development and International Law,Vo1. q,No 3 / 4 ,1981.P.18. 
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ییسر لكـل دولـة المطالبـة بنصـیبها العـادل عنـد اسـتخراج وتعـدین تلـك العقیـدات المعدنیـة فیمـا 

ن اتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار تجمـــع وحـــدات لقواعـــد النظـــام و أ ، ال ســـیما)1(بعـــد

القـــانوني للمحیطـــات واســـتخداماتها ومواردهـــا، أنهـــا تحتـــوي علـــى األحكـــام المتعلقـــة بممارســـة 

حمایــة وحفــظ البیئــة البحریــة الحقــوق، المتعلقــة بالمنــاطق البحریــة المختلفــة وتعیــین حــدودها، 

یتعلـق باستكشـاف المـوارد ، لبحریة العلمیة جزء مهـم مـن االتفاقیـةاالبحوث ومصائد األسماك و 

المشــترك التــراث " منطقــة بموجــب االتفاقیــة تحــت اســم هــذه ال ویــتم تأســیس "المنطقــة"فــي

  .)2(قاع البحار وباطن األرض خارج حدود الوالیة الوطنیة، وتضم "لإلنسانیة

 "سـان تـود ومینـو"و بدایتا من اإلعالن الصادر من منظمة الوحـدة اإلفریقیـة و إعـالن 

، وذلك بإقرار حق الدول الساحلیة في إلـزام 77فقد اتضح موقف الدول النامیة في المجموعة 

البحـث العلمــي فـي المیــاه التـي تكــون تحـت والیتهــا للموافقـة الصــریحة لهـذه الــدول، وذلـك بعــد 

و قـوانین تلـك الـدول السـاحلیة، أمـا فـي المنطقـة الدولیـة فقـد كـان موقفهـا أیضـا قبولها لشروط 

متطابقــا مــع مطالبتهــا إلخضــاع البحــث العلمــي فــي المنطقــة الدولیــة لمبــدأ " التــراث المشــترك 

لإلنسانیة" و ذلك بإخضاع هذا األخیر في هذه المنطقة إلى السلطة الدولیة التي تم إنشـاؤها، 

  .)3(النامیة من االستفادة منها وخصوصا في مجال انتقال التكنولوجیا وذلك لتمكن الدول

                                                             
  :نظرأ ) (1

Pardo (Arvid), Scientific Reserch as International Public Interest – The common  
Heritage, Selected, Papers on Ocean and world order. 1967-1974, P.283. 

، أو زیارة المحكمة الموقع  (press@itlos.org)المكتب الصحفي، محكمة البحار: نظرأ )(2
  )www.itlos.org 2011)، آخر تحدیث جویلیا.  

     .413، ص مرجع سابق،  )إبراھیم محمد( الدغمة :نظرأ )(3
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فقد أوردت حریة البحـث العلمـي ضـمن حریـات البحـر  1982من اتفاقیة  87أما المادة 

العالي بشكل صریح، ونظرا للتقـدم المتطـور و السـریع الـذي كـان فـي  قـانون البحـار، حـددت 

ارج حدود المنطقة ــرسة هذه الحریة بالعمود المائي خمن هذه االتفاقیة میدان مما 257المادة 

  ،)1(االقتصادیة الخالصة

إذ أن قــاع و بــاطن قــاع البحــر العــالي أصــبحا وفقــا لالتفاقیــة الجدیــدة، أمــا جــزءا مــن  

میـــل بحـــري، أو جـــزءا مـــن المنطقـــة  200اجـــرف القـــاري، إذا كـــان هـــذا الجـــرف ممتـــدا وراء 

الدولیة لقاع البحار و المحیطات ویخضع البحث العلمي البحري فـي هـاتین المنطقتـین لنظـام 

المبـــادئ العامـــة  240، وقـــد حـــددت المـــادة )2(البحـــر العـــالي خـــاص بهمـــا یختلـــف عـــن نظـــام

  .)3(إلجراء البحث البحري في البحر العالي

مـــن  258و فیمــا یتمثـــل عـــن المنشـــآت التــي تخصـــص للبحـــث العلمـــي البحــري، فـــإن المـــادة 

أخضـــعت إقامـــة أي نـــوع منهـــا و اســـتخدامها فـــي قطـــاع البیئـــة البحریـــة لـــنفس  1982اتفاقیـــة 

، وهـذا یعنـي أن )4(نة فـي االتفاقیـة إلجـراء البحـث العلمـي البحـري فـي ذلـك القسـمالقواعد المبی

                                                             
          . 1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  257و المادة  87المادة  راجع: )(1
           .454، ص مرجع سابق،  )محمد الحاج( محمود :نظرأ )(2
المبادئ العامة إلجراء البحث «  :1982لعام  من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار 240نصت المادة  )(3

  »العلمي
  تنطبق في إجراءات البحث العلمي البحري المبادئ التالیة: 
  حدھا یجري البحث العلمي البحري لألغراض السلمیة و -أ
  یجري البحث العلمي البحري بوسائل و طرق علمیة مناسبة تتفق مع ھذه االتفاقیة -بـ
مشروعة األخرى للبحار ال یتعرض البحث العلمي البحري بطریقة ال یمكن تبریرھا ألوجھ االستخدام ال - ج

  المتفقة مع ھذه االتفاقیة، ویولي االحترام الواجب في سیاق أوجھ االستخدام ھذه
یجري البحث العلمي البحري وفقا لكافة األنظمة ذات الصلة المعتمدة طبقا لھذه االتفاقیة بما فیھا األنظمة  -د

  المتعلقة بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیھا 
           .نفس االتفاقیةمن  258المادة   راجع: )(4
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اتفاقیة لم تمیز بین المنشآت المقامة ألغراض البحث العلمي البحري في ذلك القطاع، و تلك 

المقامــة ألغــراض البحــوث العلمیــة البحریــة التطبیقیــة، وهــو مــا یتطــابق مــع التعریــف الموحــد 

ي الذي أقرته االتفاقیة، كما أن هذه األخیـرة تخضـع ألنظمـة مختلفـة وفقـا للبحث العلمي البحر 

للمنطقة البحریة المقامة فیها و بالنسبة للبحـر العـالي، إذا هـذه المنشـآت یسـتطیع إنشـاؤها إمـا 

ة بــالجرف ـــــحري وهنـا تكــون خاضـعة لألحكــام خاصـــــمیـل ب 200علـى الجـرف القــاري مـا بعــد

مة على المنطقة الدولیة لقیعـان البحـار وبـذلك تكـون خاضـعة ألحكـام القاري، أو أن تكون مقا

  . )1(143الجزء الحادي عشر من االتفاقیة أي إلى المادة 

تركیزا  كبیرا فـي دورتـه السادسـة و الخمسـون علـى  21فقد وضع جدول أعمال القرن 

لهـذه الغایـة یلـزم أن  أهمیة البحث العلمي البحري فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة ، وتحقیقا ً 

تتعـــاون الـــدول فـــي اســــتحداث وٕانشـــاء الـــالزم مـــن الــــنظم الضـــروریة للمراقبـــة والبحــــث وٕادارة 

معلومـــات الـــنظم بشـــكل منهجـــي ، وأن تقـــوم بشـــكل منـــتظم لتبـــادل المعلومـــات بشـــأن تـــدهور 

 للمعلومــات المتعلقــة بمكافحــة التلــوث البحــري ، وٕانشــاء قاعــدة خاصــةالبحــار وٕانشــاء آلیــات 

بیانات توفر معلومات عن مصادر الملوثات التي تصل إلى البیئة البحریـة وأنواعهـا وكمیاتهـا 

  .)2(وآثارها

                                                             
  .        458، ص مرجع سابق،  )محمد الحاج( محمود :نظرأ )(1
 (أ) من القائمة األولیة، المحیطات و  42الدورة السادسة و الخمسون البند 21جدول أعمال القرن  :نظرأ )(2

. القرار المتخذ من طرف الجمعیة العامة في جدول أعمالھا، A/ 56/121قانون البحار من الوثیقة       
              ،A/53/L.35(أ)المحیطات و قانون البحــار 38الدورة الثالثة و الخمسون، البــــــــند     
      A/RES/53/32 24/11/1999، 69،الجلسة العامة .  

ومي العربي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر حداد (سلیم) ، التنظیم القانوني للبحار و األمن الق :نظرأ 
  .         86، ص1994-ھـ1414و التوزیع، الطبعة األولى، بیروت،      
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الدولــة السـاحلیة فیمـا یتعلــق بالبحـث العلمـي البحــري تكـون فــي أوج  و إن كانـت سـلطة

كـان التوغـل فـي  كلمـا نحـو االنحـدار والضـعف شـیئا فشـیئا تسـیرقوتها في بحرها اإلقلیمي ثم 

  .)1(البحر اكبر واالبتعاد عن األرض أكثر انتقصت من قوتها و سلطانها

و بناء على هذا األسـاس فـإن هـذه المعطیـات حتمیـة و إلزامیـة فـي تسـویة المنازعـات    

المتعلقــة بالبحــث العلمــي البحــري التــي أخــذت فــي االتجــاه العكــس، أي كلمــا نزلــت صــالحیة 

ة ـة اإللزامیـة اكبـر واشــمل، وهكـذا فـان التسویــــــال التسویـــرجــة كـان مجالدولـة وسـلطاتها فـي الد

ضــعیفة كــل الضــعف فــي اإللزامیــة لمنازعــات البحــث العلمــي البحــري تكــاد تكــون منعدمــة أو 

 جمیـــع أجـــزاء«أعــالي البحـــار أو خــارج منـــاطق الوالیــة الوطنیـــة و یعـــرف البحــر العـــالي بأنــه 

تصـــادیة الخالصــة أو البحـــر اإلقلیمـــي أو المیـــاه الداخلیـــة البحــر التـــي ال تشـــملها المنطقـــة االق

  .)2(»لدولة ما، وال تشملها المیاه األرخبیلیة لدولة أرخبیلیة...

ووفقا للتعریف فان القاع وباطن البحار یخرج من مفهوم البحر العـالي فـي حـین یمتـد  

مــن اتفاقیــة األمــم  87، وأكــدت المـادة )3(نظـام البحــر العــالي لیشـمل الحیــز الجــوي الـذي یعلــوه

علــى حریــة البحــث العلمــي البحــري ضــمن حریــة البحــر العــالي  1982المتحــدة لقــانون البحــار

                                                             
مرسیط (محمد المولدي) ، قانون البحار الجدید و المصالح العربیة، دراسة لمجموعة من الباحثین  :نظرأ )(1

العرب، تسویة المنازعات في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار والدور الذي ینتظر المحكمة الدولیة       
لقانون البحار، ، تونس، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، مطبعة المنظمة العربیة للتربیة و       
  .27،ص 1989الثقافة و العلوم،      
             

  .          1982 من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام)  86( المادة راجع: )(2
            . نفس االتفاقیةمن  87الفقرة األولى من المادة  راجع: )(3
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مــن نفــس االتفاقیـة مجــال ممارسـة هــذه الحریــة  257بشـكل صــریح و مباشـر، وحــددت المـادة 

  بالعمود المائي خارج حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة بقولها:

الــــدول، بغــــض النضــــر عــــن موقعهــــا الجغرافــــي، وكــــذلك للمنظمــــات الدولیــــة لجمیــــع «  

المختصة، الحق طبقا لهذه االتفاقیة في إجراء البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج 

  .)1(»حدود المنطقة

و بمـــا أن أعـــالي البحـــار مفتوحـــة لكافـــة الســـفن، وال تخضـــع للوالیـــة أو الســـیادة ألیـــة  

دولة، فإن تسویة منازعات البحـث العلمـي البحـري فـي أعـالي البحـار تخضـع للتسـویة الجبریـة 

اتفاقیـة األمـم  لبحري وفقا لما جاء فـيأو اإللزامیة إذ تتم تسویة المنازعات في البحث العلمي ا

الجــزء الخــامس عشــر تحــت عنــوان "تســویة المنازعــات" فــي فرعهــا  فــي انون البحــارالمتحــدة لقــ

  في اختیار اإلجراءات لتسویة المنازعات، الذي جاء فیها: 287الثاني في المادة 

تكون الدولة، عند توقیعها أو تصدیقها على هذه االتفاقیة أو انضمامها إلیها أو فـي  «

بوســاطة إعــالن مكتــوب واحــد أو أكثــر مــن الوســائل ، أي وقــت بعــد ذلــك، حــرة فــي أن تختــار

  تطبیقها: التالیة لتسویة المنازعات المتعلقة بتفسیر هذه االتفاقیة أو

  المحكمة الدولیة لقانون البحار المنشأة وفقا للمرفق السادس  -أ

  محكمة العدل الدولیة -ب

  محكمة تحكیم مشكلة وفقا للمرفق السابع -ج
                                                             

  1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  راجع: )(1
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كلة وفقـــا للمرفـــق الثـــامن لفئـــة أو أكثـــر مـــن فئـــات المنازعـــات محكمـــة تحكـــیم خـــاص، مشـــ -د

  )1( »المحددة فیه 

  المطلب الثاني

  البحار أعاليالسلطات المقررة للدول في 

البحار الذي یرتب لجمیع الدول، ساحلیة أو حبیسة الحق في  أعاليمبدأ حریة  إن

ینقلب  أنمباشرة حریات معینة  وكذلك لمن ترخص له من رعایاها، فإن هذا المبدأ یمكن 

القانون الدولي بوضع ضوابط تكفل  بادرومن هنا ، فوضى  في غیبة السلطة الدولیة  إلى

الدول جمیعا  إلى أوكلتم بأحكامه، بأن االلتزا قانوني و إطارممارسة هذه الحریات في 

و من البحار،  أعاليفي  الحق أن تباشرهابعض السلطات و االختصاصات التي یكون لها 

هنا سوف نتطرق الى تلك السلطات التي خولها القانون الدولي للدول في ممارستها في ثالثة 

ـــدرات ( الفــرع األول)، و نقاط، أولهـا في محاربة القرصنة و االتجــار الغیر مشروع للمخ

   .( الفرع الثاني) قحظــر تجـــارة الرقیــالمطـاردة الحثیـثة و ثانیــها فــي 

  

  

  

                                                             
 .1982الثاني، اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  ، من الجزء الخامس عشر، الفرع287المادة راجع:  )(1
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  الفرع األول

  محاربة القرصنة و االتجــار الغیر مشروع للمخـــدرات 

یعـد قطــاع النقــل البحــري أهــم شــرائح نمـو االقتصــاد العــالمي بــین الــدول، غیــر أن جــل   

األفعال التي تشكل خطرا في هذه المناطق كانت دائمـا هاجسـا لكـل دول العـالم ممـا اسـتوجب 

التحرك من أجل محاربة مثل هذه األفعال، و لعل من أبـرز هـذه الجـرائم التـي تقـع فـي أعـالي 

أال و هـي القرصـنة و و ال تزال حتـى فـي عصـرنا هـذا العالم منذ القدم  البحار و التي شهدها

انتشــارا رهیبــا ممــا اســتوجب تحــرك االتجــار الغیــر مشــروع للمــواد المخــدرة التــي كــان انتشــارها 

المجتمــع الــدولي بأجهزتــه المختلفـــة لقمــع مثــل هـــذه األعمــال، و بنــاء علـــى هــذا اقتضــى منـــا 

و آلیات مكافحتهـا علـى الصـعید الـدولي ( الفقـرة األولـى)،  التطرق الى دراسة ظاهرة القرصنة

  روع للمخدرات ( الفقرة الثانیة).ثم ظاهرة االتجار الغیر مش

  الفقرة األولى

  القرصنة

  أوال: تعریف القرصنة

القرصنة هي من األعمال التي كانت تعرض حریة المالحة للخطر في البحر العالي و       

ینطـوي علـى اســتعمال العنـف سـواء ضــد األشـخاص أو األمـوال بقصــد  إجرامــيهـي كـل فعـل 
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تعریـف القرصـنة بأنهـا  إلـىوهنـاك جانـب مـن الفقـه التشـریعي ذهـب ،)1(خاصة أغراضتحقیق 

د ســفینة أخــرى ـهـي كــل عمــل عنـف غیــر قــانوني ترتكبــه سـفینة خاصــة فــي عــرض البحـر ضــ

یتصـف بالجسـامة و  إجرامـيعـد القرصـنة هـو كـل عمـل  إلـىوهناك من ذهب ، )2(بنیة النهب

الغیر، بحیث یكون منطویا في ذاته على تعریض مبدأ حریة المالحة للخطر  إلىتتعدى أثاره 

  هي: أساسیةو هو یتضمن ثالثة عناصر 

و  عنف غیر مشروعة أفعالوجود سفینة على متنها مجموعة من األشخاص یرتكبون   

أن یرتكـب كما  شخصیة أغراضبقصد تحقیق مغانم شخصیة أو أن یكون هذا العنف موجها 

  .)3(أفعال العنف في عرض البحر

أي تعریــف للقرصـــنة البحریـــة، بـــل  1958لـــم تتضــمن اتفاقیـــة جنیـــف لعـــام  أنـــه حیــث   

ولقـد تنـاول اتفاقیـة جنیـف  .اقتصرت فحسـب علـى تعـداد األفعـال التـي تعـد مـن قبیـل القرصـنة

تتكـــون القرصـــنة مـــن أي مـــن  تـــنص علـــى أن التـــي )15(فـــي المـــادة  ،القرصـــنة 1958ســـنة 

  األعمال التالیة:

/ أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو التجرید یرتكب ألغراض خاصة 1

 من قبل طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو طائرة خاصة، ویكون موجها

البحار العامة ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر  في - أ

                                                             
 .         369، ص مرجع سابق،  )ولید( بیطار أنظر: )(1
 ، القانون بین األمم، مدخل الى القانون العام الدولي، الجزء الثاني، ترجمة  )جیرھارد( فان غالن أنظر: )(2

   .70،ص 1970وفیق زھدي، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت ، لبنان      
     ، القرصنة البحریة في ضوء التشریعات و االتفاقیات الدولیة، منشورات  )حسام الدین( األحمد أنظر: )(3

    .111الحلبي الحقوقیــــة، بیروت، لبنـــــان، الطبعــــــة  األولى، ص     
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 .الطائرة أو تلك السفینة

 .ضد أي سفینة أو طائرة أو شخص في مكان یقع خارج والیة أي دولة - ب

/ أي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع تكسب 2

  .القرصنة صفة ئرةالطا أو السفینة تلك

ال الموصوفة في الفقرتین ــاب أحد األعمـــض على ارتكـــ/ أي عمال ینطوي على التحری3

  .)1(من هذه المادة أو یستهدف عن عمد تسهیل ارتكابها 2،  1الفرعیتین 

 101جریمة دولیة و قد عرفت المادة  أصبحتفقد جرمتها المواثیق الدولیة المختلفة بحیث 

القرصنة بأنها أي عمل من األعمال  1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  اآلتیة:

ــــف أو االحتجــــاز، أي عمــــل ســــلب یرتكــــب  أعمــــالأي عمــــل غیــــر قــــانوني مــــن    العن

د ضـار البحـ أعاليألغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة خاصة و یكون موجها في 

ســفینة أو طــائرة أخــرى أو ضــد أشــخاص أو ممتلكــات علــى ظهــر تلــك الســفینة أو علــى مــن 

                                                             
 (1 أنظر: )

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1261-topic, 27/03/2013, 21.32 

  .      1958ابریل  29من اتفاقیة جنیف ألعالي البحار في  15نص المادة  راجع: 
  اتفاقیة جنیف ألعالي البحار حالتین أخریین وھمامن  17و 16وقد أضافة المادتین «       
    و التي ترتكب بواسطة سفینة حربیة أو سفینة حكومیة تمرد  15أ) أعمال القرصنة كما حددتھا المادة         

  طاقمھا و تحكم في السیطرة علیھا.  
  الذین یسیطرون علیھا فعال  بـ) تعد السفینة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة إذا كان األشخاص       

  »یھدفون الى استعمالھا بقصد القرصنة    
نظر: أللتفصیل أكثر في ھذا الموضوع 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/QrsnaBhria/sec10.doc_cvt.htm  
     27/03/2013, 22.50  
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 أيمتلكـات فـي مكـان یقـع خـارج الوالیـة أو م أشـخاصالطائرة، كذلك ضد سفینة أو طـائرة أو 

 عمــل مــن أعمــال االشــتراك فــي تشــغیل ســـفینة أو طــائرة مــع العلــم بوقــائع تضــفي علــى هـــذه

  .)1(أو یسهل عن عمد ارتكابهاالسفینة أو الطائرة صفة القرصنة 

ارتكب أعمال من طرف  إذافي حالة ما  1982من اتفاقیة  102كذلك ذهبت المادة    

مـن  101حكومیـة كانـت أو طـائرة حكومیـة المعرفـة فـي نـص المـادة  أوطاقم السفینة الحربیة 

نفــس االتفاقیــة اعتبــر ذلــك تمــردا مــن طــرف طاقمهــا و یــدخل ذلــك التمــرد فــي  األعمــال التــي 

مـن االتفاقیـة السـابقة، السـفینة أو طـائرة  103، وقـد عرفـت المـادة )2(تكون  في حكم القرصنة

كـان األشـخاص الـذین یسـیطرون  إذاتعتبر السفینة أو الطـائرة قرصـنة « محل الجریمة بقولها 

فــي المــادة  إلیهــافعلیــة ینــوون اســتخدامها لغــرض ارتكــاب أحــد األعمــال المشــار  علیهــا ســیطرة

                                                             
  ،2008حمودة (منتصر سعید) ، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة  أنظر: )(1

           .545-544ص   
  .     1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  101نص المادة  راجع:

 1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام من  101المادة  نصویالحظ أنھ بإمعان النظر فیما حوتھ «
.                                                                 »1958 البحار سنةألعالي من اتفاقیة جنیف 15عن المادة  االمذكورة نجد أنھا تكاد تكون منقولة حرفی

                                                   .البحریة
 مرسوم ،2005مرسوم اتفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة  :راجع

م في شأن اتفاقیة قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة 2005) لسنة 75رقم (  اتحادي   
ریة وبروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة البح  المالحة   
 )http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5967( في الجرف القاري  

  من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار:     102جاء في نص المادة  :راجع )(2
  القرصنة التي ترتكبھا سفینة حربیة أو سفینة حكومیة أو طائرة حكومیة«  
، سفینة حربیة أو سفینة حكومیة أو 101تمرد طاقمھا: إذا ارتكب أعمال القرصنة، المعرفة في المادة  
طائرة حكومیة تمرد طاقمھا و استولى على زمام السفینة أو الطائرة، اعتبرت ھذه األعمال في حكم   
  .»األعمال التي ترتكبھا سفینة أو طائرة  
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ة أو الطـــائرة قـــد اســـتخدمت فـــي ارتكـــاب أي مـــن هـــذه كانـــت الســـفین إذاوكـــذلك األمـــر  .101

  .)1(»األعمال، ما دامت تحت سیطرة األشخاص الذین اقترفوا هذا العمل 

اتفاقیـــة النیـــون الخاصـــة بـــأمن الســـفن فـــي البحـــر األبـــیض المتوســـط  یـــع قتو  حیـــث تـــم  

و قد قررت هذه االتفاقیة، أن تكون الغواصات طافیة على سطح الماء و الغواصات   1973

ة الحربیــة ـــتكـاثرت األنشطوهـذا بعـد ة و ـــالتـي تسـییر تحـت المـاء تعامـل معاملـة سـفن القرصن

ـــالت وقــد ســاوت هــذه مــن قبــل الغواصــات و وهــذا لتجاریــة ق الســفن اار تعمــد علــى إغــي كانــت ــ

  .)2(القرصنة أعمال مع األعمال

  آلیات مكافحة القرصنةثانیا: 

بها  باالرتقاءا و جود سلطة تقوم ماألمن و النظام یتطلب بدوره إن تحقیق و محافظة  

و  ،اإلجرامیةعلى من یبث علیه األعمال  العقوبات و فرض محاكمتهمو  الفاعلینو بضبط 

ضعها القانوني ال تدخل في سلطان أیة دولة من الدول البحار بطبیعة  و  أعاليلما كانت 

                                                             
 المتعلقة بتعریف سفینة  1982الجزء السابع من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  من 103المادة  :راجع )(1

      أو طائرة القرصنة.        
  .370، المرجع السابق الذكر، ص  )ولید( بیطارأنظر:  

و تجدر اإلشارة إلى انھ لم تكن سفن التصدي تعامل كسفن تمارس القرصنة إال بعد اتفاقیة باریس  
وھي السفن التي تعمل لحساب الدول المحاربة و كانت تقوم بالتصدي للسفن التجاریة التابعة  1986  
لألعداء أو للدول المحایدة و تستولي علیھا أو تقوم بإغراقھا، وإذا ألقیت القبض على بحارتھا كانوا   
  .یعاملونھم على أساس أنھم أسرى حرب، انظر في ذلك  

  .372بیطار ( ولید) ، نفس المرجع، ص  :أنظر )(2
 2دع�ا الحكوم�ة الفرنس�یة ف�ي  تصاعد عملی�ات القص�ف ض�د الس�فن الحربی�ة والتجاری�ة ف�ي البح�ر المتوس�ط بعد -

س�واحل عل�ى  لھ�االحكومة البریطانیة تقترح فیھا عقد م�ؤتمر لل�دول الت�ي  إلىمذكرة  إرسال إلى 1937أیلول عام 
لالقت������راح  البریطانی������ة  وبعد تأیید الحكومة  التي تعنى بأمن وسالمة المالحة الدولیةواألخرى البحر المتوسط 

االتح���������اد الس���������وفیتي   حكومات  إلىیلول  من العام نفسھ دعوات رسمیة أ 6وجھت الدولتان في  الفرنسي،
للمش��اركة ف��ي م��ؤتمر یعق��د ف��ي  وألبانی��اوایطالی��ا ویوغس��الفیا وتركی��ا ومص��ر والیاب��ان ورومانی��ا وبلغاری��ا  وألمانی��ا

وض��ع ح��د لعملی��ات القص��ف والقرص��نة الت��ي تعرض��ت لھ��ا الس��فن ف��ي البح��ر  إل��ىمدین��ة نی��ون بسویس��را یھ��دف 
  www.thiqaruni.org/hist/214/(7).doc)(   وسطالمت
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تقوم كل منها من جانبها بالسهر على  أنفقد جرى عرف التعامل بین الدول كافة على 

وال، فقد لقرصنة على الحیاة البشریة و األمونظرا لخطورة أعمال ا، )1(صیانة األمن فیها

) ألیة دولة، 107-105( الموادفي 1982األمم المتحدة لقانون البحارلعام االتفاقیة أباحه

سفن مخصصة لخدمة عامة أن تقوم بضبط سفینة  أیةبواسطة سفنها أو طائراتها الحربیة أو 

منطقة تخرج عن حدود والیة أیة دولة أن تحكم  أیةأو طائرة القرصنة في البحر العالي أو 

ودة ــــــوال الموجــــــالواجبة اتخاذها فیما یتعلق بالسفینة و األح اتاإلجراءبالعقوبات الواجبة و 

ضبط تعسفي أو تحكمي  أية و یراعى أنه لتالقي ـن النیــوق حســـظ حقــا، مع حفــعلیه

 إذاخسارة أو ضرر تجاه دولة السفینة  أیةتتحمل الدولة التي تقوم بالضبط المسؤولیة عن 

ال  ،إلیهاــمي ة التي ینتـا جرم شخص بالقرصنة  فان الدولـم إذا و ،)2(كان الضبط دون مبرر

 ،)3(أخرى الحقة إجراءاتیحق لها بموجب القانون الدولي أن تدافع عنه أو تمثله في أیة 

فهذه الجریمة تخضع لمبدأ عالمیة حق العقاب، و قد ساوت االتفاقیة السالفة الذكر بین 

األشخاص  أنالمساهمة األصلیة و المساهمة التبعیة كاالشتراك و التحریض، حیث 

  .)4(المشتركون فیها یعتبرون مرتكبون لجریمة القرصنة

  

  

                                                             
 .          116، ص مرجع سابقعلوان (عبد الكریم) ،  :أنظر )(1
    .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لسنة  107إلى غایة المادة  105المواد  راجع: )(2
  .        117، ص  مرجع سابق،  )عبد الكریم( علوان :أنظر )(3
 .        545، مرجع سابق، ص )منتصر سعید( حمودة :أنظر )(4
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  الفقرة الثانیة

  قمع االتجار الغیر مشروع بالمخدرات 

و أ سـواء كانـت سـاحلیة، عـالي البحـارفـي أ جمیع الدول تتمتع بالحریة المطلقـة نبما أ

الــدول بحریــة المالحــة كمــا تتمتــع طائراتهــا  الخاضــعة لوالیــة ســفنالتتمتــع فیهــا  ،غیــر ســاحلیة

المحافظــة علــى  قواعــد وضــوابط هــدفها إلــىبحریــة التحلیــق بحیــث أن هــذه الحریــات تخضــع 

نقــل الرقیــق و ل هــاجانــب حظر  إلــىهــذه القیــود  حیــث أنلي البحــار، عــاأاألمــن و النظــام فــي 

الغیـــر مشـــروع و حـــق الزیـــارة و التفتـــیش و حـــق  اإلذاعـــيمكافحـــة القرصـــنة و قمـــع اإلرســـال 

غیـــر مشـــروع بالمخـــدرات و المـــؤثرات العقلیـــة التـــي  االتجـــارالمطـــاردة الحـــارة، تـــأتي مكافحـــة 

فعــــال العبودیــــة أو القرصــــنة، أو البــــث أمــــن  المجتمــــع الــــدوليخطــــورة علــــى  أكثــــر أصــــبحت

ظــاهرة االنتشــار الواســع للمــواد المخــدرة و المــواد التــي تــؤثر  باتــت،ف)1(اإلذاعــي الغیــر مشــروع

فقـد المتقدمـة و النامیـة علـى السـواء،  اإلنسانیةتدخل مضاجع الدول و الجماعات  على العقل

ـــي تســتهدف تحقید مــن االتفاقیــات الدولیــة التـــالعدیــ قــد ابــرم فــي هــذا الشــأن ق التعــاون الــدولي ــ

ـــلمواج فــي العصــر  اإلنســانو ســائل تــدمیر  أهــممــن  أنوال جــدال  ،)2(العمــل الخطیــرهــذا هة ــ

  .)3(تؤثر علیه أوالحالي هو استخدام و ترویج المواد المخدرة أو المواد التي تذهب بالعقل 

                                                             
 ، المكافحة الدولیة للمخدرات عبر البحار، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )سمیر محمد( عبد الغني طھ :أنظر )(1

    263،ص 2002الطبعة األولى،  
  .863، ص مرجع سابق،  )صالح الدین( عامر :أنظر )(2
        .352، ص سابقمرجع ،  )حمد(أ بو الوفاأ :أنظر )(3
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عـاون مـن أجـل القضـاء علـى الت علیهـاهذه اآلفة الخطیرة تهم جمیع الدول لـذا كـان  إن

الوثیقــة األولــى فــي هــذا المجــال  1912و تعتبــر اتفاقیــة الهــاي المنعقــدة فــي ســنة  .)1(علیهــا

أن مكافحـة االتجـار غیـر مشـروع بالمخـدرات تتطلـب  المسئولونشعر  ، حیثومنذ وقت مبكر

 إلـىفیما بعد عصبة األمم ثم  إلىهذه المهمة منذ بدایة القرن  أوكلتعالمیة المكافحة و لهذا 

األمـم المتحـدة، ثـم انشـأ قســم خـاص بالمخـدرات فـي األمانـة العامــة یقـوم بمهـام األمانـة العامــة 

ــــى المخــــدرات ــــدولي للرقابــــة عل ــــه المجلــــس  إلــــى إضــــافتا، للجهــــاز ال ــــدور الهــــام الــــذي یلعب ال

االقتصـــادي و االجتمـــاعي فـــي هـــذا المجـــال و صـــندوق األمـــم المتحـــدة للنضـــال ضـــد ســـوء 

 ،)2(2719/25الجمعیــة العامـة لألمــم المتحـدة فــي قرارهـا رقــم  أنشـأتهلعقـاقیر الــذي اسـتعمال ا

المعروفــة باالتفاقیــة 1961اتفاقیــة نیویــورك لســنة  إبــرامجهــود األمــم المتحــدة عــن  أثمــرتوقــد 

فـي  اآللیـات الفنیـةالعدیـد مـن المبـادئ القانونیـة و  هذه االتفاقیـة أرستالموحدة للمخدرات وقد 

المتعلـق بنقـل االختصاصـات التـي  1946كان بروتوكول سـنة  وٕاذا مجال مكافحة المخدرات،

األمـم المتحــدة فقـد ارتــأت هـذه األخیــرة  إلـىكانـت لعصـبة األمــم فـي مجــال مكافحـة المخــدرات 

االتفاقیــة الدولیــة المبرمــة فــي مجــال مكافحــة  وضــعتهاجمــع شــتات المبــادئ و األســالیب التــي 

المزیـد مـن المخـدرات للرقابـة الدولیـة و توسـیع الرقابـة  وٕاخضـاعاتفاقیـة موحـدة، المخدرات في 

  .)3(علیها

                                                             
     .234، ص  مرجع سابق،  )سھیل حسین(الفتالوي  :أنظر )(1
   .         471، ص ) ، مرجع سابقمحمد الحاج( محمود :أنظر )(2
حة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة،  ، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكاف )محمد منصور( الصاوي :أنظر )(3

الجامعیة، المطبوعات  الدولي االجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، داردراسة في القانون 
          .216-215اإلسكندریة، بدون سنة طبع، ص
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اتفاقیـــــة فینـــــا بشـــــأن المـــــواد التـــــي تـــــؤثر علـــــى التـــــي جـــــاءت بهـــــا  وقـــــد كانـــــت المـــــواد

، ورغم 1961حد ما ألحكام االتفاقیة الموحدة لعام إلىمشابهة  في هذا الشأن 1971العقللعام

انـه تطبیقـا  إالالـدول األطـراف  أقـالیمتحـددان میـدان تطبیقهمـا فـي حـدود  أن هاتین االتفاقیتین

 أن سـیما، التلـك الـدول أعـالمعلـى السـفن التـي ترفـع  أحكامهـالقانون دولة العلم یمكن تطبیق 

فـي تحـریم نقـل هـذه  108فـي مادتهـا أكـدت  1982اتفاقیة األمم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

لالتفاقیـات  كان ذلك مخالفا ما إذاالبحار لغرض االتجار بها  أعاليالمواد بواسطة السفن في 

  .)1(الدولیة

لتعـاون الـدولي فـي میـدان قمـع حیـازة الالشـرعیة اذلك علـى كـ 108كما نصـت المـادة  

  ، وقد جاء في نص المادة المذكورة سالفا ما یلي:)2(للمخدرات و ما شابهها

جمیع الدول في قمع االتجار غیر المشروع بالمخدرات و المواد التي تؤثر علـى  تتعاون -1«

  البحار بما یخالف االتفاقیات الدولیة. أعاليالعقل بواسطة السفن في 

غیـــر  باإلتجـــارألي دولــة لـــدیها أســباب معقولـــة لالعتقــاد بـــأن الســـفینة ترفــع علمهـــا تقــوم  -2

علــى العقــل أن تطلــب تعــاون دول أخــرى لقمــع هــذا المشــروع بالمخــدرات أو المــواد التــي تــؤثر 

    .)3(»االتجار

                                                             
     .472، صمرجع سابق،  )محمد الحاج( محمود :أنظر )(1
          .235، ص  مرجع سابق،  )محمد ( سعادي :أنظر )(2
         . 323-322، ص  مرجع سابق،  )إبراھیم محمد( الدغمة :أنظر )(3
 بمناسبة الیوم الدولي لمكافحة إساءة 2011حزیران  26رسالة األمین العام لھیئة األمم المتحدة في  راجع:  

        .استعمال المخدرات و االتجار الغیر مشروع بھا  
   http://www.un.org/ar/sg/messages/2011/drugabuseday.shtml          
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المشـروع فـي  غیـر من اتفاقیة األمـم المتحـدة لمكافحـة االتجـار 17نصت المادة  كذلك  

علـــى ضـــرورة التعـــاون  1988دیســـمبر 20فـــي  فینـــاـ بـــالمخـــدرات والمـــؤثرات العقلیـــة الموقعـــة 

علـــى منـــع  1982الـــدولي بمـــا یتفـــق مـــع اتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار المبرمـــة ســـنة 

اتفاقیـات ثنائیـة  إبـرامغیر المشروع للمخـدرات و شـابهها عبـر البحـار، و حثـت علـى الاالتجار 

 أن، و یالحــظ هنــا )1(قمــع هــذا العمــل إلــىللمعاهــدة التــي ترمــي  آثــارحتــى تعطــي  إقلیمیــةأو 

                                                                                                                                                                                              

 الدورة السابعة و األربعون للجمعیة العامة لھیئة األمم ، حول A/RES/47/97 5/04/1993الوثیقة رقم :راجع
           .رات العقلیةثتنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤ المتحدة في  

    الواردة في میثاق األمم المتحدة والقانون  المبادئاحترام .A/RES/47/98 ،5/04/1993الوثیقة  :راجع
           .  استعمال المخدرات واالتجار غیر المشروع بھا إساءةالدولي في مجال مكافحة   
المخدرات  إنتاجدراسة حالة التعاون الدولي لمكافحة حول  A/RES/47/99،7/04/1993 الوثیقةراجع: 

         .        والمؤتمرات العقلیة وبیعھا وطلبھا واالتجار بھا وتوزیعھا بشكل غیر مشروع  
تنفیذ خطة العمل الشاملة لمنظومة األمم المتحدة بشأن حول  A/RES/47/100 ،7/04/1993الوثیقة  راجع: 

المخدرات والمؤثرات العقلیة  إنتاجمكافحة إساءة استعمال المخدرات وبرنامج العمل العالمة لمكافحة   
لتابعة وعرضھا وطلبھا واالتجار بھا وتوزیعھا بشكل غیر مشروع: اإلجراءات التي تتخذھا الوكاالت ا  
         .لمنظومة األمم المتحدة  

      .برنامج األمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدراتتتعلق بـA/RES/47/101 ،26/04/1993الوثیقة راجع: 
لعمل الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات الخاصة بـاA/RES/47/102،26/04/1993 الوثیقةراجع: 

  . واالتجار غیر المشروع بھا
    http://www.un.org/arabic/documents/GARes/47/GARes47all1.htm   

 
  .        235، ص مرجع سابقسعادي (محمد) ،  أنظر: )(1
على ما یلي:                                                                                  1988من اتفاقیة فینا لعام  17و قد نصت المادة  

تتعاون األطراف إلى أقصى حد ممكن، وبما یتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع االتجار غیر المشروع 
  .ریق البحرعن ط

یجوز للطرف الذي تكون لدیھ أسباب معقولة لالشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمھ أو ال ترفع علما وال 
تحمل عالمات تسجیل، ضالعة في االتجار غیر المشروع، أن یطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامھا 

تقدم المساعدة المطلوبة منھا في حدود اإلمكانات لھذا الغرض. ویجب على األطراف التي یطلب إلیھا ذلك أن 
  .المتاحة لدیھا

یجوز للطرف الذي تكون لدیھ أسباب معقولة لالعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حریة المالحة وفقا للقانون 
الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل عالمات تسجیل خاصة بھ، ضالعة في االتجار غیر المشروع، أن 

لدولة التي ترفع السفینة علمھا بذلك وأن یطلب منھا إثباتا للتسجیل، ویطلب منھا عند إثباتھ إذنا باتخاذ یخطر ا
  .التدابیر المالئمة إزاء ھذه السفینة

أو لمعاھدات نافذة بینھما أو ألي  3یجوز للدولة التي ترفع السفینة علمھا أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة 
اعتالء  /أ : تتوصل إلیھ تلك األطراف على أي نحو آخر، بالقیام، في جملة أمور، بما یلياتفاق أو ترتیب 

وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في االتجار غیر المشروع، اتخاذ ما  /ج–وتفتیش السفینة /ب–السفینة
  .یلزم من إجراءات إزاء السفینة واألشخاص والبضائع التي تحملھا السفینة
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أو  علـى اتفاقیــة دولیــة تــرخص، بنــاء أنم، أن لهــذه الدولـة االختصـاص یظــل قائمــا لدولـة العلــ

  حال بشأن كل 

بالتعــاون معهـا فــي قمـع االتجــار غیـر مشــروع بـالمواد المخــدرة أو التـي تــؤثر  أخـرىحـدة دولــة 

  .)1(بحارال أعاليعلى العقل، والذي تقوم به السفینة تحمل علمها و تبحر في 

  الفرع الثاني 

  المطـاردة الحثیـثة و حظــر تجـــارة الرقیــق

للدولة التي ترفع علمها فیها، هذا هو مفاد حكم محكمة العدل  إالالبحار ال تخضع   

استثناءات ، وهي  ى هذا المبدأرد علی"، حیث Lotusالدولیة الدائمة في القضیة المشهورة "

نظریة المطاردة الحثیثة التي تسمح للدول أن تمد سلطانها على سفن أجنبیة حتى في أعالي 

                                                                                                                                                                                              

تخذ إجراءات عمال بھذه المادة، یضع الطرفان المعنیان موضع االعتبار الواجب، الحاجة إلى عدم تھدید حیثما ت
سالمة الحیاة في البحار، وأمن السفینة والبضائع، وعدم اإلضرار بالمصالح التجاریة والقانونیة للدولة التي ترفع 

                             .السفینة علمھا أو ألیة دولة معنیة أخرى
من ھذه المادة، إلى  1یجوز للدولة التي ترفع السفینة علمھا أن تعمد، بما یتفق والتزامھا الوارد في الفقرة 

إخضاع اإلذن الذي تصدره لشروط یتفق علیھا، بینھا وبین الطرف الطالبة، بما في ذلك الشروط المتعلقة 
  .بالمسؤولیة

دة، یستجیب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي یرد من طرف من ھذه الما 4و 3لألغراض المتوخاة في الفقرتین 
. 3آخر لالستفسار عما إذا كانت السفینة التي ترفع علمھ مخولة بذلك، ولطلبات االستئذان المقدمة عمال بالفقرة 

ویعین كل طرف، عندما یصبح طرفا في ھذه االتفاقیة، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقي ھذه الطلبات 
یھا. ویجب إبالغ سائر األطراف، عن طریق األمین العام، بھذا التعیین، في غضون شھر واحد من والرد عل

  .التعیین
على الطرف الذي یقوم بأي عمل وفقا لھذه المادة أن یبلغ دون إبطاء الدولة التي ترفع السفینة المعنیة علمھا 

  .بنتائج ذلك العمل
  .ثنائیة أو إقلیمیة لتنفیذ أحكام ھذه المادة أو تعزیز فعالیتھاتنظر األطراف في عقد اتفاقات أو ترتیبات 

من ھذه المادة إال سفن حربیة أو طائرات عسكریة أو سفن أو طائرات  4ال یجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 
  .أخرى تحمل عالمات واضحة ویسھل تبین أدائھا لمھام رسمیة ولھا الصالحیة للقیام بذلك العمل

االعتبار الواجب في أي عمل یجرى وفقا لھذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلیة یولى 
الختصاصھا القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق وااللتزامات  والتزاماتھا وممارستھا

 .والممارسة
 .873، ص مرجع سابق،  )صالح الدین( عامر أنظر: )(1
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، ولعل من أخطر هذه االنتهاكات البحار من أجل محاربة و قمع االنتهاكات التي تكون فیه

ة قانونا ــــفولة بحریة األفراد المكــــالتي تمس األمن و السلم الدولیین هي تلك التي تكون ماس

دى امتداد سیــــــادة الدول فیها ــــــــــله و لتبیان ذلك سنتنــــــاول المطاردة الحثیثة في شروطها و م

  (الفقرة األولى)، و مسألة حضر التجارة بالرقیق ( الفقرة الثانیة).  

  الفقرة األولى

  المطاردة الحثیثة

قانون البحار، وبمقتضـى هـذا الحـق  ارإطفي  هو حق تقلیدي المطاردة الحارة إن حق

أحــد  إلــىتـتحفظ علــى ســفینة أجنبیــة إلعادتهــا  أنو  أعــالي البحــاریسـمح للــدول أن تالحــق فــي 

، بمعنــى أن للمطــاردة ذا كانــت هــذه الســفینة قــد ارتكبــت عمــال غیــر مشــروعســیما إالموانیهــا، 

بتــوفر هــذه الشــروط أم شــروط . مــاهي؟ وهــل یمكــن اعتبــار أن ســیادة الدولــة قــد زادت توســعا 

  ال؟

إجابتـــا علـــى هـــذه التســـاؤالت، فإننـــا ســـنتناول الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي المطـــاردة 

  و مدى امتداد سلطان الدول فیها ( ثانیا).الحثیثة (أوال)، 

   أوال: شروط المطاردة الحثیثة

لقــد اســتقرت شــروط الواجــب توافرهــا فــي المطــاردة الحثیثــة فــي اتفاقیــة جنیــف ألعــالي 

فـي  1982، ثم جـاءت بعـدها اتفاقیـة األمـم المتحـدة لسـنة 23في مادتها  1958البحار لسنة 
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لتكمــل تلــك األحكــام وتطــویر فــي فروعهــا شــروط التــي یجــب توافرهــا حتــى  111مادتهــا رقــم 

  ها و نسردها في:تتمكن سفن الدولة من مطاردت

ال یجــوز مواصــلة المطــاردة خــارج البحــر اإلقلیمــي أو المنطقــة المتاخمــة إال إذا كانــت   

المطـــاردة لـــم تنقطـــع أي شـــرط اســـتمراریة المطـــاردة، وتبـــدأ المطـــاردة إذا تـــوافرت لـــدى الدولـــة 

ا فـي الشاطئیة أسـبابا جدیـة حیـث أن السـفینة خالفـت قـوانین و لـوائح هـذه الدولـة أثنـاء تواجـده

المیـــاه الداخلیـــة أو المیـــاه األرخبیلیـــة أو البحـــر اإلقلیمـــي أو المنطقـــة المتاخمـــة للدولـــة القائمـــة 

  .)1(بمطاردتها

ینتهي حق المطاردة بمجرد دخول السفینة المخالفة البحـر اإلقلیمـي للدولـة التـي تنتمـي   

 بعد إصـدار أو إعطـاء إلیها أو البحر اإلقلیمي لدولة أخرى، وال تعتبر المطاردة أنها بدأت إال

، إشارة صوتیة تشیر بالتوقف ویكون ذلك على مسافة تساعد السفینة علـى رؤیتهـا أو سـماعها

یجــب أن تقــوم بهــا الســفینة الحربیــة أو الطــائرات العســكریة أو الســفن و الطــائرات األخــرى و 

ة التـي ال یجوز إطالق صـراح أو المطالبـة بـإطالق سـراح السـفین، كما مخصصة لهذه المهمة

ضبطه في منطقة تخضـع لوالیـة الدولـة ویـتم اصـطحابها تـابع لهـا لغـرض التحقیـق معهـا أمـام 

  السلطات المختصة.

في حالة الخطأ في المطاردة و تسبیب ضرر للسفینة المطاردة تلتزم دولة سفینة تقدیم   

طـاردة بالنسـبة للم، أمـا تعویض عن أیة خسارة أو ضرر یكون قد لحق بهـا نتیجـة ذلـك الخطـأ

                                                             
  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار 111/1المادة راجع:  )(1
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الحثیثة التي تكون من طرف الطائرات فیجب على الطائرة التـي تصـدر األمـر بالمطـاردة هـي 

التــي تقــوم بالعملیــة بنفســها حتــى تصــل ســفینة أو طــائرة أخــرى تابعــة للدولــة الســاحلیة، بحیــث 

تكون قد أخطرتها لتتابع المطاردة ما لم تكن الطائرة المطاردة األولى غیر قادرة على احتجـاز 

  .  )1(لسفینةا

هــذا مــا فندتــه لجنــة القــانون الــدولي فـــي تقریرهــا الصــادر فــي دورتهــا الثامنــة لســـنة  و  

  منه بقولها: 47في المادة  1956

إذا كـــان هنـــاك ســـبب یـــدعو إلـــى ذلـــك حیـــث تكـــون الســـفن المطـــاردة قـــد خالفـــت «...   

الداخلیــة أو البحــر القــوانین. یجــب أن تبــدأ المطــاردة عنــدما تكــون الســفینة موجــودة فــي المیــاه 

اإلقلیمي للدولة المطاردة و یمكنها االستمرار في المطاردة إذا لم تنقطع المطاردة. وٕاذا وجدت 

السفینة في المنطقة المالصقة ال یمكن مطاردتها إال إذا اخترقت حقوق هذه المنطقة التي لها 

  .)47/1الحق في حمایتها ( المادة

  

  دخول السفینــــة المطـــــــاردة في بحر إقلیمي لدولــــــة  ال یجوز المطـــــاردة في حالة -

  )47/2أجنبیة ( المادة

ال یمكن المطاردة إال بعد تحذیر السفینة المطاردة بالتوقف سواء بالصوت أو الضوء حیث  -

  )47/3یمكنها أن تراها أو تسمعها ( المادة

                                                             
 1982 من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 111المادة راجع:  )(1
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ت الحربیـة أو ســفن أو طــائرات یمـارس حــق المطـاردة مــن طـرف الســفن الحربیـة أو الطــائرا -

  .)1()»47/4مخصصة للخدمة العامة و مصرح بالقیام بذلك (المادة

  مدى امتداد سلطان الدول فیها ثانیا:

المانعة لدولة العلم، ألنها تعتبـر اسـتمرارا  السیادةاستثناء من لهي المطاردة الحثیثة  إن  

و القضــاء الــدولیین فــي البدایــة متحفظــین اتجــاه هــذه  كــان الفقــه قــدلوالیــة الــدول الســاحلیة، و 

اء ـــر فـي كتابـات العدیـد مـن الفقهــــیا منذ القرن التاسـع عشـالفكرة ثم اخذ القانون الدولي تدریج

مـن قـرار معهـد القـانون  8وفي قرارات المحافل العلمیة و المحاكم الدولیة، فقد جاء في المادة 

  على: 1894الدولي في دورة باریس عام 

للدول الساحلیة الحق فـي االسـتمرار فـي البحـر العـالي فـي المطـاردة المبتدئـة فـي  إن"   

وقــد  و توقیـف و محاكمـة السـفینة التــي ارتكبـت مخالفـة فـي تلـك المیـاه..."، و اإلقلیمـيالبحـر 

 1898لسنة  هقرارات الصادرة عن معهد الهاي للقانون الدولي في دورتیالتأكد هذا المبدأ في 

ممــا أكـد أن الســفینة ال یمكنهـا أن تـتحجج بحریــة البحـر العــالي و  ،)2(1928وسـتوكهولم عـام 

  والتي ) 3(بماهیة اختصاص دولة العلم عن طریق اإلفالت خلسة أو التهرب في عرضه

                                                             
 .262-261، ص مرجع سابقسعادي ( محمد) ،  أنظر: )(1
         .474،  مرجع سابقمحمود (محمد الحاج) ،  أنظر: )(2

أیضا ھذا المبدأ في القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للقانون الدولي في دورتھا المنعقدة في فینا  وقد تأكد
و  1930من الوثیقة الختامیة لمؤتمر لھاي لتقنین القانون الدولي سنة  11و تأكد أیضا في المادة  1926سنة 

  474كذلك في كتابات العدید من فقھاء القانون الدولي .نفس المرجع، ص
  ، أصول القانون الدولي و العالقات الدولیة عند اإلمام الشیباني، دار النھضة  )احمد( ابو الوفاأنظر:  )(3

                                             .161-160م،ص1999-ھـ1418العربیة،        
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وهذا ما كرسـه الفقـه و القضـاء و العـرف )1(انتهكت القوانین و النظم لسفینة تابعة لدولة أخرى

  .)2(الدولي

  الفقرة الثانیة

  حظر تجارة الرقیق

كان استعباد اإلنسان ألخیه اإلنسان مظهرا مـن المظـاهر المسـیئة ، و التـي یجـب أال         

یكون لها وجود في المجتمع الدولي المعاصر، فقد كرم اهللا اإلنسان و فضلة علـى كثیـر ممـن 

بالرق هو ذلك العبد ذو لون بشرة  ، حیث كان في سابق العصور و المعروف)3(خلق تفضیال

مختلف أي االنسان األسود الذي كان یمتلك مـن طـرف شـخص آخـر بغیـة العمـل عنـده كعبـد 

  .سلبه حریاتهالمتاجرة به و و أ

والســــــتكمال جوانــــــب دراســــــتنا كــــــان البــــــد علینــــــا مــــــن التعــــــرف علــــــى هــــــذه الظــــــاهرة   

  لة للحد منها( ثانیا).الخطیرة(أوال)، و كذا البحث عن األسالیب القانونیة الفعا

    یقالرقب التجارةأوال: 

بأنه "وضع أو حالة الشخص الـذي  1926الرق في االتفاقیة الدولیة للرق لسنة  عرف

تمارس علیة كل أو بعض الصالحیات المتعلقة بحق الملكیة"، و الرق كان شـائعا لـدى األمـم 

                                                             
  أنظر: )(1

Malcolm N. Shaw, Op.cit ,p 424    
  260، ص مرجع سابق سعادي (محمد) ، أنظر: )(2
سلوك الدول  حمد) ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة و أبو الوفا (أ أنظر: )(3

 351، ص.1982و اتفاقیة       
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في الحضارات القدیمة و الشرقیة و الشعوب القدیمة، وشكل أحد النظم القانونیة المعترف بها 

ـــــو الغرب ـــــیة، الســــیما و أن العبیــ ــــى عاتقهــ ــــذین یقــــع عل ــــةد هــــم ال ـــــم كــــل األعمــــال الزراعی و  ـــ

الخدمات، و نتیجة للتقدم الحضاري و انتشار مبادئ الحریة و العدالة و المساواة فقد تالشـت 

شــریعات دولیــة تحــرم تجــارة ظــاهرة الــرق مــع الــزمن بعــد الثــورة الفرنســیة، كمــا صــدرت عــدة ت

  .)1(1956الرقیق و األعراف و الممارسات المشتبهة بالرق لسنة 

أمــا تعریــف االتجــار بــالرقیق فهــو" كــل فعــل موجــه إلــى اإلنســان بقصــد اســترقاقه ســواء   

  .)2(تمثل في أسره أو في حیازته أو في النزول عنه للغیر بمقابل أو بدون مقابل"

  لرقیق في ظل القوانین الدولیةثانیا: مكافحة التجارة با

  ىــــــعل 1982ار لسنة ــدة لقانون البحـــمن االتفاقیة األمم المتح 99نصت المادة  لقد  

أن تتخذ كل دولة تدابیر فعالة لمنع و معاقبة نقل الرقیق في السفن المأذون لها برفع علمها  "

و لمنع االستخدام غیر مشروع لعلمها في هذا الغرض. وأي عبد یلجأ علـى ظهـر أیـة سـفینة، 

   .)3(أیا كان علمها یصبح حرا بحكم القانون"

یش الـذي یعطـي هـذا الحـق للسـفن االقتـراب و الزیـارة و التفتـفي حق ال حیث أن للدول

الحربیــة الخاضـــعة لوالیـــة الدولـــة الســـاحلیة فــي بعـــض الحـــاالت االســـتثنائیة،  و قننتـــه اتفاقیـــة 

                                                             
        .1979الحمصاني (صبحي) ، أركان حقوق اإلنسان، بیروت،  أنظر: )(1
 .       233، ص مرجع سابقسعادي (محمد) ،  أنظر: )(2
             .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  99لمادة ا :راجع )(3
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و التي تعطي هذا الحق في الحالة التي یكون فیهـا  23و 22في مادتیها  1958جنیف لسنة 

  .  )1(بالرقیق كاإلتجارالمبرر قویا یدعو إلى ذلك، 

بهذه األحكام ووسعت   1982من اتفاقیة األمم المتحدة لسنة  110وقد أخذت المادة 

رح ـبث اإلذاعي الغیر مصـافة حالت الـفي الحاالت التي یجوز فیها التفتیش و ذلك بإض

السیما و أن في بعض األحیان تلجأ السفینة إلى محاولة عدم الخضوع ألیة رقابة من  ،)2(به

  الغ و إخطار ـــــى إبل علــة، فتعمــــناحیة القانونیا من الجانب الدولة التي تحمل جنسیته

  

ســلطاتها الوطنیــة فــي حالــة و وجــود مخالفــات لتقــوم بــدورها بإخطــار الســلطات الوطنیــة التــي 

  .)3(تتبعها السفینة الخاصة من اجل اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة لذلك

 1982المتحــدة لقــانون البحــار لعــام مــن اتفاقیــة األمــم 99للمــادة و نالحــظ أن بالنســبة   

، فــإذا مــا ثبــت أو ظهــرت 1958مــن اتفاقیــة جنیــف للبحــار العالیــة لســنة  13تقابلهــا المــادة 

دالئــل و عــال مــات قویــة تــدل علــى أن الســفینة تباشــر فــي التجــارة بــالرقیق فأنــه یحــق للســفینة 

الصـعود إلیهـا للتحقیـق مـن الحربیة التابعة ألیة دولة أن تتعرض لها في البحار العالیة بقصـد 

                                                             
      ، 1979غانم (محمد حافظ) ، الوجیز في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة  أنظر: )(1

           .301ص     
  .  1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  110انظر المادة  :راجع )(2

القانون الدولي -مصطفى (مأمون) ، مدخل إلى القانون الدولي العام، النظریة العامة، قانون المعاھدات أنظر:
2002-ھـ1422قانون المنظمات   الدولیة، دار روائع مجدالوي، الطبعة األولى -للبحار و األنھار  
 125ألردن، صا م،  

           .78، نفس المرجع ، ص )إبراھیم أحمد( ، خلیفة )محمد السعید( ، الدقاق )محمد سامي( عبد الحمید أنظر:
 .            2الفقرة  1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  109كذلك في ھذا التعریف نص المادة  راجع:     

، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشاة المعارف، اإلسكندریة،  )محمد طلعت( الغنیمي أنظر: )(3
 .179ص  1975    
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، و مــن حقهــا أن تقــبض علیهــا وهــذا مــا جــاء فــي قــرار )1(ذلــك و إجــراء التفتــیش علــى ظهرهــا

مـن تقریـر لجنـة القـانون الـدولي  37و ما جـاءت بـه المـادة  1894معهد القانون الدولي لسنة 

قیــة مــن اتفا 110و  99منهــا و المــادة  22و  13فــي المــادة  1958و معاهــدة  1956لسـنة 

  .)2(1982األمم المتحدة للبحار لعام 

  المبحث الثاني

  تعامل الدول مع ما تشمله أعالي البحار

  

فــي  1982قــد انطــوى الجــزء الحــادي عشــر مــن اتفاقیــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــارل        

كونهـا جـزءا مهمـا فـي أعـالي  ) على المبادئ العامة التي تحكـم المنطقـة 191-133المواد ( 

على عـدد مـن المبـادئ  أكد) و الذي  142-136(   ، وخاصة الفرع الثاني من الموادالبحار

عــدم و  ألغــراض الســلمیة و كتــراث مشــترك لإلنســانیةلاســتخدام مــوارد المنطقــة فــي ، )3(العامــة

أفضــلیة ا مــدى مــحقــوق الــدول الســاحلیة و علیهــا و حمایــة البیئــة البحریــة و ادعــاء الســیادة 

  .)4(الدول النامیة

                                                             
        .873-872، ص  مرجع سابقعامر (صالح الدین) ،  أنظر: )(1
          .235، ص  مرجع سابقسعادي (محمد) ،  أنظر: )(2
، القانون الدولي الجدید للبحار، دراسة ألھم أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  )صالح الدین( عامر أنظر: )(3

 .332، ص1983العربیة، القاھرة ، دار النھضة 1982لعام البحار     
          و ما یلیھا.  136من المادة ، 1982ألمم المتحدة لقانون البحار اتفاقیة ا :راجع )(4

  : أنظر
 H.P (Felipe), The institution al arrangements for the international sea-bed and thir 

impact on the evolution of international organization, ACADEMIE DE DROIT 
INTERNATIONAL, RECUEIL DES COURS, 1984,V, TOME 188, P 168  
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ة (المطلب ــــموارد المنطقهذا المــــــــوضوع نتطرق إلــــــى استخدامات ل أكثر في ـــــتفصیلل  

   انتفاء السیادة على المنطقة ( المطلب الثاني)األول)، ثم الى 

  المطلب األول

  موارد المنطقة اتاستخدام 

إن واحدة من أكبر تحدیات القرن هو تحقیق اإلنصاف، دون اإلفراط في استخدام   

تواجد مجتمعي موارد البحار، إفراط إلى درجة تحرم األجیال القادمة من فرصة تشكیل 

حیث یكون استخدامها إال لألغراض السلمیة دون غیرها و موارد، مستدام وعادل لهذه ال

  ة في استغالل هذه األخیرة.لصالح البشریة جمعاء في المشارك

و لإلحاطــــة بهــــــذه الدراســــة ســــوف نتطـــــــرق إلــــى اســــتخدام هــــذه المـــــــوارد لألغــــراض   

ـــــراث مشـــــترك لإلنســـــانیة (  ــــــبار المنطقـــــة كت ـــــى اعتـ ــــــرج عل ـــــم نعــ ــــــة ( الفـــــرع األول)، ث السلمیـ

  الفرع الثاني).
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  الفرع األول

  وارد المنطقة في األغراض السلمیةاستخدام م 

  

رث المشــترك لإلنســانیة إلا مبــدأكبیــرا فــي  تــأثیراالنظــام القــانوني لهــذه المنطقــة  أثــرلقــد 

مشـتركا لإلنسـانیة  إرثـالقـانون البحـار هـذه المنطقـة  1982ولم تعلن اتفاقیة األمم المتحدة لعـام

یكـون  أنحدیـد المبـادئ األساسـیة لهـذه المنطقـة وأقـرت بـأن اسـتعمالها یمكـن بتقامـت  بـلفقـط 

الوالیـة الوطنیـة  یجاوزبدأت مرحلة استخدام قیعان البحار فیما حیث  .)1(اض سلمیة فقطألغر 

مــع االتفاقیــة  الخاصــة بحضــر تجــارب األســلحة النوویــة لســنة  فقــط علــى األغــراض الســلمیة

و التــي وضــعت مــن ضــمن توجهاتهــا " العمــل علــى منــع اســتخدام األســلحة الذریــة و  1963

توقیـع اتفاقیـة مـن  إلـىاللجنـة مـن التوصـل  أطـرافتمكـن  وقـد، )2("ةالرقابة على الطاقـة النوویـ

تجــارب األســلحة النوویــة فــي الجــو و فــي الفضــاء الخــارجي و  إجــراءضــمنها اتفاقیــة حضــر 

   .)3(1963عام  أوتتحت الماء التي وقعت في الخامس من شهر 

بدأ االهتمام بتخصیص قیعـان البحـار و المحیطـات لألغـراض السـلمیة منـذ أن طـرح و 

ة العامــة لألمــم المتحــدة الجمعیــ أمــامالســفیر المــالطي" بــاردو" فكــرة التــراث المشــترك لإلنســانیة 

                                                             
، مؤسسة الوراقة للنشر و 2010لوكاشوك ( إ.إ ) ، ترجمة القضاة (محمد حسین) ، الطبعة األولى،  أنظر: )(1

 و ما بعدھا.          222التوزیع، األردن، ص  
         بنونھ (محمد خیري) ، القانون الدولي و استخدام الطاقة النوویة، مؤسسة دار الشعب،  أنظر: )(2

 .115،ص 1971القاھرة  
ماھر (محمود) ، نظام الضمانات الدولیة لالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، دار النھضة العربیة،  أنظر: )(3

         .24، ص 1980القاھرة   
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 2749(المبــادئ الصــادر عـن الجمعیــة العامـة بــالقرار رقــم  إعـالنفقــد اخـذ بهــا  ،1976عـام 

  .)1()1970لسنة 

ورد كذلك استخدام السلمي لقیعان البحار و المحیطات في قرار الجمعیة العامة رقم  و

لجنـة االســتخدام السـلمي لقیعــان البحـار و المحیطــات فیمــا وراء  إنشــاء) عنـد 22-. د2467(

  .)2(الوالیة الوطنیة

علــى  1982مــن اتفاقیــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة  141المــادة  وقــد أكــدت 

تأكیــدا لمــا ورد فــي القــرار  إاللــیس  هــذا، و )3(المحافظــة علــى الطــابع الســلمي للمنطقــةضــرورة 

الخــاص بــإقرار اتفاقیــة دولیــة بشــأن تحــریم وضــع األســلحة النوویــة و غیرهــا مــن  2660/25

و نالحـظ أن  .)4(أسلحة التدمیر الشامل فـوق قـاع المحیطـات فیمـا وراء حـدود الوالیـة الوطنیـة

بفكــرة تخصــیص البحــار لألغــراض  أخــذت 1982اتفاقیــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام 

بــل كــذلك فــي كــل مــن المــواد  ، 141الســلمیة فــي العدیــد مــن موادهــا، لــیس فقـــط فــي المــادة 

                                                             
  . 496، ص مرجع سابقمحمود (محمد الحاج) ،  أنظر: )(1

الش�امل عل�ى ق�اع البح�ار معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة وغیرھا م�ن أس�لحة الت�دمیر الفقرة الثامنة من  نصت
لألغ�����راض الس�����لمیة ،   یجب تخصیص المنطقة  «انھ  1970دیسمبر 7في  والمحیطات وفي باطن أرضھا

الدولی��ة الجاری��ة ف��ي مج��ال ن��زع   بدون المساس بأي من التدابیر التي یمكن أن یتفق علیھا في سیاق المفاوضات 
  A/RES/2660..XXVوثیقة رقم   .»السالح 

      الدغمة ( إبراھیم محمد)، احكام القانون الدولي لقاع البحار و المحیطات و باطن أرضھا خارج  أنظر: )(2
   .157، ص 1987لعربیة، القاھرة حدود الوالیة الوطنیة، دار النھضة ا  

    معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة وغیرھا من أسلحة التدمیر الشامل فقد جاء في الفقرة الخامس من 
لالستخدام     تكون المنطقة مفتوحة  «انھ  1970دیسمبر 7في  البحار والمحیطات وفي باطن أرضھا على قاع

للنظام     في األغراض السلمیة وحدھا لجمیع الدول، ساحلیة كانت أم غیر ساحلیة، دون تمییز وفقا 
  »الدولي الذي سیجري إنشاؤه 

 A/RES/2660..XXVhttp://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htmوثیقة رقم  
  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لعام  141المادة  :راجع )(3
ابو الوفا (احمد) ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة و سلوك الدول و  أنظر: )(4

 .365، ص1982اتفاقیة   
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و التـــي تخــــتص  143و التـــي تخـــص قیعـــان البحــــار، حیـــث جـــاء فــــي  المـــادة  143-147

في فقرتها األولى على أنه یجرى البحث العلمي في المنطقة لألغـراض تؤكد بالبحث العلمي و 

جمعاء، و بالحدیث كـذلك علـى التوفیـق بـین األنشـطة  اإلنسانیةالسلمیة دون غیرها و لصالح 

 إجـراءفي المنطقة و في البیئة البحریة في فقرتها الثانیة فیما یخص المنشـآت المسـتخدمة فـي 

تسـتخدم هـذه المنشـآت فـي األغــراض  أنهـافـي الفـرع (د) حیـث وتحدیـدا  األنشـطة فـي المنطقـة

  .)1(السلمیة دون غیرها

  الفرع الثاني

  المنطقة كتراث مشترك لإلنسانیة 

و تفــرق الفقــه بشــأنها  قیعــان البحــار و المحیطــات جــدال فقهیــا منــذ وقــت بعیــد أثــارت

جانــب  إلیــهو صــفه أنــه مــاال ال مالــك لــه، بینمــا نظــر  إلــىوجهتــین مــن النظــر، فــذهب اتجــاه 

ـــه  فـــيمصـــطلح التـــراث المشـــترك لإلنســـانیة  بـــرز حیـــث ،)2(بوصـــفها مـــاال مشـــتركا آخـــر الفق

النظام االستعماري بوصـفه  إلىنظر الفقه في ذلك الوقت  والقانوني منذ القرن التاسع عشر، 

فكــرة كــون المنطقــة و مواردهــا تراثــا تعــد و .)3(عمــال حضــاریا یــرد علــى مــال مشــترك إلنســانیة

مشــتركا لإلنســانیة جمعــاء، فكــرة حدیثــة لــم تســتقر فــي القــانون الــدولي التقلیــدي، ولــم تتناولهــا 

العدیــد مــن النتــائج مــن  إلــىو یــؤدي اعتبــار المنطقــة تراثــا مشــتركا إلنســانیة جمعــاء  ،قواعــده

                                                             
 .       1982/ د من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 147/2 - 143/1 -141المواد  :راجع )(1
 .334، القانون الدولي الجدید للبحار، ص  )صالح الدین( عامر أنظر: )(2
  ، دون سنةاإلسكندریة، تعدین موارد المنطقة البحریة، منشأة المعارف  )مریم حسن( آل خلیفة أنظر: )(3

 .49ص،طبع    
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مـن  140بـه المـادة  أقـرتوهذا ما  ضرورة استغالل المنطقة لمصلحة اإلنسانیة جمعاءبینها، 

عــدم جــواز ممارســة الســیادة علــى المنطقــة أو تملــك ،و 1982ة لقــانون البحــار االتفاقیــة العامــ

  .)1(االلتزامات التي تقع على عاتقها اتجاه المنطقة وكذا جزء منها

  

علـــى أن  1982مـــن اتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار  136المـــادة  أكـــدتفقـــد 

 االتفاقیـة مـن نفـس 137المـادة المنطقة و مواردها تعد ارث مشترك لإلنسانیة، و تؤكـد كـذلك 

هذا الحیز من البحار غیر  إذجمیع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشریة جمعاء،  أنعلى 

ة أو شـــخص طبیعـــي أو اعتبـــاري و لـــیس لهـــم الحـــق فـــي دولـــخاضـــع ألي ســـیادة أو ســـلطة 

  .)2(االدعاء على ملكیتهم أو ممارسة حقوقهم بشأن المعادن المستخرجة من المنطقة

الموارد بـــمقیـــد  هـــو لـــیسمبـــدأ التـــراث المشـــترك لإلنســـانیة فـــي قـــانون البحـــار  فمحتـــوى

ن أمنطقة قیعان البحار والمحیطات وٕانما یشمل كل ما وجد وما یمكـن أو في  داخلالموجودة 

یسـتفاد منهـا فـي الحاضـر والمسـتقبل، فهـو  أنیوجد من موارد وثروات في المنطقة ومـا یمكـن 

دول بغـض الـبـین  الشـراكة إلـىوٕانمـا یهـدف  علیـه فقـطال یعني انه مشترك بـین الـدول القائمـة 

، ومن هنا فانه ال یسعى أساسا إلى تقسیم هـذه الجغرافيالنضر على مدى تطورها أو موقعها 

الثروات بین الدول وٕانما إلـى الحفـاظ علیهـا وصـیانتها وتنمیتهـا أوال، األمـر الـذي یتطلـب إدارة 

                                                             
           .363-362-361، ص مرجع سابق،  )حمد(أ بو الوفاأ أنظر: )(1

  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  140و  137المواد  :راجع
  أنظر: )(2

Pancracio (J-P), droit de la mer, Op.cit., P336            
 من نفس االتفاقیة.       136نص المادة  راجع:
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اقتصـــادیة منظمــــة ورشــــیدة، وبــــذلك فــــالتراث المشــــترك لإلنســــانیة هــــو تــــراث تتناقلــــه األجیــــال 

  )1(وتستخلف فیه الجماعة عصرًا بعد عصر

  المطلب الثاني

  انتفاء السیادة على المنطقة و حمایة البیئة البحریة

إن استغالل موارد المنطقة ال یمس بحقوق الدول الساحلیة وسلطاتها على الموارد   

یفهم أن سلطان و سیادة الدول تزول الكامنة في مناطق تدخل في والیتها، بمعنى المخالفة 

مما یرتب عدم صالحیة ادعاء الدول والیتها على خارج المناطق التي تكون في والیتها 

المنطقة جملة و تفصیال، والكن هذا یمنع تدخلها في المحافظة و حمایة البیئة البحریة فیها 

  نظرا لما تكتسیه من أهمیة بالغة.

ومن هنا سنتطرق الى نقطتین مهمتین األولى في عدم االدعاء بالسیادة على المنطقة    

  الثانیة في حمایة البیئة البحریة ( الفرع الثاني). ( الفرع األول)، و

  

  

  

                                                             
  .         301- 300، ص  مرجع سابقالغنیمي (محمد طلعت) ،  أنظر: )(1

         حلیمة (بسعودة ) ، مفھوم اإلنسانیة و تطبیقاتھ في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستیر، جامعة  أنظر:
       .58، ص 2008/2009بن عكنون، الجزائر   بن خدة، كلیة الحقوق یوسف 
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  الفرع األول

  السیادة على المنطقة انتفاء

  

الصــادر مــن الجمعیــة العامــة فــي قرارهــا رقــم  اإلعــالنالمبــادئ التــي تضــمنها  إن ابــرز

سـیلة مـن الوسـائل مـن قبـل دول أو بأیـة و  أو بوضع الیـد تملك المنطقة سواءهو عدم  2749

طبیعیـــین كـــانوا أو اعتبـــاریین و ال یجـــوز ألیـــة دولـــة ادعـــاء أو ممارســـة الســـیادة أو  أشـــخاص

ــا كــان أو  حقــوق الســیادة علــى أي جــزء منهــا، كمــا ال یجــوز ألیــة دولــة أو شــخص مــا طبیعی

مـع اعتباریا ادعاء أو ممارسة أو اكتساب حقـوق بخصـوص المنطقـة أو مواردهـا بمـا ال یتفـق 

و یــأتي هــذا المبــدأ منطقیــا بعــد اعتبــار  ،اإلعــالنؤه و مبــادئ هــذا النظــام الــدولي المزمــع إنشــا

 ، فإنه مـن الطبیعـي انتفـاء السـیادة الوطنیـة علـى ايلإلنسانیةالمنطقة و مواردها تراثا مشتركا 

جانبــا النظریــات القانونیــة التقلیدیــة  ُأزیحــتأو علــى مواردهــا، و بظهــور هــذا المبــدأ  هــاجــزء من

ید علیـه أو مـاال ـــــــبحار و المحیطات ماال مباحا یجوز تملكه بوضع الالتي كانت تعتبر قاع ال

  .)1(مشتركا

لقـانون البحـار علـى عــدم  1982مـن معاهـدة  137و المـادة  1970 إعـالنوقـد أكـد  

حیازة المنطقة و مواردها بالمعنى الواسع ألنه یخرج منها السیادة و الملكیة و في ذات الوقـت 

                                                             
     ، احكام القانون الدولي لقاع البحار و المحیطات و باطن أرضھا خارج حدود  )إبراھیم محمد( الدغمة أنظر: )(1

  .         155الوالیة الوطنیة، ص   
    126، ص 29للقانون الدولي، العدد ، المجلة المصریة  )إبراھیم( العناني أنظر:
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 .)1(التوسع الغیر محدود للوالیة الوطنیة نحو عـرض البحـر تحـت رایـة الحقـوق السـیادیة إنهاء

منهـا و التـي تـنص  137اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار بهذا المبدأ في المادة  أخذتفقد 

  :النظام القانوني للمنطقة و مواردها على

لـــیس ألي دولـــة أن تـــدعي أو تمـــارس الســـیادة أو الحقـــوق الســـیادیة علـــى أي جـــزء مـــن  -1

علـــى  أي شــخص طبیعـــي أو اعتبـــاري االســـتیالءالمنطقــة أو مواردهـــا، و لـــیس ألي دولـــة أو 

و لــن یعتـرف بــأن ادعـاء أو ممارســة مـن هــذا القبیـل للســیادة أو  ،ملكیـة أي جـزء مــن المنطقـة

  .الءیا االستالحقوق السیادیة و ال بمثل هذ

جمیع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشریة جمعاء، التـي تعمـل السـلطة بالنیابـة عنهـا،  -2

و هذه الموارد ال یمكن النزول عنهـا. أمـا المعـادن المسـتخرجة مـن المنطقـة فـال یجـوز النـزول 

  .إجراءاتهاعنها إال طبقا لهذا الجزء و قواعد السلطة و أنظمتها و 

شــخص طبیعــي أو اعتبـاري ادعــاء أو اكتســاب أو ممارســة حقــوق  أيدولــة أو لـیس ألي  -3

بشأن المعـادن المسـتخرجة مـن المنطقـة إال وفقـا لهـذا الجـزء. وفیمـا عـدا ذلـك، ال یعتـرف بـأي 

  .)2(»ادعاء أو اكتساب أو ممارسة لحقوق من هذا القبیل 

هــذه المــادة تجــزم بعــدم شــرعیة القــوانین و التشــریعات الفردیــة للــدول بشــأن  أحكــام إن  

هـذه المـادة علـى أن حقـوق البشـریة جمعـاء  أكـدتاستكشاف و اسـتغالل قیعـان البحـار، و قـد 

                                                             
  .307، ص  مرجع سابق،  )محمد( سعادي أنظر: )(1
  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  137المادة  راجع: )(2
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ثابتة على موارد المنطقة التي ال یجوز التنازل عنها مثلها مثل أموال المورث فإنها تنتقل الـى 

دون رضا األطراف فإن موارد المنطقة ثابتة للبشریة و ال یحق للسلطة أن الورثة بقوة القانون 

تتنــازل عنهــا بــأي حــال مــن األحــوال، إال وفقــا ألحكــام الجــزء الحــادي عشــر مــن االتفاقیــة أو 

، لـذا لــیس ألحــد سـیادة علــى المنطقـة و ثرواتهــا باســتثناء إجراءاتهــاقواعـد الســلطة وأنظمتهـا و 

، فیمــا یخــص حقــوق الـــدول ك ســیادة فــي حـــدود مــا قررتــه االتفاقیــةالســلطة الدولیــة التــي تملــ

  الدول النامیة فیها. أفضلیةالساحلیة وكذا في مدى 

  الفقرة األولى

  و مصالحها المشروعة حقوق الدول الساحلیة 

 تصــیغفكــرة التــراث المشــترك لإلنســانیة و تقــنن  لقــانون البحــار االتفاقیــة الجدیــدة بمــا أن  

تقوم على  نفس الوقتخاصا الستغالل الثروات المشتركة في المنطقة فإنها في  قواعد قانونیة

  .)1(أساس التسلیم بحقوق الدول الساحلیة في الثروات الكامنة في المناطق المجاورة لسواحلها

إعـالن المبـادئ الخاصـة  إصـدارحرصت الجمعیة العامة لألمم المتحـدة عنـد فقد لهذا   

بمصــــالح الــــدول  األضـــرارأنــــه یـــتم اســــتغالل هـــذه المنطقــــة دون بالمنطقـــة الدولیــــة أن تقـــرر 

ســیما انــه فــي بعــض األحیــان تكــون منــابع الثــروات المعدنیــة ممتــدة عبــر الحــدود ، والاألخــرى

 إلـىول الوصـ أنالفاصلة بین منطقة تخضع لسـیادة الدولـة السـاحلیة و المنطقـة الدولیـة، كمـا 

سـیكون عــن  المنظمـات األخــرىالمنطقـة الدولیـة ســواء مـن قبــل السـلطة أو مــن قبـل الــدول أو 

                                                             
 .360ص مرجع سابق، ، القانون الدولي الجدید للبحار، )الدین صالح( عامر :أنظر )(1
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المبــادئ المنطبقــة علــى  اإلعــالنمــن  12، و تــنص المــادة )1(طریــق شــواطئ الــدول الســاحلیة

  على: 1970لقومیة لسنة خارج حدود الوالیة ا أرضهاقاع البحار و المحیطات و باطن 

في نشاطاتها في المنطقـة بمـا فیهـا النشـاطات المتعلقـة بمـوارد المنطقـة،  تولي الدول«   

الالزمــة لحقــوق الــدول الســاحلیة و مصــالحها المشــروعة فــي الجهــة التــي تجــري فیهــا  المراعــاة

تلــــك النشــــاطات و كــــذلك لحقــــوق الــــدول األخــــرى و مصــــالحها المشــــروعة التــــي تتــــأثر بتلــــك 

ل المتصلة باستكشاف المنطقة و استغالل مواردها و النشاطات، و تجري المشاورات مع الدو 

  . »ذلك بقصد تحاشي التعدي على تلك الحقوق

ال  المبـدأهـذا  على أنه لیس في اإلعالنمن نفس  13كما تنص الفقرة (ب) من المادة  

الخاصـة بمنـع حـدوث األخطـار الجسـیمة التـي  اإلجـراءاتیمس بحقوق الدول الساحلیة بشـأن 

التـي تكـون علـى خطهـا السـاحلي أو مصـالحها ذات العالقـة أو التهدیـد بــذلك  تسـببها التلوثـات

ضــارة ناشـئة عــن أیــة نشـاطات فــي المنطقــة أو  أخـرىالخطـر النــاتج عنـه أو عــن أي حــوادث 

  .)2(النظام الدولي أحكام مراعاةك مع متسببة عنها وذل

الخاصة بحقوق الـدول  1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  142وقد وصفت المادة 

  الساحلیة في المنطقة هذه الحقوق بقولها:

                                                             
إبراھیم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار و المحیطات و باطن أرضھا خارج حدود  :أنظر )(1

 .      166الوالیة الوطنیة، ص     
     إعالن المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحیطات وباطن أرضھا ) من 13)و(12المادة( راجع: )(2

  .  A/RES/2743 XXV)الوثیقة رقم1970دیسمبر  17(الوطنیة خارج حدود الوالیة الموجودین   
   http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm   

        ، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، مذكرة ماجستیر، جامعة  )بوكرا( دریسإ :أنظر
   و ما بعدھا. 48، ص  2003/2004كنونع الجزائر، كلیة الحقوق بن
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تجــرى األنشــطة فــي المنطقــة، فیمــا یتعلــق بكــامن المــوارد فیهــا الممتــدة عبــر حــدود الوالیــة  -1

تد تلك الوطنیة، مع إیالء المراعاة الواجبة للحقوق و للمصالح المشروعة ألیة دولة ساحلیة تم

  .المكامن عبر والیتها

تجرى مع الـدول المعنیـة مشـاورات، تشـمل نظامـا لإلخطـار المسـبق، بغیـة تفـادي التعـدي  -2

على تلك الحقوق و المصالح. وفي الحاالت التي یمكـن أن تـؤدي فیهـا األنشـطة فـي المنطقـة 

مســبقة مــن  اســتغالل مــوارد واقعــة داخــل الوالیــة الوطنیــة، یشــترط الحصــول علــى موافقــة إلــى

  الدول الساحلیة المعنیة.

ال یمـس هـذا الجـزء و ال أیـة حقـوق ممنوحــة أو ممارسـة عمـال بـه حقـوق الـدول الســاحلیة  -3

فــي أن تتخــذ مــن التــدابیر المتمشــیة مــع األحكــام ذات الصــلة مــن الجــزء الثــاني عشــر مــا قــد 

خطـــر شـــدید وداهـــم علـــى ســـواحل أو علـــى مصـــالحها  إزالـــةیكـــون الزمـــا لمنـــع أو تخفیـــف أو 

 أنشـطةالمتصلة بها من التلوث أو نذره أو أیة أحداث خطرة أخرى تفسر عنهـا أو تسـببها أیـة 

  .)1(في المنطقة

حقوق الدول الساحلیة لم یتوقف عند حقوقهـا على  من المالحظ على الحرص الشدیدو 

تأكیـد  إلـى ذهـبق تخضـع لوالیتهـا، ولكنـه الممتـدة عبـر حـدود المنطقـة و منـاط المواردبصدد 

                                                             
 .1982األمم المتحدة لقانون البحار من اتفاقیة  142المادة  راجع: )(1
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مـع الجـزء الثـاني  تتماشـى التـي التـدابیر كـلتتخـذ  و التـي مـن شـأنها أن ،حق الـدول السـاحلیة

  .)1(عشر من االتفاقیة، و هو الخاص بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها

  الفقرة الثانیة

  أفضلیة الدول النامیة في المنطقة 

الدول بغض النظر عـن موقعهـا الجغرافـي، و طبیعـة األنظمـة الحاكمـة فیهـا    یثبت لكل

األنشطة في المنطقة، سواء أكانت ساحلیة أم غیر سـاحلیة  إجراءوقوتها المادیة و العسكریة، 

الكامـل التـي تعتـرف  تحصل على استقاللهامصالح الدول النامیة و الشعوب التي لم  ومراعاة

و قراراتهــا األخـــرى ذات  15-/د1514قـــا لقــرار الجمعیـــة العامــة رقـــم بهــا األمـــم المتحــدة، طب

الـدول النامیـة التـي تتخـوف  سـیما و أن الصـراع كـان بادیـا منـذ الوهلـة األولـى بـینال،)2(الصلة

المـواد المســتخرجة مــن مصــادر  أســعارمـن أن یكــون لإلنتــاج مـن المنطقــة تــأثیر مباشـر علــى 

ي ـــــالمتقدمــة الت الــدولو ضــرارا كبیــرا إضــرار باقتصــاد هــذه الــدول إللــى اإبریــة بحیــث یــؤدي 

اغلب المعادن من مصادر بریـة  إنتاجخاصة وان  أسعارهاترى أن  إذعكس ذلك،  كانت ترى

و نتیجة لهذه المخاوف طال الجدال في المؤتمر  ،لبضعة سنوات إالالعالمي  اإلنتاجال یكفي 

  .)3(لى تقدیم المشاریع التي تخدم و جهة نظرهاالثالث وأجبرت الدول من الجانبین ع

                                                             
 .362عامر (صالح الدین) ، القانون الدولي الجدید للبحار، ص :أنظر )(1
 .242-241، ص  مرجع سابقالفتالوي (سھیل حسین) ،  :أنظر )(2
  .499، ص  مرجع سابقمحمود ( محمد الحاج) ،  :أنظر )(3
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ع مـــن التــــوازن یتماشــــى مـــع التوجـــه الـــدولي نحــــو تحقیـــق نـــو  أن هـــذا الوضـــع اســـیمال

ترتیب األوضاع االقتصادیة الدولیة بمـا یسـاعد الـدول النامیـة علـى  االقتصادي الدولي وٕاعادة

مـن موضـوع  أكثـرو یجـد هـذا المبـدأ ترجمـة لـه فـي  ،اللحاق بركب التنمیة االقتصادیة الدولیـة

فــي االتفاقیــة العامــة، و مــن ذلــك التأكیــد علــى ضــرورة العمــل علــى تعزیــز المشــاركة الفعالــة 

الواجـب لمصـالحها و  االعتبـاراتللدول النامیة فـي األنشـطة الممارسـة فـي المنطقـة مـع ایـالء 

ة قیام السلطة باتخـاذ التـدابیر الالزمـة من ضرور  الخاصة، وكذلك ما قررته االتفاقیاتحاجتها 

الدول النامیـة  إلىو المعرفة العلمیة المتصلة باألنشطة في المنطقة  التكنولوجیاللنهوض بنقل 

عه بحیث تسـتفید منهـا جمیـع دول األطـراف، وأن تتعـاون السـلطة مـع الـدول األطـراف و تشجی

المحلیــة لهــذه  بالتكنولوجیــارتقـاء للنهـوض ببــرامج لهــذا الغـرض و مباشــرتها، و العمــل علــى اال

ـــام باألنشـــطة فـــي  ـــدول و تـــدریب العـــاملین التـــابعین لهـــا، كمـــا تؤكـــد االتفاقیـــة علـــى أن القی ال

المنطقة یتم ألغراض عدیدة من ضمنها تحقیق التنمیة الشاملة لجمیـع الـدول و خاصـة الـدول 

  .)1(النامیة

  

  

  

                                                             
  .616-615ص،  مرجع سابق،  )إبراھیم محمد( العناني :أنظر )(1

  .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 148و المادة 144-143المواد راجع:
 .234، مرجع سابق، ص )عبد هللا( األشعل :أنظر
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  الفرع الثاني

  حمایة البیئة البحریة في المنطقة 

تلعـب البیئـة البحریــة دورا هامـا فــي المحافظـة علــي التـوازن البیولــوجي للكـرة األرضــیة،   

ویضـاف إلـي ذلـك أن البحـار والمحیطـات تتمتـع بأهمیـة كبـرى لإلنسـان، فهـي مصــــدر لغذائـه 

ومصدر للطاقة ومصدر للعدید من الثـروات المعــــــدنیة والنباتیـــــة المختلفـة، فبالمحافظـة علیهـا 

الوصــول الــى الحلــول القانونیــة فــي حالــة المنازعــات التــي تكــون جــراء األبحــاث العلمیــة ن یمكــ

  فیها.

وعلیه سوف نتناول في المرحلة األولى أهمیة البیئة البحریة (الفقرة األولى)، ثم مرحلـة   

  ثانیة في تسویة المنازعات العلمیة التي تكون في المنطقة ( الفقرة الثانیة).

  

  الفقرة األولى

  أهمیة البیئة البحریة

من منطلق أن تلك  في المنطقة، في الحفاظ على البیئة البحریة الشدید الحرص یظهر

كانـت لهـذه األخیـرة قـد تعرضـت فـي  أقدم العصـور، وٕاذاالبیئة عامل حیوي لحیاة البشریة منذ 

السنوات األخیرة لإلضرار بهـا مـن قبـل الـدول، باعتبـار أن اسـتخدامها أصـبح حـرا دون وضـع 
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و  ،)1(فـي ذلـك الطریـق السـیر معاییر تحدد واجبات الدول اتجاه تلك البیئـة، فـإن هـذا ال یبـرر

المتمثـــل فـــي ضـــرورة  1982مـــع هـــدف اتفاقیـــة األمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لســـنة  مســـایرتا

مـن االتفاقیـة علـى  145نصـت المـادة فقـد ، )2(حمایة الوسط الطبیعي في االمتدادات البحریـة

الوسـط  تلـوثتعمـل علـى منـع التـي  الالزمـة اإلجـراءاتالتدابیر و باتخاذ  ضرورة قیام السلطة

و الســیطرة علیــه و حمایــة الثــروات الطبیعیــة للمنطقــة و المحافظــة  البحــري و التخفــیض منــه

  .)3(علیها و منع أي إضرار بالثروات النباتیة و الحیوانیة البحریة

  الفقرة الثانیة

  تسویة منازعات البحث العلمي البحري في المنطقة الدولیة

علـى المبـدأ  1982" من اتفاقیة األمم المتحدة لقـانون البحـار لعـام 256نصت المادة "

العام للبحث العلمي البحري فـي المنطقـة الدولیـة فأعطـت الحـق لجمیـع الـدول، السـاحلیة منهـا 

والغیــر الســاحلیة، بغــض النظــر عــن موقعهــا الجغرافــي , وكــذلك المنظمــات الدولیــة المختصــة 

  .)4(الحق بإجراء البحث العلمي البحري في المنطقة تبعا للجزء الحادي عشر

من االتفاقیة السـالفة الـذكر فـي البحـث العلمـي بإرسـاء تلـك  143المادة  وهذا ما أكدته

  المبادئ و األسس عن طریق:

                                                             
 .54آل خلیفة (مریم حسن) ، مرجع سابق، ص  :أنظر )(1
ل   الدولیة و الوطنیة و سلوك الدوأبو الوفا (أحمد) ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم  :أنظر )(2

  .366، ص 1982اتفاقیة و     
      تحت عنوان ،حمایة البیئة  1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  145نص المادة  :راجع )(3

 البحریة.  
  .191الى غایة المادة 133 المادة من بأحكام موارد المنطقةالخاص  الحادي عشر، وھو الجزء )(4
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إجراء البحث العلمي البحري یكون في المنطقة ألغراض سـلمیة دون غیرهـا و لصـالح   

البشــریة جمعــاء و إمكانیــة إبــرام عقــود بحثیــة بحــت بــین الســلطة وغیرهــا كمــا أنــه یــتم تعزیــز و 

  دول األطراف علـى التعاون الدولي في إجراء البحث العلمي البحري فــي المنطقة تشجیع ال

  

ونشـر هــذه األبحـاث و التحالیــل عنــد توافرهـا عــن طریـق االشــتراك فــي بـرامج دولیــة و تشــجیع 

التعاون في البحث العلمي البحري بین عاملي البلدان المختلفة وعـاملي السـلطة، وكـذا تطـویر 

سلطة أو المنظمات الدولیة األخرى حسب االقتضـاء لمنفعـة الـدول النامیـة برامج عن طریق ال

و الدول األقل تقدما تكنولوجیا قصد تقویة قدرات الدول المذكورة على البحـث، تـدریب عـاملي 

تلــــك الــــدول و عــــاملي الســــلطة علــــى تقنیــــات البحــــث العلمــــي و تطبیقاتــــه، تشــــجیع اســــتخدام 

  .)1(ةالعاملین المؤهلین من تلك المنطق

تختلف فیها فئات المنازعات المتعلقة بـالجزء الحـادي عشـر و المرافـق ذات الصـلة و         

التـــي تتطلـــب تســـویتها قضـــائیا، ســـواء أن كانـــت منازعـــات قـــد تحصـــل بـــین الـــدول الباحثـــة أو 

المنظمة الدولیة المختصة وبین السلطة الدولیـة المتعلقـة بالبحـث العلمـي البحـري فـي المنطقـة 

  . )2(من حیث األطراف و من حیث األسباب الدولیة، أي

مــن الجــزء الحــادي عشــر مــن االتفاقیــة فئــات المنازعــات  187فقــد أو ضــحت المــادة        

  المتعلقة بأوجه النشاط في المنطقة فیما یلي:

                                                             
 .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار  143نص المادة  :راجع )(1
  .321، ص  مرجع سابق،  )مریم حسن( آل خلیفة :أنظر )(2
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المنازعات بین الدول األطراف بشأن تفسیر أو تطبیق الجزء الحادي عشر و المالحق   

بــین دولــة طـرف و الســلطة، كــذلك المنازعــات بـین أطــراف فــي عقــد ذات الصـلة، والمنازعــات 

ــــمـــا، ســـواء أكان ت دوال أو الســـلطة أو المؤسســـة أو مؤسســـات حكومیـــة أو أشـــخاص طبیعیـــة ـــ

ـــن السلطـة و المنازعــات بیــــــــاعتباری ـــة و متعاقــد محتمــل تمــت تزكیتـــــ ه مــن دولــة طــرف وبــین ـــــ

ة أو شـخص طبیعـي أو اعتبـاري، وكـذا أي نـزاع آخـر السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومی

علـى والیـة غرفـة منازعـات  1982ینص صراحة في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  .)1(قاع البحار بشأنه

                                                             
 1982من الجزء الحادي عشر من اتفاقیة األمم المتحدة لعام  171نص المادة  :راجع )(1
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 خالصة الفصل األول                                                                                                                                           

  

  

  خالصة الفصل األول

  

البحري الواقع أننا نحاول هنا وضع خاتمة لما قدمناه عن المركز القانوني للمجال   

  بوصفه نطاقا مشتركا كما عرضناه في الفصل األول.

تحدید أعالي البحار وفقا لألنظمة الجدید في العالم المعاصر، في  فقد عالجنا دراستنا  

جل ما و من خالل إعطاء جملة من التعاریف التي وردة في المعاهدات و االتفاقیات الدولیة 

  تواتر على اجتهادات فقهاء القانون الدولي.

یكون لجمیع الدول و لصالح البشریة جمعاء ،  الذيحق االستغالل إلى  وتم التنویه  

بحیث یكون على أساس مبدأ االشتراك الدولي و عدم التفریق بین الدول و حق االنتفاع 

بالقواعد المقررة لها في هذا الشأن، السیما و أن القواعد القانونیة الدولیة لم تكن تبدي أي 

 درجة إلى التي كانت بدورها ال ترقىمتكیفة ببعض الحریات في السابق لمجال اهتمام بهذا ا

تنظیم قانوني شامل یحكم كافة أبعاده و یضمن استغالله بطریقة تتفق مع المصلحة العامة 

  للدول.
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  يــــالثانل ـــالفص

النظام القانوني للفضاء 

 اخلارجي يف ظل القانون

 الدويل العام
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  الفصل الثاني

  في ظل القانون الدولي العام النظام القانوني للفضاء الخارجي 

و ه و إقلیمهاالتي تعلو الج أجزاءهیمنة الدول فوق فرض و نح الرأي السائدكان  إذا

وحدة النطاق الهوائي  لیغیر من حقیقةلم یكن  هذا، فإن رسمت له األغلبیةاالتجاه الذي 

المعترف به  حیث المبدأ العامیمثل من  الغالف الجويال على أن المحیط بالكرة األرضیة، و 

المختلفة التي تباشر الدول  أجزائهیمكن الفصل فیه فصال كامال بین متصال، ال  بأنه جزءا

   سیادتها علیه.فرض 

هذا النطاق الهوائي المشترك المتمثل في طبقات الهواء التي تعلوا البحار إن 

یحكمه و ، مشاكل قانونیة یخلقألیة دولة ال  اإلقلیمیةالسیادة ود المحیطات فیما یجاوز حدو 

  ،)1(بحریة التحلیق فیه للدول جمیعا باإلقرارمن حیث المبدأ العام 

حدثا في تاریخ  1957 أكتوبرسبوتنیك األول في الرابع من شهر  إطالققد كان ف 

الفني و التقدم العلمي  لىإهذا راجع و لإلنسان  اآلفاق الجدیدة انفتحتحتى ، )2( اإلنسانیة

  .في النصف الثاني من القرن العشرین الهائل الذي كان

  

  

                                                             
 .892، ص مرجع سابقنون الدولي العام، أنظر: عامر (صالح الدین) ، مقدمة لدراسة القا )(1
  .643أنظر: الغنیمي (طلعت) ، الغنیمي في قانون السالم، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ص )(2
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 في المرحلة األولى إلىنتطرق  من كل زوایاه ولمحاولة اإللمام بجوانب الموضوع

النظام القانوني للفضاء الخارجي في ظل القانون الدولي العام ( المبحث األول)، ثم في 

  جاالت استخدامه ( المبحث الثاني).مرحلة ثانیة نحاول تحدید م

  المبحث األول

  النظام القانوني للفضاء الخارجي بوصفه نطاقا مشتركا

الفضـاء الخـارجي كـان  إلـىتنیـك"  " سـبو إطـالقسـابقا فـي  السوفیتينجاح االتحاد  إن

، فمنـــذ ذلـــك التـــاریخ تجـــاوز الخـــارجي نقطـــة تحـــول حاســـمة بالنســـبة للنظـــام القـــانوني للفضـــاء

التصــور لیــدخل دائــرة و ام بالفضــاء ومــا بــه مــن كواكــب وأجــرام ســماویة مجــال الخیــال االهتمــ

الفنـي الهائـل الـذي شـهده العـالم فـي العقـود و ثمار التطـور العلمـي  أهمالواقع الدولي كثمرة من 

  حرب العالمیة الثانیة.ال أعقاباألخیرة، وخاصة في 

ي العــام العــالمي باآلفــاق الجدیــدة اهتمــام الــرأ أثــارتكانــت هــذه الطفــرة الجدیــدة قــد  إذا

فـي مجـال القـانون الـدولي آثـار  أحـدثتالجنس البشري فـي مجموعـه فإنهـا قـد  أماالتي فتحتها 

الـواقعي لحقیقـة أن متطلبـات الـدول بفـرض  اإلدراكذلك  وحد جوانبها هألعل و  ،بالغة األهمیة

عند الحد الذي یمكـن للدولـة  أقالیمها یجب أن تتوقف والفضاء الذي یعلو سیادتها على الهواء 

الفضـاء الخـارجي یكـون الفضـاء حیث من هنا هل یمكن القـول بـأن أن تمارس سلطتها علیه، 

  .؟تستطیع كل الدول أن تقوم باستكشافهو هل ، ؟نطاقا مشتركا لإلنسانیة في مجموعها
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  يارجـــلفضاء الخي ماهیة اـــــــــاول قسمین أولهما فــذه األسئلة سنتنــــــولإلجابة على ه

( المطلـب األول) و القســم الثــاني فـي المبــادئ التــي تحكـم نشــاط الــدول فـي اســتغالل الفضــاء 

  ( المطلب الثاني). الخارجي

  المطلب األول

  ماهیة الفضاء الخارجي 

ــــاء    ــــي منـــا تحدیـــد مفهومـــه أي تعریـــف الفضـــــ إن البحـــث فـــي الفضـــاء الخـــارجي یقتضــ

ـــي (الفــرع ـــم حــدوده  الخارجــــــ ـــه األمــم المتحــدة فــي تعریفـــــــه و رســ األول)، ثــم الــدور الــذي لعبتـــ

  .(الفرع الثاني)

  الفرع األول

  تعریف الفضاء الخارجي 

  

التي تقع خارج النطاق  الكونمن  االمنطقة الفارغة نسبی إلىیشیر  الفضاء الخارجي

یحتوي على كثافة قلیلة من الجزیئات، في  ، لكنهلیس فارغ تماما و لألجسام الفلكیةالجوي 

  .)1(كهرومغناطیسیة إشعاعات، كما یحتوي على الهیدروجین غازالغالب 

                                                             
  أنظر: )(1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D9%
81%D8%B6%D8%A7%D8%A1 18/01/2013,10.00. 
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الفضاء الخارجي أو أن الفضاء الكوني  والكل ه النقاط المشتركة التي یتفق علیها إذا

  .)1( یمكن العیش فیه في الظروف العادیةنطاق ال  وه

غیرها من األجرام و ة المجموعة الشمسیو القمر  على شملتیو فسیح و واسع وهو كذلك 

  .)2(السماویة

األجرام السماویة ( الفقرة األولى)، ثم الى كوكب لبحثنا سوف نتطرق  استكماالو 

  األرض و القمر( الفقرة الثانیة).

  الفقرة األولى 

  األجرام السماویة 

  

له كتلة كافیة لتكوین جاذبیه ذاتیة  جرم سماوي له مدار حول الشمس، والكوكب ه

االتحاد هعرف، وقد )3(للجسم وكروي الشكل تقریبا، وله مدار واضح ستاتییك تفرض توازن

 وفي السماء وه بقایا نجمأو  نجمحول  مداربأنه جرم سماوي یدور في الكوكب  الفلكي الدولي

                                                                                                                                                                                              

  أنظر كذلك:
http://minhaji.net/index.php?action=show_lesson&id=1604&grade=5&material=155&

class=160&unit=175   18/01/2013,10.30     
 .744، ص مرجع سابقالغنیمي (طلعت) ،   أنظر: )(1
، النظام القانوني الستخدام مصادر الطاقة النوویة في الفضاء الخارجي،  )أحمد ھشام عمر( الشافعي  أنظر: )(2

  .121، ص2010رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة،        
  .72، ص1978، قانون الفضاء الكوني، األھلیة للنشر والتوزیع، بیروت  )فاروق( سعد أنظر:     

  أنظر: )(3
 http://www.alkoon.alnomrosi.net/solar/planets.html, 18/01/2013 15.00 
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من  كوكب وكوكب األرض هو ، )1(جاذبیتهلیصبح شكله مستدیرا بفعل قوة  كبیر بما یكفي

یعتبر و بنظامنا الشمسي، ما یعرف هي و ، تقوم بعملیة الدوران حول الشمسكب تسعة كوا

 أهمیتهتبدوا و الشمس  إلىأقربها و أصغر كواكب المجموعة الشمسیة حجما  )عطارد(كوكب 

اقرب  وأما  كوكب الزهرة، فه ،من الناحیة العلمیة في صالحیته لدراسة المجموعة الشمسیة

أن كوكب المریخ غیر محاط بحزام  ویبدو ا حجما تقریبا، یمثله وهو األرض  إلىالكواكب 

، األمر الذي یجعل اكتشافه في المستقبل أمرا میسورا، كما یالحظ أن جوفه غیر إشعاعي

  .)2(منصهر مثل كوكب األرض

المجرة هي مجموعة من و  "السكة اللبنیة"  وجزء من مجرة تدعى "درب التبانة" أ وهو

لمجرات من الضخامة بحیث یحتاج شعاع من الضوء لیجتازها مالیین النجوم، ونجد عدد ا

هي تجمعات واسعة كذلك و ، )3(إلیناتعتبر مجرة "المرأة المسلسلة" األقرب و السنین.  ألوف إلى

   الغبار في دورانو من النجوم، تشكلت بعد نشوء الكون انطالقا من سحب هائلة من الغاز 

  

  

                                                             
:أنظر ) 1) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8, 20/01/2013   
، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و التوزیع،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2

  .13-12م، بیروت ص2008 -ھـ 1428الطبعة األولى،     
  لكریم قبل االكتشافات العلمیة الحدیثة في:وتجدر اإلشارة انھ تم ذكر ھذه الكواكب في القرآن ا

َ◌ ِدينِإْذ قـَالَ ُيوُسُف ِألَبِيِه يـَا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبـًا وَالشَّْمَس َواْلقََمَر رَأَْيُتُهْم ِلي َساجِ ﴿ بسم هللا الرحمن الرحیم 

  )3... سورة یوسف اآلیة(﴾
شمس وھي : عطارد، الزھرة، األرض، تدور  حول الكواكب  9وتشكل المجموعة الشمسیة من 

  المریخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتون.
 13، المرجع السابق، ص )حمودة(بن  لیلى: أنظر )(3
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افترضنا وجود مركبة  وملیار مجرة، ول 100حوالي حول نفسها، وكما سبق ذكره فالكون یضم

  .)1(عدة آالف من السنین لتجتاز مجرة واحدة إلىتسیر بسرعة الضوء الحتاجت 

جسم هائل من البالزما، یولد ضوئه وحرارته بالتفاعالت النوویة،  وهفالنجم  أما

كثافة الهائلتین، رجة الحرارة والالهلیوم تحت شروط د إلىوبشكل محدد بانشطار الهیدروجین 

 إلى"الهلیوم" تفقد حینئذ الكتلة، فتتحول الكتلة  ولخلق العنصر األثقل وه هعندما تندمج ذرات

 األرضأقرب نجم إلینا یبعد عن  وشمسنا وه ولنا على النجوم ه األقربالطاقة، والمثال 

مع بعض الهیدروجین  وللنجوم ه األساسيوالمكون  ملیون میل 94مسافة متوسطة تقدر بـ 

  .)2(أثقل والتي تحدد معدنیة نجم معین أخرىالهلیوم وعناصر 

 إلىها األرض، فأقرب كوكب عن الشاسعبسبب بعدها  هذاالنجوم صغیرة جدا  وتظهر

 هاقطر و درجة مئویة،  5705 تقدر درجة الحرارة على سطحا بـو الشمس،  هي كوكب األرض

الحرارة داخلها عشرة مالیین درجة  تبلغ درجة بینما، مرة من قطر األرض 180 ـأكبر ب

 حیث أن یكمن استخدامهادراسة، البحث فیه و إمكانیة  حال على العلماءما  وهو مئویة، 

  .)3( إشعاعاتما تمدنا به من  وهالمستقبل،  ممكن حدوثه فيالوحید الذي 

، لكنها ضوئهاأجسام صخریة معدنیة تدور حول الشمس وتعكس فهي  الكویكباتأما 

  دا من أن تعتبر كوكبا یمكن تسمیتها بالكواكب البسیطة، تنتشر باآلالف ضمن صغیرة ج
                                                             

 :أنظر )(1
 http://www.shmskrbla.com/vb/showthread.php?t=40982 

   :أنظر )(2
http://www.jor1jo.com/showthread.php?t=83961 

 .14-13، صمرجع سابق،  )حمودة( بن  لیلى :أنظر )(3
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معظم الكویكبات ، المریخ من المشتري إلىوهي أقرب  حزام یقع بین كوكبي المشتري والمریخ

تختلف الكویكبات لومتر یكملیون  600 إلىملیون  300تدور في مدار یبعد عن الشمس 

أما أصغرها وهي ستة (كیریس)  متر ویدعىو كیل 1000افي الحجم حیث یبلغ قطر أكبره

كما ویجمع علماء الفلك على أن  ،1)(مترو كیل 240عشر كویكبا یبلغ قطر كل واحد منهم 

، هذه الكویكبات ال تمثل خطورة على المالحة الفضائیة في هذا الجزء من النظام الشمسي

أنه هناك فرص لماء الفلك ع یرى أخرىجهة  منو  إحصائهاصعوبة و على الرغم من تعذر 

لالستعمال  یمكن أن تكون وسیلةالتي و الفضاء  إلىاللجوء من هذه الكویكبات في  لالستفادة

  لتسهیل هبوط مركبات رواد الفضاء. منشآت علیها إقامةفي 

  

   الفقرة الثانیة

  و القمر كوكب األرض

خرى وهي ما الكواكب األ إلى إضافة الشمسو األرض من  المجموعة الشمسیة تتشكل

الكوكب الخامس من حیث الحجم بین  وكوكب األرض هعتبر وی، تسمى بالنظام الشمسي

 وهو ، )2(ملیون كلم من الشمس 149قع على بعد یقدر بحوالي یو كواكب المجموعة الشمسیة 

 والوحید ،أكبر الكواكب الصخریة وأشدها كثافة ووه ،ثالث الكواكب بعدا عن الشمس

                                                             
  :أنظر ) (1

 http://forum.stop55.com/299122.html  
      :علي (علوي أمجد) ، النظام القانوني للفضاء الخارجي واألجرام السماویة، رسالة دكتوراه، كلیة  أنظر )(2

  .125-123، ص 1979الحقوق جامعة القاھرة
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یوقف األشعة  ،یقوم الغالف الجوي لألرض بدور غطاء واقو حیاة المعروف بإیوائه ال

یحتبس  ذلك إلىح األرض ــسط إلى النیزكیة ارـاألحج وصول دون ویحول الضارة الشمسیة

، )1(الغالف الجوي كمیة من الحرارة كافیة لتحول دون حدوث درجات قصیة من البرودة

ل في بعضها مما یجعل الفصل بینهما یتكون الغالف الجوي من ستة طبقات رئیسیة تتداخو 

  هي:و غیر ممكن تقریبا 

وتقل وهي الطبقة التي تحدث معظم التغیرات الجویة التي نلمسها یومیا  التروبوسفیر 

 الرتفاع وهي الطبقة التي تحتوي على معظم بخار الماء واألكسجین فیها درجات الحرارة معا

الطبقة التي  تلك هي )الستراتوسفیر(أما ، اإلنسان أنشطةالكربون وتتركز فیها  أكسیدوثاني 

متر تقریبا فوق سطح األرض، وتتمیز و كیل 80 إلى 21بوسفیر وتمتد من ارتفاع و التر  وتعل

بطبقة حزام، یعرف  ویوجد بها العواصفأو هذه الطبقة بخلوها من التقلبات المختلفة 

  .فوق البنفسجیة ةشعاألالتي تحمي سطح األرض من مخاطر  األوزون

، وتتمیز هذه الطبقة )االتراتوسفیر(العلیا بطبقة  األطرافیقع هذه الطبقة فیما وراء 

 أعلى إلىنخفض بالتدریج مع االرتفاع بارتفاع درجة حرارة الهواء في قسمها السفلي ثم ت

                                                             
   :أنظر )(1

http://forum.brg8.com/t23965.html 30/02/2013, 17.00  
وج�اءت الكلم�ة للدالل�ة عل�ى  ) م�رة 461ورد ذكر كلمة ( األرض ) مفردة ومجتمعة مع مشتقاتھا ف�ي الق�رآن ( و 

األرض جمیعھا ف�ي بع�ض المواض�ع، وللدالل�ة عل�ى ج�زء منھ�ا ف�ي مواض�ع أخ�رى واقت�رن خب�ر خل�ق الس�ماوات 
ل أبرز اآلیات التي وردت ف�ي تفص�یل خل�ق األرض وم�ا علیھ�ا ھ�ي اآلی�ات م�ن واألرض في مواضع كثیرة . ولع

قـُْل أَِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن بِالَِّذي خََلَق اْألَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن لَـُه أَْنـَداًدا   «بعد بسم هللا الرحمن الرحیم سوره فصلت 

 )10(�َواِسَي ِمْن فَْوِقَها َوبـَاَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَْقَواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيـَّاٍم َسَواًء لِلسَّائِـِلينَ ) وََجَعلَ ِفيَها رَ 9ذَِلَك َربُّ اْلَعالَِميَن (

 .10 -9 اآلیات فصلتصدق هللا العظیم سورة  »
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 إحراقهذه الطبقة الهوائیة في حدوث عملیات  إلىالنهایات العلیا للطبقة، ویرجع الفضل 

  سطح الكرة األرضیة. إلىالشهب والنیازك الساقطة والمتجهة 

یشكل الطبقة الرابعة من الغالف الجوي، ویرتفع المتكور ف المتكور الحراريأما  

عندما تكون الشمس نشیطة،  كلم 500ارتفاع یتراوح بین  إلىالحراري فوق سطح البحر 

كم على  670 -420، وبذلك یتراوح سمكها بین كم، عندما تكون الشمس هادئة 750وبین 

 80من ارتفاع  )االستراتوسفیر( وـــلـة التي تعــــالطبق ووه )المتكور المتأین( ثم یلیه،التوالي

ك الطبقة بخفة غازاتها ویسود فیها أكثر وتتمیز تلأو كیلومتر  360كیلومتر تقریبا وحتى 

 غاز الهیدروجین والهیلیوم.

الطبقة األخیرة الخارجیة من الغالف  )سفیرو أكس(تشكل طبقة  )كزوسفیرثم(اإل 

مرتفعة  )إكسوسفیر(تمتد طبقة  ،التي تعني خارج (Exo) مها من كلمةالجوي، وقد أشتق اس

كم، وتصبح  64400وحتى نهایة الغالف الجوي عند ارتفاع یناهز  )ثیرموسفیر(فوق طبقة 

عند  حد أنها تعد غیر موجودة، فمثال إلى )إكسوسفیر(جزیئات الهواء نادرة الوجود في طبقة 

 كلم قبل أن تصطدم بذرة غازیة أخرى، 10وزیة نحأسفلها من الممكن أن تنطلق ذرة غا

وعادة یعرف العلماء المسافة التي تقطعها الذرات الغازیة قبل أن تصطدم مع ذرة أخرى 

  .)1(بالممر الحر

                                                             
  :أنظر ) (1

http://ar.wikipedia.org/wiki  

الَِّذي خََلَق َسْبَع َسَماوَاٍت ِطبـَاقـًا مَّا َترَى ِفي خَْلِق  «سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم بعد بسم هللا الرحمن الرحیم  ویقول 

  )3صدق هللا العظیم .... سورة الملك، اآلیة ( »ٍ◌ الرَّْحَمِن ِمن تَفـَاُوٍت فـَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترَى ِمن ُفطُور
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حیث أن ، )1(التابع الطبیعي الوحید لها وهو یستمد وجوده من األرض، و أخیرا القمر 

صناعي، یقوم بمدار معین حول أو وي أي جرم سما إلىكلمة "قمر" تستخدم لإلشارة 

أِي من الكواكب األخرى، فكوكب زحل مثًال له ثمانیة عشر قمرا، وهناك تسمیة أو األرض، 

رى من األرض یُأخرى للقمر ویسّمى بها أحیانا وهي "لونا". وجانب القمر الذي ال 

بني البشر من النظر  وسّمي بهذا االسم لعدم قدرة ""الجانب المظلم والجانب البعید"، أ"یسّمى

أول من قام باستكشاف الجانب المظلم من القمر كانت المركبة الفضائیة و إلیه من األرض، 

، وأول 1959سبتمبر  15" عندما قامت بجوالت مداریة حول القمر في 2السوفییتیة "لونا 

 نیل ارمسترونج"، قائد المركبة الفضائیة األمریكیة"ومن حّط قدمه على سطح القمر ه

. وقد وضع رائد الفضاء "نیل أرمسترونج" لوحة معدنیة على 1969ویولی 20في  "11"أبولو

بعد  1969وب األرض في یولیـــت أقدام رجال من كوكـسطح القمر كتب فیها "هنا حطّ 

لمیالد، لقد جئنا بسالم باسم البشریة"، وقام رواد الفضاء الثالثة بالتوقیع على اللوحة ا

  .)2(ها الرئیس األمریكي آنذاك "ریتشارد نیكسون"المعدنیة كما وّقع

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .17، ص مرجع سابق،  )مودةح(بن  لیلى :أنظر )(1
  http://www.khayma.com/jalil1976/lune.htm بوابة الفلك المغربي   :أنظر )(2
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  الثانيالفرع 

  رسم حدودهو  الخارجي المتحدة في تعریف الفضاءدور األمم 

القانون الدولي للفضاء من قبل المجتمع الدولي بأكمله، ولكن الدور  إنشاءلقد تم 

استخدام و ي تقوم بارتیاد التو الدول الكبرى ذات اإلمكانیات الكبیرة  إلىاألهم في ذلك یرجع 

التنظیم لتقاسم نشاطاتها مع و التي أخذت على عاتقها مسؤولیة التفاهم و الفضاء الخارجي، 

السریع للقانون الدولي للفضاء، و بغض النظر عن التطور المذهل و باقي دول العالم األخرى، 

  .)1(بدون حلولو مسائله مازالت عالقة و فإن العدید من قضایاه 

قا مــن هــذا ســوف نسلـــط الضــوء علــى تعریــف القـانون الــدولي للفضــــاء ورســم و انطــــال

  حدوده (الفقرة األولى) والدور الهام الذي لعبته األمم المتحدة في تكوینه ( الفقرة الثانیة).

  الفقرة األولى

  تعریف القانون الدولي للفضاء الخارجي و رسم حدوده

من القانون، له عالقة بالقانون الجوي،  توحي عبارة " قانون الفضاء" إلى فرع جدید

  و ـــل نتیجة لتطور ونمـــــأصبح وجوده محتما في الوقت الراهن، وأكثر ضرورة في المستقب

                                                             
  .241لوكاشوك، مرجع سابق، ص : أ.أنظر )(1
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النشاطات الفضائیة، وقد استعملت عبارات أخرى كقولهم " قانون االنتقال إلـى الكواكـب" و  " 

و احـد فـروع القـانون الـدولي العـام وجـد ، وهو فرع فتي في طور التكـوین وهـ)1(القانون الكوني"

الفضـاء الخـارجي الالعقالنـي، الـذي یـؤدي إلـى خلـق مشـاكل قانونیـة  لمواجهة محـاوالت غـزو

تؤثر في العالقات الدولیة، والواقع أن حداثة العهد بعملیات ارتیاد الفضـاء الخـارجي لـم تفسـح 

فهــذه العملیــات مازالــت فــي  المجــال بعــد لوجــود قواعــد خاصــة كاملــة الســتخدام هــذا الفضــاء،

  .)2(مرحلة التجارب

ویمكــن تعریــف قــانون الفضــاء الخــارجي بأنــه ذلــك القــانون المســتقبلي المتطــور الــذي   

یشمل حتى الیوم المبادئ واألنظمة والقواعد القانونیة العرفیة والوضعیة واالتفاقیة والفنیـة التـي 

الفضـائیة والمالحـة الفضـائیة والعالقـات  تحكم الفضاء الخارجي واألجرام السـماویة والملحقـات

ـــي ســـتتناول فـــي المســـتقبل جمیـــع المســـائل  الفضـــائیة الدولیـــة العامـــة والخاصـــة والمحلیـــة والت

القانونیة المتعلقة بالحیاة والعالقات االجتماعیة واالقتصادیة  والسیاسـیة فـي الفضـاء الخـارجي 

لمســتقبل إلــى قــانون الفضــاء الكــوني وعلــى األجــرام الســماویة والناتجــة عناهــا. وســیكون فــي ا

قوانین یمكـن أن نطلـق علیهـا تسـمیة  " القـوانین الكونیـة العامـة والخاصـة" وهـي قـوانین مـرتبط 

  .)3(قیامها بمدى تعمیر الفضاء واألجرام السماویة وقیام عالقات اقتصادیة واجتماعیة

                                                             
  -، قانون الفضاء، ترجمة الدكتور سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، بیروت )شارل( شومون :أنظر )(1

 7، ص1982ة باریس، الطبعة الثانی     
  .105، مرجع سابق، ص  )أحمد ھشام عمر( الشافعي: أنظر )(2
  .68-56، مرجع سابق، ص  )فاروق ( سعد :أنظر )(3

بأنھ "مجموع القواعد القانونیة التي تنظم العالقات الدولیة الخاصة باستكشاف  Marcoffقد عرفھ ماركوف 
" مجموعة القواعد الدولیة التي تنظم العالقات بین بأنھ  G.Jvkov ویرى جوكوف، واستخدام الفضاء الخارجي"

الدول والمنظمات الدولیة فیما یتعلق بنشاطاتھا الفضائیة والتي تحدد النظام القانوني للفضاء الخارجي واألجرام 
  السماویة وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي".

  .105، مرجع سابق، ص  )أحمد ھشام عمر( الشافعي أنظر:  
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لجــوي للــدول كمــا القــانون الــذي یــنظم ویحكــم النــاطق التــي تعلــو الفضــاء ا كــذلك وهــو  

هور ـــة لنظام قانون الفضاء الـذي بـدأ الظـــات الخاضعــة النشاطــیمكن تعریفه  وظیفیا بمجموع

فــي الســتینات مــن القــرن العشــرین الماضــي المتعلــق بصــورة أساســیة بعملیــات إطــالق ودوران 

مسـاحة  ارإطـفي ، ویقع  )1(األقمار االصطناعیة واستكشاف القمر واألجرام السماویة األخرى

 وهواء تتجاوز غالف األرض الجوي حیث  تمـارس فیـه جمیـع النشـاطات بحریـة، ومـن ثـم فهـ

البحــار مــن حیــث حریــة االســتخدام، حیــث یمكــن تحدیــد موقعــه عــن طریــق  أعــاليمتشــابه مــع 

 اإلقلیمیـةمیاههـا و الممتد على أرضـها لسیادة الدول الغالف الجوي الواقع فوق الفضاء الجوي 

أي ســـلطة  إلــىطات فیـــه طنیـــة، كمــا یتحـــدد بعــدم خضـــوع النشــاألي ســیادة و  ر خاضـــعالغیــو 

  .)2(البحار أعاليالسفن في  في ذلك أجنبیة شأنه

مــن أقــدم المســائل التــي طرحــة للمناقشــة ل ،الفضــاء الخــارجي وتعریفــه ٕان تعیــین حــدودو 

سـتخدام مناقشـة هـذا الموضـوع فـي اللجنـة الخاصـة باو دراسـة  بـدأتفقـد  على الصعید الدولي،

مازالـت فــي قائمـة الموضــوعات التــي و ، 1959الفضـاء الخــارجي فـي األغــراض السـلمیة ســنة 

تقوم بدراستها اللجنة الفرعیة القانونیـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي فـي األغـراض 

وحتى اآلن، على  1974قد ضلت هذه اللجنة الفرعیة تدرس هذه المسألة منذ سنة و السلمیة، 

                                                             
 المطول في القانون الدولي للحدود، الجزء األول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،سعد هللا (عمر)   :نظرأ )(1

 .318، ص 2010الجزائر،     
  .319، ص مرجع سابقسعد هللا (عمر) ،   :أنظر )(2
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الصـادر  34/80القـرار رقـم هاـــة العامة لألمم المتحدة، وكان نتیجتـــه الجمعیــالذي طلبت وــالنح

  .)1(1984دیسمبر  14الصادر في  96/39القرار رقم و  1923دیسمبر  15في 

، اتفــق الفریــق 2001فــي الــدورة األربعــین للجنــة الفرعیــة القانونیــة المعقــودة فــي عــام ف

اء الخـارجي ــاألمور المتعلقة بـ (أ) تعریف الفضبـ عمال المعنون العامل المعني ببند جدول األ

وتعیین حدوده"، على أن تعد األمانة لدورتها الحادیة واألربعین خالصة تاریخیة موجزة للنظـر 

فـي مســألة الفضـاء الخــارجي وتعیــین حـدوده فــي إطـار اللجنــة الفرعیــة القانونیـة، وتبــین النقــاط 

ها علــى مــر الســنین إن وجــدت، لكــي تنظــر فیهــا اللجنـــة الفرعیــة فــي التــي توافقــت اآلراء بشــأن

  .)2(العامل ، وقد وافقت اللجنة الفرعیة القانونیة على تعزیز الفریقدورتها الحادیة واألربعـین

 أعمـالتعیین حـدوده فـي جـدول و مسألة تعریف الفضاء الخارجي  أدرجتتم سابقا قد و 

  .)3(1966قتراح فرنسا في الجمعیة العامة في سنة اللجنة الفرعیة القانونیة على اثر ا

حتــى  إقرارهــاالتــي تــم و ارجي لــم تتضــمن االتفاقیــات الدولیــة، المتعلقــة بالفضــاء الخــ إذ

الغــالف  بــینمعیــارا حاســما للتمییــز بینــه و أو تحدیــدا دقیقــا للمقصــود بالفضــاء الخــارجي اآلن 
                                                             

النھضة خطاب (ممدوح فرجاني) ، النظام القانوني لالستشعار من بعد، من الفضاء الخارجي، دار  :أنظر )(1
  .58، ص 1993العربیة، القاھرة، ط     

ونشیر إلى أنھا كانت الخطوة األولى والجدیة التي اتخذتھا األمم المتحدة في خصوص الفضاء الخارجي ھو 
إنشاء لجنة الستخدام الفضاء الخارجي استخداما سلمیا، وذلك بمقتضى قرار الجمعیة العامة الصادر في 

وتشیكوسلوفاكیا وبولندا تلك اللجنة بدعوى أن غالبیتھا غربیة، وتبعتھا في  وقد قاطعت روسیا 13/12/1958
  .ذلك الھند

  وما یلیھا 744، قانون السالم، مرجع سابق، ص )طلعت( الغنیمي :نظرأ 
  .1).ص A/AC.105/769وثیقة األمم المتحدة رقم: ( :أنظر )(2
، فقرة 1492والعشرون، اللجنة األولى، الجلسة رقم  الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة الواحد :أنظر )(3

  )A/C.1/SR1492،من الوثیقة رقم (21رقم       
  ).. A/PV.1499، رقم الوثیقة( 150-148، من الفقرات 1499انظر كذلك الجلسة رقم  -
  (ب). 4، الفقرة 1966دیسمبر  19)المؤرخة في 21-(د 2222انظر كذلك قرار الجمعیة العامة رقم  -
 Aمن الوثیقة رقم  5والفقرة  ، (A /AC.105/C.2/L.80)انظر كذلك في ھذا الموضوع الوثیقة رقم  -

/AC.105/101)،(  20من الملحق رقم،(A/10020)  28الفقرة.  
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 ،التحدیـد أهمیـةآلراء حـول ا تنـوعو ف اخـتال حـدتها هـوو الذي زاد من مشكلة المسـألة و الجوي، 

رسـم حــدود دقیقـة لــه و أن تعریــف الفضـاء الخــارجي  إلـىمـن الــدول  جانــبیـذهب  أنــهو السـیما 

یــرتبط بــه مبــدأ  الــذيالجــوي  ین،قانونیــة، مــن اجــل التمییــز بــین المجــالو یعتبــر ضــرورة علمیــة 

هــذا االتجــاه  أنصــارهب یــذو  ،الــذي تنعــدم فیــه ســیادة الدولــةالفضــاء الخــارجي و ســیادة الدولــة، 

تغیـرات تحـدث فـي تكـوین المجـال الجـوي عنـد ارتفـاع معـین فتجعلـه  هناكالتأكد على انه  إلى

  .)1(لالرتفاع وأقصى أدنى ي ذات الوقت حدغیر صالح للطیران، وان هناك ف

فــي ورقــة عمــل التــي تقــدم بهــا فــي ســنة  الســوفیتيأمــا الــرأي الثــاني فقــد تبنــاه االتحــاد 

الـذي یحـدد الحـد الفاصـل بـین المجـال  وهـو ، 1983ل علیها تعدیالت فـي سـنة ، وادخ1979

كلم فوق سطح البحر، بحیث یعطـى الجسـم الفضـائي  110الفضاء الخارجي بارتفاع و الجوي 

  التابع ألیة دولة حق المرور البريء عبر المجال الجوي للدول األخرى.

تعریـف الفضـاء الخـارجي  إلـىة التأكیـد علـى عـدم الحاجـ إلـىأما الفریق الثالث فـذهب 

  .)2(ال یولد أي مشاكل قانونیة أصال، ألنه رسم حدوده بدقةو 

رسـم حـدوده لهـا مـن و یالحظ أن المقترحات المؤیـدة لعملیـة تعریـف الفضـاء الخـارجي و 

مــا یفــتح المجــال لتوقــع تبنــي هــذا االتجــاه فــي  وهــو الحجیــة أكثــر ممــا للمقترحــات المعارضــة، 

                                                             
 .895، صمرجع سابقعامر (صالح الدین) ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  :أنظر )(1
  .83، ص جع سابقمرخطاب (ممدوح فرجاني) ،  :أنظر) (2

 ، 2002/ابریل 12-2، الدورة الحادیة وأربعون، فینا A/AC.105/769كذلك وثیقة األمم المتحدة رقم  :انظر
  (أ) من جدول األعمال المؤقت، في األمور المتعلقة بتعریف الفضاء الخارجي وتحدید حدوده. 6البند   

    وما یلیھا. 58 ، قانون الفضاء الكوني، مرجع سابق، ص )فاروق( سعد: انظر
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الســتخدامات الســلمیة، بتحدیــد مــدى یفصــل بــین المجــالین تتفــق علیــه الــدول اللجنــة القانونیــة ل

كلـم فـوق سـطح البحـر،  100غایـة  إلى 90ما قد یكون مقدرا بارتفاع بین  وتوافق علیه، وهو 

 بــذلك تنتهــي الخالفــات بــین الــدول حــول موضــوع التحدیــد، لكــي تخصــص جهودهــا مــن أجــلو 

االعتـداءات و حمایة الـدول الضـعیفة مـن التجـاوزات و قواعد قانونیة لتنظیم هذه األبحاث  وضع

، وحتـــى تضـــع حـــد إلمكانیـــة ادعـــاء بعـــض الـــدول بامتـــداد التـــي قـــد تلحقهـــا مـــن الـــدول القویـــة

  بوغوتا.  إعالنما ادعته الدول االستوائیة في  وهو الفضاء الخارجي  إلىسیادتها الوطنیة 

الموجــودة خــارج الكــرة  عبــارة عــن المســاحات ووبصــفة عامــة فــإن الفضــاء الخــارجي هــ

حیث یقل الهـواء لدرجـة ال یمكـن للطـائرات الطیـران بـرد فعـل أو األرضیة حیث ال یوجد هواء 

اتفاق  إلىالتقني، فإن التوصل و  والتكنولوجيمع التطور العلمي و انه من المؤسف  إالالهواء، 

هـا سـیفرض اللجـوء ى حدود دنیا للفضـاء الخـارجي لـم یكـن ممكنـا، حیـث التحدیـد المبكـر لــــعل

 واالتجـاه نحـ وكن ما یظهـر مـن خـالل العمـل الـدولي، هـتغییرها في المستقبل العاجل، ول إلى

الي فإنهـا تقتـرب مـن ـبالتـو كلـم  200 إلـىكلـم  80االتفاق على حدود تقع علـى ارتفـاع حـوالي 

  ".la ligne vonkarmenط "فون كارمن" "ــخ

الخــالف حــول المــدى و ضــع حــد للنقــاش و  ومصــلحة الــدول الیــوم هــ أنیمكــن القــول و 

 100و 90اتفاق یتحدد فیه هذا االرتفاع بـین  إطارالذي تصل الیه سیادتها في الفضاء، في 

الوضوح و كلم فوق سطح البحر على أن تكون القواعد التي تنظم هذا المجال، تتمیز بالمرونة 
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ذلـك و أبحـاث الفضـاء و  االتكنولوجیـالمـذهل فـي میـدان و بحیث یمكن أن تواكب التطور السـریع 

  . )1(استخداماته السلمیةو مبدأ حریة الفضاء  إطاردائما في 

  الفقرة الثانیة

  دور األمم المتحدة في تكوین قانون الفضاء 

مجـاال مــن النشــاطات الجدیــدة  اإلنســان أمــامتطــور تقنیاتـه، فــتح و اكتشـاف الفضــاء  إن

التقـدم مــن جهــة، إال و هائلــة للتطــور  إمكانیـاتالتــي كانـت قــد فتحــت أمـام الشــعوب و الخاصـة و 

فإن هذا التطور قد ینقلب لیصبح كارثة ال مثیل لها، لذلك فمن الضروري  أخرىأنه من جهة 

لصالح كل شعوب و تقدم البشریة و معرفة الطریقة المثلى الستعماله استعماال یساهم في خدمة 

حـول  الشـدیدةخالفـات لالتـدخل مـن أجـل وضـع حـد ل إلـىدفع األمم المتحـدة  ما واألرض، وه

ذلك مند تـاریخ و ع القانوني الذي یحكم هذا المجال الوضو مسألة السیادة في الفضاء الخارجي 

ة لألمـم ـــة العامــــ، وقـد ظهـر حـرص الجمعیالتاریخ المسجل لبدایة عصر الفضاء وهو  1957

قـرار   الفضـاء الخـارجي، حیـث قامـت بإصـدار أول إلـىالمتحدة منذ إطالق أول قمر صناعي 

علـــى قصـــر اســـتخدام  أكـــدالـــذي و " 1148تحـــت رقـــم " 14/11/1957ي هـــذا األمـــر بتـــاریخ 

بدراســة مشــتركة لنضــام تفتــیش یســمح  أوصــىالفضــاء الخــارجي فــي األغــراض الســلمیة، كمــا 

علمیـة و الفضـاء الخـارجي یـتم ألغـراض سـلمیة  وإطـالق األجسـام الفضـائیة نحـ أنبالتأكد مـن 

  :ذلك بـ و النشاط هذا لمتحدة بأجهزة تعمل على تنظیم ، وقد تدعمت األمم ابحتة

                                                             
 .77-76-75، صمرجع سابقحمودة) ، بن لیلى ( :أنظر )(1



  النظام القانوني للفضاء اخلارجي                                                                                                 الفصل الثاني 

 
109 

 13تشــــــكیل لجنــــــة خاصــــــة لالســــــتخدامات الســــــلمیة للفضــــــاء الخــــــارجي وذلــــــك فــــــي   

الذي تم و التي اهتمت باستخدام السلمي للفضاء الخارجي و ) 1348تحت رقم ( 1958دیسمبر

مـن  وعشـر عضـ اثنـاعضـو،  ثمانیـة عشـرتشكلت هذه اللجنة من و هذه اللجنة  إنشاءبموجبه 

  .من دول الكتلة الحیادیة أعضاءثالثة و من دول الكتلة الشرقیة  أعضاءالكتلة الغربیة ثالثة 

بموجـب  إنشـاؤهاالتـي تـم و تشكیل لجنة دائمـة لالسـتخدامات السـلمیة للفضـاء الخـارجي   

 1959دیســمبر  12) بتـاریخ 14).(د.1472القـرار الصـادر عـن الجمعیـة العامـة تحـت رقـم (

 إعـدادفـي  أعضـائهااجتمعت هذه اللجنة ألول مـرة بكامـل و عضو.  عشرونو  أربعةمن تتكون 

  .مشروع تحت عنوان "التعاون الدولي في االستعماالت السلمیة للفضاء الخارجي" 

الجمعیــة العامــة فــي قرارهــا  أعضــاءالــذي وافــق علیــه جمیــع أعضــاء اللجنــة ثــم جمیــع و 

القــرار الــذي یعتبــر نقطــة تحــول  وهــو ) 1721تحــت رقــم ( 1961دیســمبر  20الصــادر فــي 

  .)1(انطالق هامة لتطور القواعد القانونیة الخاصة بالفضاء الخارجيو 

  

                                                             
  .123-122-121-120-119، مرجع سابقحمودة) ، بن لیلى (   :أنظر )(1

كانون الثاني حیث جاء في رسالة أرسلھا الرئیس األمریكي  12من  1958وھذا ما تأكد بعد ذلك في سنة 
... انني اقترح الموافقة على قصر استخدام «ولغانین" جاء في محتواھا "ایزنھاور" إلى الزعیم السوفیتي "ب

المجال الخارجي للفضاء على األغراض السلمیة وحدھا، إذ أن كال من االتحاد السوفیاتي والوالیات المتحدة 
ف مثل األمریكیة یستخدمان ھذا المجال حالیا في اجراء تجارب ذات تخطیط عسكري، واآلن قد حان األوان إلیقا

  وما یلیھا. 90سعد، نفس الرجع، ص  )فاروقأنظر: ( ...»ذلك
، قانون الفضاء،( اشكالیات... وآفاق)، مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس، أفریل )أرمیلكیراس(نظر: أ

  .142-140وص  132، الجزائر، ص 2004
الغربیون وجوب تألیف وتكوین ھذه  فیما یخص تشكیل لجنة الخاصة الستخدامات السلمیة للفضاء فإنھ  كان یرى

اللجنة وفقا للتوزیع الجغرافي المألوف والموجود على مستوى األمم المتحدة، فیما اصر االتحاد السوفیاتي على 
  فرض العدالة والتعاون الذي یتماشى بحسب رأیھم مع العدالة والواقع الدولي في ذلك الوقت.

   .32، صمرجع سابقشارل شومون،  :انظر
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لتصـبح أحـد  2012عام  74 إلىعند تأسیسها  وعض 24اللجنة من  ءقد زاد أعضاو 

  .)1(أكبر اللجان في األمم المتحدة

، الفضـاء الخـارجي واضـحا فـي بفكرة التـراث المشـترك إلنسـانیة الفقهاء اهتمامكان لقد 

اهتمــام األمــم المتحــدة  ممــا أدىحیــث نــادوا بتخصــیص الفضــاء الخــارجي لإلنســانیة جمعــاء، 

لـذلك  ،األقمـار الصـناعیة للفضـاء الخـارجي إلرسـال نتیجـةبشؤون اسـتخدام الفضـاء الخـارجي 

شــتركة بـادرت الجمعیـة العامـة لألمــم المتحـدة باتخـاذ قـرار نــص علـى االعتـراف بالمصـلحة الم

للجنس البشري في الفضاء الخارجي، وكانت الخطـوة األولـى التـي اتخـذتها األمـم المتحـدة فـي 

معاهدة الفضاء في  لمبدأ التراث المشترك لإلنسانیة اإلشارةتم فقد ، )2(نطاق الفضاء الخارجي

األولـى تحدیـدا فـي فقرتهـا و الثانیة في المادة األولـى و الخارجي مرتین مرة في دباجة المعاهدة، 

األجرام و استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و یباشر استكشاف « التي تقضي بأن و 

أو كانت درجة نمائهـا االقتصـادي  أیامصالح جمیع البلدان، و السماویة األخرى، لتحقیق فائدة 

ن كـل مـن اتفاقیـة المسـؤولیة الدولیـة عـ أشارت، كما »یكونان میدان للبشریة جمعاء و العلمي، 

 إلـى، واتفاقیـة تسـجیل األجسـام المطلقـة 1972التي تحدثها األجسام الفضائیة لسـنة  األضرار

                                                             
  ھي: 2012الدول المنخرطة في اللجنة الدائمة لالستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي لغایة  )(1

ألبانیا، الجزائر، األرجنتین، أرمینیا، أسترالیا، النمسا، أذربیجان، بلجیكا، بنین، بولیفیا، البرازیل، بلغاریا، 
اریكا، كوبا، الجمھوریة التشیكیة بوركینا فاسو، الكامیرون، كندا، تشاد، شیلي، الصین، كولومبیا، كوست

وإكوادور ومصر وفرنسا، وھنغاریا، ألمانیا، الیونان، الھند، إندونیسیا، إیران، العراق، إیطالیا، الیابان، األردن، 
كازاخستان، كینیا، لبنان، لیبیا، مالیزیا، المكسیك، منغولیا، المغرب، ھولندا، نیكاراغوا، النیجر، نیجیریا، 

و، الفلبین، بولندا، البرتغال، جمھوریة كوریا، رومانیا، االتحاد الروسي، المملكة العربیة السعودیة، باكستان، بیر
السنغال، سیرالیون، سلوفاكیا، جنوب أفریقیا، اسبانیا، السودان، السوید، سویسرا، الجمھوریة العربیة السوریة، 

یرلندا الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیة وأوكرانیا تایلند، تونس، تركیا، المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإ
  وأوروغواي وفنزویال وفیت نام.

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/COPUOS/members.html  
  .179، مرجع سابق، ص )حمودة(بن  لیلى  :أنظر )(2
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ـــــة جمعــــاء فــــي كشـالمصــــلحة العامــــة لإلنسانیــــ إلــــىفــــي دیباجتهمــــا  1976الفضــــاء لعــــام  ف ـ

استخدام الفضاء الخـارجي لألغـراض السـلمیة، كمـا أشـیر أیضـا فـي االتفـاق المـنظم ألنشـطة و 

 .)1(ذلك في المادة الرابعةو  1979األجرام السماویة األخرى لسنة و قمر الدول على سطح ال

  الثاني المطلب

  المبادئ التي تحكم نشاط الدول في استغالل الفضاء الخارجي

الخاصة بالمبادئ التي تحكم نشاطات الدول في ارتیاد  1967لقد جاءت معاهدة 

خرى، على التأكید على لسماویة األاألجرام او استغالل الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و 

لصالح كل األمم بصرف النظر عن درجة تقدمها و تم لفائدة استخدام الفضاء الخارجي سی أن

لخیر البشریة و فقا للقانون الدولي و على قدم المساواة و العلمي، دون تمییز أو ي االقتصاد

ال یجوز ادعاء حق جمیع مناطق األجرام السماویة، وأنه  إلىیكون حرا الوصول و كافة، 

                                                             
ام الفضاء الخارجي، بما في ذلك دیباجة معاھدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في استكشاف واستخد :أنظر )(1

  القمر واألجرام السماویة األخرى
، والمادة األولى من نفس المعاھدة، انظر كذلك دیباجة االتفاقیة حول المسؤولیة الدولیة عن 1967لسنة 

، ودیباجة االتفاقیة الخاصة بتسجیل األجسام المطلقة في 1972األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة لعام 
، واالتفاقیة المنظمة ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماویة األخرى 1976لفضاء الخارجي لسنة ا

  .1979لسنة 
للجمعیة العامة لألمم المتحدة المعقودة بتاریخ  856المتخذ في الجلسة العامة رقم  1472فقد جاء القرار رقم  -

لجمعیة العامة باعتقادھا ان استكشاف المجال الخارجي حیث نوھت ا 14في الدورة 1959كانون األول سنة  12
واستخدامھ یجب ان یقتصر على استھداف خیر االنسانیة والمنفعة لكافة الدول بغض النظر عن مدى نموھا 

بتاریخ  1085في الجلسة العامة رقم  1721االقتصادي أوالعلمي، وكررت الجمعیة العامة ذلك في القرار رقم 
  .16في دورتھا  1971كانون األول  20

من جملة ما نص علیھ من مبادئ، ان  1963كانون األول سنة  13الصادر بتاریخ  1962كما نص القرار  -
یباشر استكشاف المجال الخارجي للفضاء واستخدامھ لفائدة االنسانیة جمعاء وتحقیق مصالحھا وان تلتزم الدول 

رشاد بمبدأ التعاون والمساعدة المتبادلة والمراعاة الفعلیة في استكشاف واستخدام المجال الخارجي للفضاء االست
مرجع ، )فاروق( سعد ....للمصالح المتبادلة التي تكون للدول عند مباشرة أنشطتھا في المجال الخارجي للفضاء

 99-98، صسبق ذكره
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احتالله بأیة وسیلة أو وضع الید أو فرض السیادة على الفضاء الخارجي أو التملك 

  .)1(أخرى

الفرع األول) ثم یلیها ذكر المساعدة (  ات الفضاء الخارجيستخدامال أوالسنتعرض و 

  )الفرع الثاني(  التي تقدم لرواد الفضاء و خضوع المركبات الفضائیة الختصاص الدول

  األولى لفرعا

  استخدام الفضاء الخارجي

زیادة التنافس فضاء الخارجي هو شيء بالغ األهمیة في المثالي لل ستخداماالإن   

دون  بمدى الحریة المطلقة التي تكون للدولاألخیر و عادتا ما یكون مرتبط هذا  الدولي

  االضرار به.

منطـقـــــة ( الفقرة األولى) و وتبعـــا لهـــذا سوف نتكلـــــم عن حریة استغالل هذه ال  

  االستثناءات التي تحد من هذه األخیرة ( الفقرة الثانیة).

  

  

  

                                                             
   شاف واستخدام من معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استك 2والمادة  1المادة  راجع: )(1

  .1967جانفي  27الفضاء الخارجي،    

    أنظر:
M (Virally), PANORAMA DU DROIT INTERNATIONAL  
CONTEMPORAIN, ACADEMIE DE DROIT   INTERNATIONAL, RECUEIL DES 
COURS, 1983,V, TOME 183, P 162  
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  الفقرة األولى

  حریة استخدام الفضاء الخارجي

معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان نصت المادة األولى من   

استخدام الفضاء و على حریة اكتشاف 1967استخدام الفضاء الخارجي لسنة و استكشاف 

، حیث أنه من المقرر الیوم أن لكل )1(األجرام السماویة األخرىو كذلك القمر و الخارجي 

ة الكاملة في استخدام الفضاء الخارجي حیث تقوم هذه الحریة على أساس عدم ــالدول الحری

  .)2(التمییز بین دولة وأخرى، وأساس من المساواة التامة بین جمیع الدول في هذا المجال

أن هذه الحریة، في استخدام الفضاء الخارجي ال یمكن أن تعني الفوضى و سیما ال

القانون الدولي، وقد حرصت المادة الثالثة من  إطاربحال من األحوال بل هي حریة في 

 إطارتبرز في وضوح أن تلك الحریة ینبغي أن تجري ممارستها في  أنعلى  1967معاهدة 

میثاق األمم و الذي ال یتعارض مع مبادئ القانون الدولي  وحعلى النو ما یملیه القانون 

قاعدة شبیهة بتلك التي عرفها القانون الدولي  أنه هناك إلىنخرج هنا ومن  ،المتحدة بهدف

  .)3(التقلیدي فیما یتعلق بأعالي البحار

                                                             
 .255، صمرجع سابقصباریني (غازي حسن) ،  :أنظر )(1
 1967من معاھدة الفضاء  3فقرة  1 المادة راجع: )(2
      .896، صمرجع سابقعامر (صالح الدین) ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  :أنظر )(3
  على:  1967من  معاھدة الفضاء  3تنص المادة  
تلتزم األطراف في المعاھدة، في مباشرة نشاطاتھا في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في  «

ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، مراعاة القانون الدولي، بما في ذلك میثاق األمم المتحدة، بغیة صیانة 
  .»السلم واألمن الدولیین وتعزیز التعاون والتفاھم الدولیین

  86، المرجع السابق، ص  )فاروق( سعد أنظر:
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الصادر  1721في التوصیة الواردة في القرار رقم  تم التأكید على هذه القاعدةحیث 

) للجمعیة العامة لألمم المتحدة 6في (الدورة  1085في الجلسة العامة رقم  1961ة سن

الرسمي الوارد في  اإلعالنكذلك في و حیث منع على جمیع الدول تملك الفضاء الخارجي 

 )18الدورة(في  1963دیسمبر 13بتاریخ  1980في الجلسة العامة رقم  1962القرار رقم 

   :القائل

عن طریق أو لك القومي للمجال الخارجي بدعوى السیادة أنه ال یجوز التم«

المعاهدة ، كذلك ما نصت علیه »وسیلة أخرى بأيأو االمتالك أو ضع الید و أو االستخدام 

) بتاریخ 21( الدورة  2222بمقتضى قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة تحت رقم  المبرمة

  في فحواها: التي جاءفي مادتها الثانیة  1966دیسمبر سنة  9

عن طریق االستخدام أو ال یجوز التملك القومي للمجال الخارجي بادعاء السیادة  «

  .»سیلة أخرىو بأیة أو االحتالل أو وضع الید أو 

وزیادة على هذا فقد جاءت هذه القاعدة أي قاعدة حریة استخدام الفضاء الخارجي   

في كتابه ( قانون الفضاء) انه یمكن  مع رأي غالبیة الفقهاء فقد ذكر الفقیه "شارل شومون"

                                                                                                                                                                                              

التي تن�اول فیھ�ا الفض�اء الك�وني بالتأكی�د عل�ى  1952وقد اختتم األمیر "ھنري دي ھانوفر" رسالتھ سنة  ...       
أن المج�ال ال��ذي یق�ع خل��ف الفض��اء الج�وي یج��ب أن یك�ون منطق��ة ح��رة ألس�باب تتعل��ق باالعتب�ارات المبنی��ة عل��ى 
قانون الطبیعة الذي ھو أساس تلك االعتبارات فضال عن ض�رورات التك�وین السیاس�ي والث�انوي للمجتم�ع العلم�ي، 

" أن الفض����اء الخ����ارجي ال یمك����ن أن یخض����ع لس����یادة وطنی����ة ألن����ھ ح����ر schachter" "وق����د اعتب����ر "ش����اختر
ResCommunis " "مثلھ كمثل اعالي البحار والبح�ار العام�ة. وذھ�ب " م�ایرMeyer ف�ي رأی�ھ بحری�ة الفض�اء "

الخ��ارجي عل��ى اس��اس ع��دم امكانی��ة الس��یطرة الفعلی��ة علی��ھ وإل��ى ع��دم ت��وفر معطی��ات كافی��ة ع��ن ح��دود وماھی��ة و 
" فق��د رد حری��ة الفض��اء إل��ى ع��دم قابلیت��ھ للمل��ك وذل��ك لكون��ھ م��اال غی��ر قاب��ل Jenksمش��تمال ت��ھ. ام��ا " جنكن��ز" "
" إل��ى الفائ��دة الت��ي تس��دي للعالق��ات البش��ریة كنتیج��ة لحص��ر الس��یادة بالفض��اء Danierللحی��ازة. ونظ��ر " دانیی��ھ" "

 الجوي دون أن تتعداه إلى الفضاء الخارجي
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، كذلك ذهب یمتلكونه أنهملكن ذلك ال یعني و الفضاء الخارجي في خدمة البشر  أنالقول 

 EL espacio Aereo ـفي كتابه المعنون ب Pasini Costadoatكوستادوت"  "باسیني

الخارجي  انتفاء السیادة الوطنیة في الفضاء أنرأى  1955یرس سنة آالمنشور في بیونس 

  .)1(سیادة مشتركة بین الدول إلىیؤدي 

  الفقرة الثانیة

  استخدام الفضاء الخارجي استثناءات

عامة في هذا الشأن، فالمادة التاسعة قواعد قانونیة و  إجراءاتتتضمن معاهدة الفضاء 

صیانة البیئة و األجرام السماویة و منها تفرض على األطراف الموقعة تجنب تلویث الفضاء 

یة، كما جاءت المادة الرابعة من نفس االتفاقیة في تأكیدها على حظر استعمال األرض

 وٕانشاءالدمار الشامل،  أو أسلحةاألجرام السماویة لوضع أسلحة نوویة أو الفضاء الجوي 

تجسس بواسطة المحطات هذا الحظر ال یتناول في مفهومه ال أنعلى  ،وحصیناتقواعد 

م ـــالسل إقامةات الفضائیة بقصد ـــالنشاط إجراءجوب و وضح المادة الثالثة ت صنو الفضائیة 

مراقبة األقالیم األجنبیة قد ال  أنالتفاهم الدولیین، وال شك و تنشیط التعاون و ن الدولیین ــــاألمو 

  .)2(دعاء بكونها تساهم في حفظ األمنالتعاون، وان كان یصح اال أعمالتعتبر من 

                                                             
 وما یلیھا. 95، ص مرجع سابق،  )قفارو( سعدأنظر:  )(1
  راجع:  )(2

  .1967من اتفاقیة الفضاء لسنة  9والمادة  4والمادة   3المواد          
على وجوب دراسة أسلوب  1957تشرین الثاني  14لقد نص قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة الصادر في  -

  تم إال ألغراض سلمیة وعلمیة. رقابة یرمي إلى التأكد من إطالق السفن الفضائیة ال ی
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 إمكانیةعلى  ادتها الثانیة عشر تنص صراحةفي مو فإن المعاهدة  أخرىمن جهة و 

المنشآت الفضائیة المحدثة  إلىالفرصة لدول األطراف في الوصول  إتاحةالمراقبة عن طریق 

مسبق بزیارتها من أجل اتخاذ  إعالن إرسال مراعاةفي القمر مع و في األجرام السماویة أ

  .)1(التدابیر الالزمة

في األغراض السلمیة الذي  لفضاء الخارجيالالستعمال  من أجل المعرفة الصحیحة

حیث یمكن  ،حظر االستعمال العسكري لهو منع  البد من االتفاقیات الدولیةو المعاهدات  أقرته

التنظیم الدولي الجدید، كما انه یستجیب للمجهودات وضعها  األهدافتحقیق  إلى االقتراب

عدم استعمال السالح في الفضاء  وهو  أوضح بصورةو الكثیرة في سبیل نزع السالح و الكبیرة 

أعقد المشاكل التي یواجهها هذا و نظرا ألن مشكلة نزع السالح تعتبر من أهم و  الخارجي

لمحاولة تقلیله بالتعاون الدولي وكذا مجهودات األمم أو العصر، فقد تعددت المحاوالت لنزعه 

  .)2(االتفاقیات الدولیة الخاصة بتجرید الفضاء من السالحو المتحدة 

استخدام األشخاص العسكریین ألغراض البحث العلمي كما  كما أنه ال یمكن تصور

 أغراض أو أیة ص العسكریین ألغراض البحث العلميیضاف انه ال یحظر استخدام األشخا

                                                             
  .1967من اتفاقیة الفضاء لعام  12المادة راجع:  )1( 

  وما بعدھا 248، ص مرجع سابقحمودة) ، بن لیلى ( أنظر: )(2
الخاصة بحضر تجارب  1963اتفاقیة موسكو لسنة  وقد كانت ابرز االتفاقیات المبرمة في ھذا الشأن ھي:

 1968معاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة لسنة  -فضاء الخارجي وتحت الماءاألسلحة النوویة في الجو وفي ال
معاھدة  -1959معاھدة القطب الجنوبي (أنتاركتكا) لسنة  -2373التي أقرتھا الجمعیة العامة بموجب القرار رقم 

لمنظمة ألنشطة معاھدة المبادئ ا -1967حضر األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة( معاھدة تالتلوكو)  لسنة 
. 1967الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى لعام 

والتي  1972لسنة  1اتفاقیة سالت وتجدر اإلشارة إلى انھ ھناك أیضا اتفاقیات ثنائیة في ھذا الشأن نذكر منھا:
           1993فض األسلحة االستراتیجیة ستارت لعام معاھدة خ-1979لسنة  2وسالت  1974عدلت ببروتوكول 

  و ما یلیھا  255، نفس المرجع، ص  )حمودة(بن  لیلى : أنظر
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مرافق تكون الزمة لالستكشاف أو معدات  أیةاستخدام  وزیادتا على ذلك ال یمكن منعسلمیة 

تحرم في نصوص المعاهدة أنها  ومن المالحظاویة األخرى، لألجرام السمو السلمي للقمر 

 إنشاء سواء كان ذلك فيالعسكریة،  لألعمالغیره من األجرام السماویة في و استخدام القمر 

على األسلحة فیما  المنع، بینما یقتصر تجارب عسكریة أو إجراءفوقها  قواعد عسكریة

وضع أسلحة تقلیدیة  ال تحرم ن النصوصحیث أ ،غیرها من أسلحة الدمار الشاملو النوویة 

التفسیر الذي اعتمدته الدول الكبرى  وفي مدار حول األرض في الفضاء الخارجي، وهذا ه

  .)1(للنص

  الثانيالفرع 

  و خضوع المركبات لدولة االختصاص مساعدة رواد الفضاء

 التضافرستوجب أهمیة ما ا و، وهإلى عدة مشاكل الفضاء الخارجي وغز  أدى لقد

الذین تعتبرهم و  أخرىأي محنة أو تعرضوا لحادث  إذامساعدة رواد الفضاء أوال الدولي في 

األجهزة المستعملة فیها من  كذا تلكو  الفضاء الخارجي، إلىالدول بمثابة رسل لإلنسانیة 

مركبات فضائیة نظرا ألهمیتها البالغة للدول فهي بدورها تعبر عن مدى التطور التكنلوجي 

   ، و ثانیا في. الیه الدولالذي صارة 

                                                             
 .897، صمرجع سابقعامر (صالح الدین) ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  أنظر: )(1
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وخضوع المركبات لدولة  و لهذا ستتمحور دراستنا أوال عن مساعدة رواد الفضاء

(  المسؤولیــــــة الدولیـــة لدولة االطالقو ثانیا عن ( الفقرة األولى) الختصاص دولة التسجیل 

  الفقرة الثانیة). 

  الفقرة األولى

  ات الفضائیة الختصاص دولة التسجیلخضوع المركب و )1(مساعدة رواد الفضاء

رد األجسام المطلقة في الفضاء من و رواد الفضاء  كان االهتمام بمساعدة

 السوفیتياألمم المتحدة نظرا الهتمام كل من االتحاد  في مهام أدرجتالموضوعات التي 

   .ضااتفاق في شأنه، واهتمام الدول األخرى أی إلىالوالیات المتحدة األمریكیة بالوصول و 

اعتبروا أن هذا و جهات نظرهم في هذا الموضوع و بعض الدول  وممثل أبدىحیث 

تعبیر مباشر بمثابة ال هقانون الفضاء الخارجي، وأن بلورة ونح مقدامةاالتفاق یعد خطوة 

 إرساءفي سبیل و استخدام الفضاء الخارجي و لتدعیم التعاون الدولي في سبیل استكشاف 

  .تدعیما لهاو  اإلنسانیة، وتأكیدا العتبارات الدولیة الخالفاتالحد من و األمن الدولیین و السالم 

 1967دیسمبر  14وهكذا اجتمعت اللجنة القانونیة الفرعیة في جلسة خاصة بتاریخ  

احرزت 1967دیسمبر  15الوالیات المتحدة األمریكیة، وفي و  السوفیتيبناء على طلب الوفد 

اعیة ثم عرضت على الجمعیة العامة التي وافقت نصوص مشروع االتفاق على موافقة الجم

                                                             
ابریل  22التي تم التوقیع علیھا في  اتفاقیة إنقاذ المالحین الفضائیین وإعادة المالحین الفضائیین راجع: )(1

1968 .  
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واشنطن بتاریخ و  وثم تم التوقیع علیها بلندن، موسك 1967دیسمبر  19باإلجماع علیه في 

  .)1(1968دیسمبر  3دخلت حیز النفاذ في و  1968 ریلبأ 22

یة لدولة المعن أو إعالم إجراءفقد جاءت المادة األولى من االتفاقیة أنه ال بد من 

ذلك دون أي تأخیر مستخدما في ذلك جمیع و األمین العام لألمم المتحدة و اد الفضاء برو 

هبوط أو محن أو بالنسبة للمادة الثانیة انه في حلة وقوع حوادث  أما ،)2(الوسائل الممكنة

تزویدهم بكل و إلنقاذهم  اإلسراعغیر مقصود فإنه وجب من الدول األطراف أو اضطراري 

المادة  أما، )3(كذا األمین العام لألمم المتحدةو بإعالم السلطة المطلقة تقوم و مساعدة ممكنة 

في لي مكان أو البحار  أعاليكان ذلك في  ولو الرابعة فقد أكدت على مبدأ المساعدة حتى 

أكدت على التعاون و بالنسبة للمادة الخامسة فقد نوهت  أما، )4(ال یخضع لسیادتها آخر

  . )5(دولهم إلىالفضاء سالمین تسلیم رواد  إعادةالدولي في 

مساعدة عند تقدیمها لل اإلطالقدولة  تخضعكانت  وٕاذا ،أن المادة الثانیةو سیما ال

مسالة تحدید في  تفصلرقابة هذه األخیرة، فان هذه المادة لم  إلىالدولة المتعاقدة  إقلیمعلى 

األمر و أم ال،  تطورةعلمیة مو ذات قیمة فنیة كانت هذه المساعدة  إذاالجهة التي تقرر ما 

 أنشطةخاصة تلك التي لیس لها اشتراك حقیقي في  اإلقلیمالذي یثیر بال شك مخاوف دولة 

                                                             
  .139، ص مرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(1

  أما بالنسبة للجزائر نضمت الدول األخرى إلیھا بعد ذلك، دولة ثم ا 48توقیع ومصادقة  96كان ھناك          
 ، نفس المرجع،  )حمودة( ىلیلنظر في ذلك تھمیش أ ... فلم توقع علیھا ولم تصادق علیھا لحد اآلن  
  .139ص  

 .1968من اتفاقیة إنقاذ المالحین الفضائیین وإعادتھم ورد األجسام المطلقة في الفضاء  1المادة  راجع: )(2
 .من نفس االتفاقیة 2المادة  راجع: )(3
  من نفس االتفاقیة. 3المادة  راجع:) (4
  من نفس االتفاقیة. 4المادة  راجع: )(5
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الدولة  إقلیمبإرادتها المنفردة في  اإلطالقتدخل دولة  إمكانیة إلىما یؤدي  وه الفضاء،

، ولكن نقاذواإلتقدیم المساعدة في عملیات البحث بحجة  دون موافقة هذه األخیرة المتعاقدة

من خبرة  تكتسبه، لما اإلنقاذفي اإلطالق القیمة العلمیة المتطورة لدولة  یظهرالواقع العلمي 

  .متطورة وحدیثة في هذا المجال، ووسائل تمكنها بشكل حیوي في هذه العملیات تقنیةو علمیة 

األفراد  مطالبتا فیهافي االتفاق  واإلعادة اإلنقاذالمادة الخامسة من اتفاق حیث أكدت 

أحد مكوناته الذي  وتكتشف جسم فضائي أ ومعلومات أأي المتعاقدة التي تحصل على 

في أي أو البحار  أعاليفي أو األرض في المناطق التي تحت سلطتها  إلىیكون قد عاد 

كذلك تبلغ  اإلطالقمكان غیر واقع تحت والیة أي دولة أن تبلغ ذلك السلطات في دولة 

 إال، اإلطالقدولة  إلىم المتحدة، وعلیها بعد ذلك أن تعید هذه األجسام األمانة العامة لألم

أن یكون ذا طبیعة ضارة  وفي الحاالت التي یكون فیها هذا الجسم على درجة من الخطورة أ

  .)1(مؤثرة على الصحة وأ

كما نصت المادة الثالثة من معاهدة الفضاء على أن األجسام المطلقة في الفضاء 

هذا  لیتماإلعادة و ، وقد جاء االتفاق الخاص باإلنقاذ اإلطالقى ملك لسلطة الخارجي تبق

  :النص، فألزم الدول المعنیة في المادة الخامسة منه على ما یلي

أجزاء منه اتخاذ  والدولة عند عثورها على الجسم أعن التزام  جاء في الفقرة الثانیة  

كما ألزمت ، مساعدتهاو طلبها  من خالل وهذا اإلطالقسلطة  إلىالتدابیر الالزمة إلعادته 

                                                             
 .115، صمرجع سابق،  )ممدوح فرجاني( بخطا أنظر: )(1
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الدول المعنیة  األمین العام لألمم المتحدة من طرفو  اإلطالقإعالم سلطة على  الفقرة الثالثة

في أو  إقلیمهااألرض سواء في  إلىأي جزء منه  وعودة أي جسم مطلق أل في حالة اكتشافها

  .إقلیمهاخارج 

احتمال وقوع خطر  وجود أو في حالة  فیها أنه فقد جاء الرابعة و الخامسة قرةفأما ال   

إخطار  اإلطالقاحد أجزائه تم اكتشافه، البد على جهة و محدق جراء أي جسم فضائي أ

كافة النفقات  تتحمل، و یع التدابیر الالزمة للقضاء علیهاتخاذ جمو الدولة المعنیة بذلك 

  .)1(أي جزء منه وئي أالخاصة بتنفیذ االلتزامات المتعلقة باسترجاع ورد أي جسم فضا

حول  و"مركبة مصممة لتوضع في مدار كساتل حول األرض أ هيالمركبة الفضائیة   

 إلىتنقسم و ، )2(ُتدفع لعبور ممر ما من الممرات األخرى في الفضاء" وجرم سماوي آخر أ

  هي:و  إلیهاخمسة أنواع حسب طبیعة المهام التي تستند 

میل  100وح بین اول األرض على ارتفاع یتر هي مركبات تدور حاألقمار الصناعیة   

تؤدي مهام و تؤدي مهام معینة متصلة عادة بكوكب األرض و عدة أالف األمیال، و 

لمسبرات ا ، أماقد أطلق منها منذ بدئ عصر الفضاء آالف منهاو االتصال و االستطالع ك

القمر  إلى تسافرو هي مركبات فضائیة تترك جاذبیة األرض تمام، الفضائیة الغیر مأهولة ف

 ، كذلك بالنسبةالحصول على قیاسات معینةو قوم بتجارب علمیة عبر الكواكب األخرى لت

تمثل ذروة التقنیة في و تعقیدا و صعوبة  أكثرمهامها هي و و الغیر مأهولة  لمركبات المأهولةل
                                                             

     راجع: المادة الخامسة من اتفاقیة إنقاذ المالحین الفضائیین وإعادة المالحین الفضائیین ورد األجسام المطلقة  )(1
  .1968دیسمبر  03في الفضاء      

  وما بعدھا. 141، صمرجع سابقحمودة) ، بن أنظر: لیلى (
  A/AC.105/635/Add.11دة رقم وثیقة األمم المتح راجع: )(2
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هي و  " مكوك الفضاء"و" سویوزو" وأهم هذه المركبات هي " ابولو" و صناعة الفضاء 

ال یستطیع القیام بها، مثل و أ اإلنسانمهام معینة قد تشكل خطورة على  اط بها قیاممركبات ین

هذه المركبات المتقنة هي "المركبة فایكنج" األمریكیة التي  أمثلةمن و النزول على المریخ 

محاولة  ، كما أنه هناك بما یعرف بمحطات الفضاء التي تتمثل فينزلت على سطح المریخ

"سكاي الب" و"میر" ومن أهمها محطة الفضاء "سالیت" و ن الفضاء، في استیطا اإلنسان

  .)1("ألفا"و

، فان النشاطات التي من قبل المجتمع الدولي مبدأ حریة الفضاءتم االتفاق على  آإذ  

البحار التي  أعالي، شأنها في ذلك شأن السفن في سلطة أي إلىتجرى فیه ال تخضع 

  .)2(البحریة الختصاص الدولة التي تحمل جنسیتهاتخضع حصریا من حیث نتائج نشاطاتها 

لقطاع العام للدولة دون القطاع لحق التملك للملحقات الفضائیة  یقتصركان أنه حیث 

الفقهاء في مسألة ملكیة الدولة للمركبات تضارب بین اختلف كان هناك قد و ، الخاص لها

شحاته هذه التقدیرات  هیمإبرایلخص الدكتور و ، اإلطالقرقابتها علیها بعد و الفضائیة 

  :المواقف المختلفة بما یليو 

المـال  تصـبح بمثابـةانـه بمجـرد تـرك المركبـة للفضـاء الجـوي  حیث یرى بعض الفقهـاء

  .أطلقتهاینتهي حق الملكیة الذي كان للدولة التي و المتروك 

                                                             
،                       1996عالم المعرفة، أكتوبر  ،الفضاء الخارجي و استخداماتھ السلمیةعرجون (محمد بھي الدین) ،  أنظر: )(1

 .32ص الكویت،   
 .69، صمرجع سابقأنظر:  شومون (شارل) ،  )(2
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یتعــین و المركبــة تصــبح مــن قبیــل المــال المفقــود ال المتــروك  أن إلــى آخــر رأيوذهــب    

  .دخلت في حیازة أخر إذاصاحبها في حالة ما  إلى إعادتهاذلك ب

المركبـة التـي تطلــق بغیـر هــذه و كمـا فـرق اتجــاه ثالـث بــین المركبـة التـي تطلــق بنیـة اســتعادتها 

فـي الحالـة الثانیـة یـرى  أمـا، ال تعتبر ماال مفقوداو ففي الحالة األولى تظل الملكیة قائمة  ،النیة

تكـون هـي وحـدها و تـدخل فـي ملكیـة هـذه الدولـة  أجنبیـةدولـة  إقلـیم المركبة التي تسقط فـي إن

  .صاحبة الحق في التصرف فیها

تخضـع لقواعــد  أطلقتهـاالدولـة التــي  إلـى المركبــة إعـادةبــالقول بـأن  آخـر واكتفـى اتجـاه

  .المال المتروك في الدولة التي تسقط فیهاو القانون الداخلي بشأن المال المفقود 

  

القیــاس علـــى القواعـــد التــي تســـري بشــأن الطـــائرات المقتحمـــة  إلـــى آخــرذهــب اتجـــاه و 

  .)1(للفضاء الجوي األجنبي

التي و ة من الجمعیة العامة ر لقد حسمت األمم المتحدة عن طریق قراراتها الصادو 

تبلورت في عقد اتفاقیة تحت عنوان " اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 

  ذه النزاعات".للفصل في ه 1975لعام 

دخلت حیز النفاذ في و  1975جانفي  14تم التوقیع على هذه االتفاقیة بنیویورك في 

دول ثم انظم  5علیها  وصادقتدولة  25تم التوقیع علیها من طرفو  1976سبتمبر 15

                                                             
  .143-142، صمرجع سابق،  )فاروق( سعد أنظر: )(1

المشروع المقدم من طرف االتحاد السوفیتي في إعالن المبادئ األساسیة التي تحكم الفضاء الخارجي في أنظر: 
 A/AC.105/C2/SR.7والوثیقة رقم  A/AC.105/L2وثیقة األمم المتحدة رقم: 10-09-1962  
  .21/8/1962بتاریخ   
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من  8 و 7تطبق المواد و عدد كبیر من الدول بعد ذلك، وقد جاءت هذه االتفاقیة لتكمل  إلیها

نظام تسجیل المعمول به في األمانة العامة لألمم المتحدة منذ تبني قرار و ضاء معاهدة الف

  .)1(اثنا عشر مادةو تتضمن هذه االتفاقیة دیباجة و ، 1961دیسمبر  20" بتاریخ 1721"

مأخوذة من اتفاقیة تبدأ االتفاقیة في مادتها األولى بتعریف بعض المصطلحات التي هي 

هي  اإلطالقتتكفل بأمر  ویقصد بها هي الدولة التي تطلق أو ة الدولة المطلقالمسؤولیة مثل 

  من منشآتها جسم فضائي.و أ إقلیمهاالدولة التي یطلق من 

جسم فضائي عرفته على أنه األجزاء المكونة لجسم فضائي فصال عن مركبات ال  

المقید و الدولة المطلقة  وهي الدولة التي تطلق أو دولة التسجیل كما أن  أجهزتهاو  اإلطالق

  .)2(فقا للمادة الثانیة من االتفاقیةو الجسم الفضائي في سجلها 

بتسجیل  اإلطالقدولة أو الدول  إلزاملى ع المادة الثانیة في فقرتها األولى وقد جاءت  

األمین العام لألمم المتحدة  وٕابالغتتكفل بحفظه، و الفضائیة في سجل مناسب  أجسامها

  .بإنشائها لهذا التسجیل

 إلىبالنسبة  أكثر وفي حالة اشتراك دولتان مطلقتان أ أوضحتلفقرة الثانیة فقد ا أما   

تسجیل  أمرالتعاون فیما بینهما على من تتولى و أي جسم فضائي كان علیهما االتفاق  

المادة الثامنة من معاهدة المبادئ  أحكام مراعاةفقا للفقرة األولى من نفس المادة مع و الجسم 

                                                             
  .157-156، صمرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(1

  www.unoosa.orgمن مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء،   ST/SPACE/11/Rev.2وثیقة  راجع:     
 .1975المادة األولى من اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة  راجع: )(2
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استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و ول في میدان استكشاف المنظمة لنشاط الد

  .)1(األجرام السماویةو 

تنص المادة الثالثة منها على السجل الذي یحتفظ به األمین العام لألمم المتحدة  و  

  .)2(التام علیهاو الذي تدون فیه كل المعلومات التي یباح االطالع علیها و 

على الدول  أكدتالثالثة فقد و الثانیة و في فقراتها األولى ة بالنسبة للمادة الرابع أما  

المسجلة ألجسامها المطلقة في الفضاء أن تزود األمین العام لألمم المتحدة بالمعلومات 

  التي هي:و ، الفضائیة أجسامهاالمبینة في نصها على 

  الدولة المطلقة واسم الدولة أ -أ

  م تسجیلهرق وتسمیة دالة على الجسم الفضائي، أ -ب

  المكان الذي أطلق منه وأ اإلقلیم وتاریخ إطالقه  -ج

  معالم مداره األساسیة، بما فیها - د

  الفترة العقدیة -1

  المیل -2

  األوج -3

                                                             
              .المادة الثانیة من نفس االتفاقیة راجع: )(1

الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما نصت المادة الثامنة من معاھدة المبادئ المنظمة لنشاط 
  على ما یلي:                       1967في ذلك القمر واألجرام السماویة لعام 

تحتفظ الدولة الطرف في المعاھدة والمقیدة في سجلھا أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي بالوالیة والمراقبة  «
ھم أثناء وجوده ووجودھم في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي، على ذلك الجسم وعلى أي شخص یحمل

على جرم سماوي أو بعودتھا إلى األرض. وترد إلى دولة  وال ملكیة أجزائھا، بوجودھا في الفضاء الخارجي أو
ودھا، أیة أجزاء منھا یعثر علیھا خارج حد التسجیل التي تكون طرفا في المعاھدة أیة أجسام مقیدة في سجلھا أو

 »على أن تقوم تلك الدولة قبل الرد بتقدیم البیانات الثبوتیة الالزمة عند طلبھا
  .157، ص مرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2
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  الحضیض -4

  الوظیفة العامة للجسم الفضائي -هـ

ین آلخر عن أي جسم فضائي مقید من حاإلضافیة كذا تزویده بجمیع المعلومات و    

كانت و ها ـــات عنـــمعلوم إلیه أرسلت أنا ـــة سبق لهـــفضائی امــأجسذلك عن أیة سجلها، وكفي 

  .)1(ال كنها لم تعد فیهو في مدار أرضي 

ممارستها لنشاطات المنظمات الدولیة الحكومیة عندما  كما تنطبق هذه االتفاقیة على  

كانت أغلبیة و فاقیة االلتزامات المنصوص علیها في االتو قبولها الحقوق  في حالت فضائیة

  .)2(في معاهدة الفضاءو في هذه االتفاقیة  أعضاءالدول األطراف فیها 

من االتفاقیة غایة المادة الثانیة عشر  إلىتحدیدا من المادة الثامنة و بالنسبة للمواد  أما  

بالفضاء  إلجراءات التي نجدها في االتفاقیات الدولیة األخرى الخاصةتختص في افهي 

  االنضمام هنا تودع لدى األمین العام و أن وثائق التصدیق  وهو ،مع اختالف واحد )3(الخارجي

لألمم المتحدة على خالف االتفاقیات السابقة حیث كانت توضع وثائق التصدیق لدى 

  .)4(إیداعحكومات الدول التي تعینها االتفاقیة كحكومة 

  

  

                                                             
  .1975المادة الرابعة من  اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة  راجع: )(1
  

  .158ص، مرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2
  .1975اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة نص المادة السابعة  راجع: 
 األمم المتحدة،  A/AC.105/891وثیقة رقم:  2007دیسمبر  17المؤرخ في  62/101القرار رقم  راجع: 

  .مكتب شؤون الفضاء الخارجي  
 . 1975مركبات الفضائیة لعام من اتفاقیة تسجیل ال 8،9،10،11،12المواد راجع:  )(3
في جزئھا السابع تحت عنوان جھات  1969من اتفاقیة فیینا للمعاھدات لسنة  1فقرة  76المادة  راجع:  )(4

  اإلخطارات  والتصحیحات والتسجیل. اإلیداع و     
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  الفقرة الثانیة

  اإلطالقالمسؤولیة الدولیة لدولة 

من مصلحة و  لهاستكشاف الفضاء الخارجي واستعماله ألغراض سلمیة  فیزتحإن 

، ومن الواضح أنه بالرغم من التدابیر االحترازیة التي یجب أن تتخذها الدول اإلنسانیة جمعاء

فضائیة، فإن هذه الجسام األوالمؤسسات الدولیة والمشتركة بین الحكومات التي تقوم بإطالق 

قواعد دولیة فعالة تتعلق البد من خلق من هنا كانت و ضرر، قد تحدث بعض ال األخیرة

بالمسؤولیة عن األضرار التي تسببها أجسام فضائیة، وبنوع خاص تأمین دفع تعویض كامل 

  .وعادل لضحایا تلك األضرار من دون تأخیر

، مما یدعم التعاون الدولي في حقل استكشاف واستعمال القواعدوذلك بموجب هذه 

وتقع على دولة اإلطالق مسؤولیة دفع تعویض عن  ،جي ألغراض سلمیةالفضاء الخار 

  .)1(بالطائرات في الجو والضرر الذي ألحقه جسمها الفضائي بسطح األرض أ

في  1972لعام  التي تحدثها األجسام الفضائیة اتفاقیة المسؤولیة الدولیة نصتقد لو 

دة في االتفاقیة حین نصت لبعض المصطلحات الوار  ةمحدد على تعریفاتمادتها األولى 

  على أنه:

  ألغراض هذه االتفاقیة:

                                                             
، لبنان 332لعدد (عبد هللا) فرحات، النظام القانوني للجو والفضاء، مجلة الجیش، الدفاع الوطني، ا أنظر: )(1

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4363       
 .753-752الغنیمي ( طلعت) ، قانون السالم، مرجع سابق، ص ذكره:
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أي إضرار  والشخصیة أ اإلصابة ویقصد بتعبیر " األضرار" الخسارة في األرواح أ -(أ)

ممتلكات األشخاص  والضرر الذي یلحق بممتلكات الدولة أ والخسارة أ وآخر بالصحة أ

  كومیة الدولیة.ممتلكات المنظمات الح والمعنویین، أ والطبیعیین أ

  .اإلطالق" محاولة اإلطالقبتعبیر " أیضایقصد و -(ب)

  یقصد بتعبیر الدولة "المطلقة" ما یلي:و  -)ج(

  تدبر أمر إطالق جسم فضائي. والدولة التي تطلق أ -1

  جسم فضائي. إطالقتستخدم منشآتها في  وأ إقلیمهاالدولة التي یستخدم  -2

األجزاء المكونة للجسم الفضائي، فضال عن مركبة یشمل تعبیر الجسم "الفضائي" و  -(د)

  .)1(أجزائهاو اإلطالق 

األحكام الخاصة بالمسؤولیة عن جاءت بالقواعد التي تنظم اتفاقیة المسؤولیة  حیث أن  

هي تلك األنشطة البشریة ذات الصلة باستكشاف و الضرر الناشئ عن األنشطة الفضائیة 

األجسام الفضائیة  وٕاطالقتصنیع و أنشطة تصمیم استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك و 

  .)2(تشغیلها في الفضاء الخارجيو 

  )3(تعریف اإلطالق: أوال

(ب) من المادة األولى من اتفاقیة المسئولیة على أنه یقصد بتعبیر لقد جاءت الفقرة        

تضع هذا النص غیر موضح حیث أنها في الواقع لم  أنرغم و  اإلطالقمحاولة  واإلطالق ه

                                                             
  .1972األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة لسنة  المادة األولى من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن راجع: )(1
، 2003محمود (محمود حجازي)، المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدھا األجسام الفضائیة، أنظر: )(2

 .4-3ص
  .26 -22محمود (محمود حجازي) ، مرجع سابق، ص أنظر: )(3
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 حیث جاء بـ  ةاالنجلیزیوهذا مقارنتا بالنص باللغة نفسها  اإلطالقلعملیة  دقیقاتعریفا 

)launching includes attempted launching(  حیث نالحظ أن النص استعمل

یشمل محاولة  اإلطالقأن تعبیر  یبینما  وهو  meansلم یستخدم كلمة و  includesكلمت 

  .رهاكما انه قد یشمل غی اإلطالق

  اإلطالقثانیا: تعریف دولة 

هـذا و المسـؤولیة الكاملـة  اإلطـالقمعاهدة الفضاء الخارجي على تحمل دولة  أكدتلقد        

تترتــب علــى كــل دولــة مــن الــدول األطــراف فــي « مــا جــاء فــي نــص مادتهــا الســابعة بقولهــا 

األجـرام و قمـر أي جسـم فـي الفضـاء الخـارجي، بمـا فـي ذلـك ال إطـالقتتـیح أو المعاهدة تطلـق 

مـــن و أ إقلیمهــاعلـــى كــل دولـــة مــن الـــدول األطــراف یطلـــق أي جســم مـــن و الســماویة األخــرى، 

منشآتها المسـؤولیة الدولیـة عـن األضـرار التـي تلحـق أیـة دولـة أخـرى مـن الـدول األطـراف فـي 

أجزائـه  والقـانونیین بسـبب ذلـك الجسـم أ وأي شـخص مـن أشخاصـها الطبیعیـین أ والمعاهدة أ

األجـرام السـماویة و الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمـر  وفي الفضاء الجوي أو ض أفوق األر 

ورد األجسـام المطلقـة فـي الفضـاء  ٕاعـادتهمو المالحین الفضـائیین  إنقاذاتفاقیة  أما،)1(»األخرى

 Autorité de Lancementفاسـتخدمت مصـطلح  السـلطة المطلقـة 1968الخارجي لسـنة 

Launching Authority)2(.  

                                                             
 .1967 المادة السابعة من اتفاقیة الفضاء الخارجي لعام راجع: )(1
            .28، صمرجع سابق،  )محمود حجازي( محمود أنظر: )(2

     A/AC.105/787، وثیقة األمم المتحدة رقم: 2004دیسمبر  10المؤرخ في  59/115ذكره: القرار رقم     
  عن مكتب شؤون الفضاء الخارجي باألمم المتحدة.  
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هـي یقصد في هذا االتفاق بتعبیر " السلطة المطلقـة"،  أنهبعرف في المادة السادسة یو   

المنظمـــات الحكومیـــة  إحـــدىالمنظمـــة المعنیـــة عنـــد كـــون أو ، اإلطـــالقعـــن  المســـئولةالدولـــة 

االلتزامــات و تلــك المنظمــة قبولهــا للحقــوق  إعــالن، شــرط اإلطــالقعــن  المســئولةالدولیــة هــي 

كــون أغلبیــة الــدول األعضــاء فیهــا مــن الــدول المتعاقــدة و االتفــاق  المنصــوص علیهــا فــي هــذا

في معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میـدان استكشـاف و األطراف في هذا االتفاق 

، فــي حــین أن )1( األجــرام الســماویة األخــرىو اســتخدام الفضــاء الخــارجي بمــا فــي ذلــك القمــر و 

 وتعــرف الدولــة المطلقــة فــي مادتهــا األولــى علــى النحــ 1972اتفاقیــة المســؤولیة الدولیــة لســنة 

  التالي:

  :یقصد بتعبیر " الدولة المطلقة" ما یليو « 

  جسم فضائي إطالقتدبر أمر  والدولة التي تطلق أ -1

  .)2(»جسم فضائي إطالقتستخدم منشئتها في  وأ إقلیمهاالدولة التي تستخدم  -2

تحدید مفهوم الدولة المطلقة في كل مـن  ةمسأل في واضحا ووالمالحظ أن التطابق یبد  

اللجنـة الفرعیـة القانونیـة لالسـتخدام  قامـت، وقد )3(اتفاقیة المسؤولیةو ضاء الخارجي معاهدة الف

                                                             
  .1968ائیین لعام المادة السادسة من اتفاقیة إنقاذ المالحین الفض راجع: )(1
  .1972المادة األولى من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة لسنة  راجع: )(2

  ذكره:
 (David )Eric, Cédric van Assche, Code de droit international public, 3e édition, 

BRUYLANT BRUXELLES,2006, P1261. 
    ، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،  )حمودة(بن  أنظر:  لیلى )(3

  56،ص2009الجزائر   
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مفهوم الدولة المطلقة باعتبارها الدولة التي  بدراسة ،COPUOS(1)السلمي للفضاء الخارجي 

فـي خطـة عمـل مـدتها  األجسام الفضائیة، تتحمل المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدثها

  فئات من الدول هي: أربعةیمكن القول أن الدولة المطلقة تضم و  ثالث سنوات،

الدولـة التـي یطلـق مـن ، جسـمال إطالقالتي تدبر  و الدولة التي تطلق الجسم الفضائي  

  التي یطلق جسم فضائي باستخدام منشآتها. و الدولةجسم فضائی إقلیمها

مــن  اإلطــالقهــي تلــك الدولــة التــي تحــدث عملیــة لتــي تطلــق الجســم الفضــائي الدولــة ا  

الدولـة ، أمـا )2(للحمولـة الفضـائیة وعـدم ملكیتهـا لقـاذف أ وبغض النظر عـن ملكیتهـا أ إقلیمها

الدولـــة التــي تملـــك  فــي الغالــبهـــي و ، لعملیــةالتمویــل لب هــي التــي تقـــومف طـــالقاإلالتــي تــدبر 

ن الدولــة المطلقــة هــي الدولــة التــي تســتعمل مركباتهــا فــي عملیــة هنــا تكــو و  ،الحمولــة الفضــائیة

، فهـي الدولـة التـي اإلطـالقتمـول عملیـة أو الدولـة التـي تملـك الجسـم الفضـائي  أما، اإلطالق

 تكـونهـي التـي  جسـم فضـائيال إقلیمهـاالدولـة التـي یطلـق مـن ، لكـن )3(اإلطالقدبرت عملیة 

أو ، اإلطـالقعـدم ملكیتهـا لقاذفـات  وعـن ملكیتهـا أبغض النظر  ،إقلیمهامن  اإلطالقعملیة 

هــي تلــك الدولــة  الدولــة التــي یطلــق جســم فضــائي باســتخدام منشــآتهاو ، )4(للحمولــة الفضــائیة

                                                             

أنظر:     (1) 
 SH. (ROSENNE), The Perplexities of modern international Law, ACADEMIE DE 
DROIT INTERNATIONAL ,Recueil des courses, 2001,TOME291, P344  

  .30- 29، ص، مرجع سابق )محمود حجازي( محمود  أنظر: )(2
  .56، صمرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(3

الفضائیة  "ساتیشداوان"من منصة اإلطالق بمحطة "2في حالة إطالق القمر الصناعي الجزائري "ألسات  
مثال الھند ھي الدولة المطلقة في ھذا ال 2010جویلیا  12" في بالھند "شیناي"بمقاطعة " سریھاریكوتا"بمدینة 

  التي قامة بعملیة اإلطالق في حین إن الجزائر ھي الدولة التي دبرت عملیة اإلطالق
 .57، صنفس المرجع،  )حمودة(بن  لیلىأنظر:  )(4
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 اإلطــالقكاســتخدام قاذفــات  اإلطــالقالتــي تقــوم بتــوفیر المنشــآت التــي اســتخدمت فــي عملیــة 

  .)1(الجسم الفضائي إطالقالتابع لها في 

هناك اتفاق عام بین الدول، حول مبدأ تحمل الدول المسؤولیة الدولیة عـن  أنهو سیما ال  

مـن  السادسـة فـي الفقـرة األولـىتؤكـد ذلـك المـادة و ، )2(األضرار التي تسببها األجسام الفضائیة

ـــمعاهــدة الفض ـــاء الخــارجي التــي تنـ ـــتترتــب عل«ص علــى أن ــ ـــالــدول األطــراف فــي معى ـ اهدة ــ

ن كــل النشــاطات القومیــة المباشــرة فــي الفضــاء الخــارجي، بمــا فــي ذلــك المســؤولیة الدولیــة عــ

عــن و غیــر الحكومیــة  واألجــرام الســماویة األخــرى، ســواء باشــرتها الهیئــات الحكومیــة أو القمــر 

  . )3(»تأمین مباشرتها النشاطات القومیة وفقا للمبادئ المقررة في هذه المعاهدة 

طها الــوطني فــي میــدان الفضــاء الخــارجي تحمــل الــدول المســؤولیة عــن نشــا أي بمعنـى  

هیئــات غیـر حكومیــة  وسـواء كـان القــائم بهـذا النشـاط هیئــات حكومیـة تابعــة للـدول األطـراف أ

الحصــول علــى النشــاطات القائمــة بهــذه  الهیئــات الغیــر حكومیــة هــذا ال بــد مــن إلــى وأضــافتا

ط الفضائي قد تم عن تحت رقابتها المستمرة، وحینما یكون النشاو تصریح من طرف الحكومة 

الــدول األعضــاء و طریـق منظمــات دولیــة تكــون مســؤولیة احتــرام المبـادئ علــى عــاتق المنظمــة 

  .)4(فیها

                                                             
  .30، صمرجع سابق،  )محمود حجازي( محمود أنظر: )(1

 أنظر:(2) 
Eric (D), Cédric van Assche, Code de droit international public,Op,cit,P1260  

  ، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الھدى، عین  )زازة(  لخضر ذكره:
 وما بعدھا 66، ص2001الجزائر، ملیلة 

  .1967من معاھدة الفضاء الخارجي لعم  6/1المادة  راجع: )(3
 .356، صع سابقمرجعرجون (محمد بھي الدین) ،  ذكره:    
 .149، صمرجع سابقعلوان (عبد الكریم) ،  أنظر: )(4
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هذا ما أكدته هذه المادة على أن الدولة الطرف في المعاهـدة علیهـا مـنح التـرخیص و     

علـى  افهاوٕاشـر للهیئات غیـر حكومیـة عنـد مباشـرتها ألنشـطة فضـائیة، وكـذلك ممارسـة رقابتهـا 

قــد حملــت المــادة الســابعة مــن اتفاقیــة المبــادئ المنظمــة لنشــاطات و ،)1(هــذه األنشــطة باســتمرار

  األجرام السماویة و استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الدول في میدان استكشاف 

دولة یطلق من  أیة أوجسم فضائي  إطالقتتیح أو الدول التي تطلق  1967األخرى لعام 

أي أو منشآتها جسم فضائي المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تلحق أي دولة  وأ مهاإقلی

في الفضاء الخارجي و فوق األرض أ أجزائه وقانوني، بسبب ذلك الجسم أ وشخص طبیعي أ

المسؤولیة على الدولة أنه تقع اتفاقیة المسؤولیة الدولیة،  تؤكد المادة الثانیة منو ،)2(الجوي وأ

ة التي ــة الدولة المطلقة سواء كانت الدولــــا على أن تكون مسؤولیــــقد نصت منهالمطلقة، ف

 إطالقالدولة التي تستخدم منشآتها في  وأ اإلطالقالدولة التي تدبر  وأ إقلیمهایستخدم 

الجسم الفضائي مطلقة فیما یتعلق بدفع تعویض عن األضرار التي یحدثها جسمها الفضائي 

في حالة االشتراك في المشاریع و ، )3(طیرانها أثناءالطائرات في و على سطح األرض أ

أي جسم فضائي، تكون  إطالقسببها  أضرارالفضائیة تكون مسؤولیة الدول في حالة وجود 

بین الدول المشتركة فیها،  التكافلو بمعنى آخر مسؤولیة بالتضامن  وأمسؤولیة مشتركة 

ترجع على سائر المشتركین في  أنالحق  الدولة التي تدفع تعویضا عن األضرار لهاو 

عقد اتفاقیات فیما بینهم بشأن توزیع التزاماتهم  اإلطالقللمشتركین في  یمكن و ، اإلطالق

                                                             
 .51، ص مرجع سابقحمودة) ، بن لیلى ( أنظر: )(1
 1967من معاھدة الفضاء الخارجي لعام  07المادة  راجع: )(2
   118، صمرجع سابق،  )ممدوح فرجاني( خطاب أنظر: )(3

 .1972من اتفاقیة المسؤولیة لسنة  2المادة  ذكرتھ:   
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أو  إقلیمهاالتضامن، وحتى الدول التي یستخدم و عنها بالتكافل  مسئولةالمالیة التي تكون 

  .)1(طالقاإلأي جسم فضائي تعتبر مشتركة في عملیة  إطالقمنشآتها في 

تعتبر المسؤولیة التي فرضتها اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الضرر الذي یحدث و    

الطائرات أثناء تحلیقها مسؤولیة مطلقة توجب دفع تعویض عن هذه أو على سطح األرض، 

هكذا فان األضرار و األضرار كما نصت علیه المادة الثانیة من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة، 

أخرى غیر مذكورة بنص، تتحمل الدولة المطلقة مسؤولیتها على  أماكنفي  التي تحدث

الخسائر في األرواح هي  "األضرارأن "المادة األولى من االتفاقیة  تعرف، و )2(الخطأ أساس

الضرر الذي یلحق  والخسارة أ وبالصحة أ أخرىأي أضرار أو الشخصیة  اإلصابة وأ

ممتلكات المنظمات الحكومیة  والمعنویین، أ ون أاألشخاص الطبیعیی وممتلكات الدولة أ

  .)3(الدولیة

أن األضرار قد  إثباتتمكنت الدولة المطلقة  إذامن المسؤولیة المطلقة،  إعفاءیمكن 

األشخاص أو عن تقصیر من طرف الدولة المدعیة أو جسیم  إهمالكلیا، جراء أو نشأ جزئیا 

في  إبراءحدث بنیة التسبب في أضرار، وال یكون  المعنویین الذین تمثلهم وسواء الطبیعیین أ

كانت مخالفة للقانون الدولي و حالة األضرار الناشئة عن نشاطات باشرتها الدولة المطلقة 

استخدام و المعاهدة المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف و میثاق هیئة األمم المتحدة و 

  .)4(ویة األخرىاألجرام السماو الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر 

                                                             
 .1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیة  ،5المادة  راجع: )(1
  .120، ص مرجع سابق،  )ممدوح فرجاني( خطاب أنظر:) (2
 .من نفس االتفاقیة 1المادة  راجع: )(3
 من نفس االتفاقیة. 6المادة  راجع: )(4
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حتى المواطنین و الدولة المطلقة في مواجهة مواطنیها  أعفت 07كما أن المادة    

  هذا الجسم بقولها: إطالقاألجانب في اشتراكهم في 

هذه االتفاقیة على األضرار التي یحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة ال تطبق أحكام « 

  التي تلحق باألشخاص التالي بیانهم:و 

  هذه الدولة المطلقة واطنمو  -أ

 اإلطالقالمواطنون األجانب أثناء اشتراكهم في تسییر هذا الجسم الفضائي من وقت  -ب

جودهم، بناء على دعوة من تلك الدولة و  أثناء وفي أیة مرحلة الحقة حتى هبوطه، أو أ

  .)1(»االسترداد فیها  واإلطالق أ إجراءالمطلقة، في الجوار المباشر لمنطقة ینتوي 

یجوز  والدولة المطلقة بالطرق السلمیة أ إلىتقدم المطالبة بالتعویض عن األضرار و   

كن شریطة أن تكون كلتا ین العام لهیئة األمم المتحدة للها كذلك المطالبة بواسطة األم

  .)2(األمم المتحدة أعضاءمن  اإلطالقدولة و الدولتین أي الدولة المطالبة 

الدولة المطلقة هي خالل سنة  إلىیض عن األضرار تكون مدة المطالبة بالتعو و    

د الدولة المطلقة تاریخ تحدی وواحدة ال تتجاوزها ابتداء من تاریخ حدوث األضرار أ

ه ــنأنه في الفقرة الثانیة من المادة العاشرة من اتفاقیة المسؤولیة نصت على المسؤولیة، غیر أ

، یجوز لها تقدیم مطالبة خالل مهلة لةالمسئو في حالة العجز عن تحدید الدولة المطلقة 

وال تتجاوز هذه المهلة فترة سنة  إلیهاقدرها سنة واحدة من تاریخ علمها فعال بالوقائع المشار 

 ومن التاریخ الذي یكون فیه من المعقول أن یفترض فیه علم تلك الدولة بالوقائع ل واحدة

                                                             
  اتفاقیة المسؤولیة الدولیة. 7المادة  راجع: )(1
  المسؤولیة الدولیة.اتفاقیة  9المادة  راجع: )(2
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أن تقدم و طالبة أن تعدل طلبها یحق للدولة المو ظر على العلم بها، حرصت الحرص المنت

ذلك حتى بعد مرور سنة واحدة من تاریخ و بعد انقضاء اآلجال المذكورة  إضافیةثائق و 

  . )1(معرفة المدى الكامل لألضرار

  المبحث الثاني

  استخدام الفضاء الخارجيمجاالت  

االنتقـال مـن و  رز مظاهر العصـر الـراهن هـي ثـورة المعلومـات ووسـائل االتصـالأبمن 

بنـاء المسـتقبل علـى  أداةهذه الثورة التي تسعى لتكون  ،معلوماتي مجتمع إلىمجتمع صناعي 

 أقاصيقریة صغیرة، یمكن ألي شخص أن یعلم ما یجري في  إلىالعالم  تسطح كوكبنا حول

  في غرقته. وهو األرض 

ــــــدرس فــــــي هــــــذا المبحــــــث المجــــــاالت المهمــــــة    والســــــتكمال فحــــــوى دراســــــتنا ســــــوف ن

االتصــــال و البــــث مــــن الفضــــاء  مــــندامها فــــي الفضــــاء الخــــارجي ابتــــداء التــــي یمكــــن اســــتخ

  .بعد ( المطلب الثاني)ار عن ــــــزوال إلى االستشعــــــــالخارجي( المطلب األول) ثم ن

  

  

  

  

  

                                                             
  . ، اتفاقیة المسؤولیة الدولیة10المادة  راجع: )(1
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  األول المطلب

  البثو استخدام الفضاء الخارجي في االتصاالت  

 باعتبـــارعـــالم الغـــد  فـــي اتمجتمعـــالضـــوء المســـتجدات التـــي ترســـم موقـــع ودور علـــى   

فـــي الوصـــول واســـتخدام الفضـــاء الخـــارجي فـــي مجـــال االتصـــاالت وٕاطـــالق األقمـــار  هـــانجاح

یعتبـر ذلـك  ،الصناعیة التي تستخدم فـي البـث اإلذاعـي، سـواء كـان البـث المسـموع أو المرئـي

  .بمثابة ثورة حقیقیة غیرة الكثیر من األوضاع

الحساسة، فإننا سوف نتناول شـطرین  لتسلیط الضوء حول مضمون هذه االستخدامات  

كل واحد على حدى أولهما استخدام الفضـاء الخـارجي فـي االتصـاالت( الفـرع األول) ثـم ثانیـا 

  ي البث( الفرع الثاني).استخداماته ف

  الفرع األول

  استخدام الفضاء الخارجي في االتصاالت 

سـهولة إجـراء االتصـاالت علـى أذهـان الكثیـرین أنـه قـد یكـون مـن ال إلـىالذي یتبـادر          

لكـــن كیـــف یـــتم االتصـــال فـــي عمـــق الفضـــاء  ،)1(بـــین األقمـــار الصـــناعیة وســـطح األرض أ

؟ وهل هناك ما ینظم هذا النشـاط الخارجي وعلى بعد مسافات مالیین بل ملیارات الكیلومترات

  على الصعید الدولي؟

                                                             
    07م الموافق 2002نوفمبر  12 الثالثاء - 67العدد  -الوسط البحرینیة  ، جریدة )نجاح( كاظم أنظر: )(1

  http://www.alwasatnews.com/67/news/read/121737/1.html ـ.ھ1423رمضان    
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ولـى و التـي تتمثـل فــي ولإلجابـة علـة هـذه التسـاؤالت سـوف نحــاول مناقشـة الجزئیـة األ  

صـاالت المنظمات الدولیة التي تنظم هذا القطاع ( الفقرة األولى)، ثم عن النظام القانوني لالت

  .الفضائیة( الفقرة الثانیة)

  الفقرة األولى

  المنظمات الدولیة لالتصاالت الفضائیة

قـــد و عــالمي دولــي،  أســاسمنــذ البدایــة علــى  إن نجــاح نظــم االتصــاالت كــان مرهونــا

انـــت الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة أول مـــن أنشـــأ هیئـــة متخصصـــة ألقمـــار االتصـــاالت ســـنة ك

بعـــد نجـــاح المحـــاوالت األولـــى الســـتخدام األقمـــار و انـــت تســـمى بــــ " كـــوم ســـات"، كو  1962

مـن  تضـخمهو األساسـي ألهمیـة هـذا المجـال  إدراكهـاذلـك بسـبب و الصناعیة فـي االتصـاالت، 

 ،بتعــاون دولــي موحــد نظــام عــالمي لالتصــاالت إنشــاءي الرغبــة فــ وومــن جهــة أخــرى هــ جهــة

  ما مهد إلنشاء ووه

 ،تصـاالت الفضـائیة " إنتلسـات"هما: المنظمـة الدولیـة لالو أهم منظمتین عالمیتین لالتصاالت 

  .)1(هي " إنمارسات"و عدة مجاالت مشابهة و المنظمة المتخصصة في االتصاالت البحریة 

  واألنظمة اإلقلیمیة ت الفضائیة المنظمة الدولیة لالتصاالأوال: 

منظومــــــــــــــة أقمــــــــــــــار صــــــــــــــناعیة، تطلقهــــــــــــــا المنظمــــــــــــــة الدولیــــــــــــــة ألقمــــــــــــــار  هــــــــــــــي

(إنتلســات)، التــي تــدیر  International Telecommunication Satelliteاالتصــاالت

، وُأطلـق 1964 أوت 20ُأنشـئت المنظمـة فـي  المنظومة،وتشرف على الخدمات التي تقدمها 

                                                             
  .403، صمرجع سابقمودة) ، استخدام السلمي للفضاء الخارجي، حبن لیلى ( أنظر:) (1
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أمــا أحــدث سلســلة أقمــار  ،)(Early Birdحــت اســم الطــائر المبكــرت1965أول أقمارهـا عــام 

) فــي INTELSAT901(التــي أطلــق أول أقمارهــا  (INTELSAT9)هــذه المنظومــة فهــي 

ـــــــي INTELSAT906(والقمـــــــر 2001ســـــــبتمبر 6 ـــــــدر العمـــــــر  2002ســـــــبتمبر  6)، ف ویق

جهـــــــــازا لإلرســـــــــال  56عامـــــــــًا، ویحمــــــــل  13واالفتراضــــــــي ألقمـــــــــار هــــــــذه السلســـــــــلة، بنحــــــــ

وتـزوده مصـفوفة مـن الخالیـا الشمسـیة بطاقـة إجمالیـة، مقـدارها   Transpondersسـتقبالواال

  كیلوات. 10

عنصــرا مكمــال لمنظومــة  INTELSATوقــد اتخــذت وزارة الــدفاع األمریكیــة منظومــة 

نظرا للخدمات الهامة التي تقدمها منظمة انتلسات و ، )1(أقمار االتصال العسكریة التي تمتلكها

االســتفادة مــن خــدماتها، حیــث وصــل و  إلیهــاالعدیــد مــن الــدول علــى االنضــمام فقــد شــجع ذلــك 

دولـة  150مـن  أكثـردولـة بینمـا یسـتفید منـه  121 إلـى 1993سنة  إلیهاعدد الدول المنظمة 

  .)2(اآلن یخضع لنظام المنافسة أصبحقد و 

و إلى جانب المنظمات الدولیة لالتصاالت هنا منظمات على الصعید اإلقلیمي   

  ذكر منها:ون

ووقعت تسعة دول اشتراكیة علیها وفي عام  1968انترسبوتنیك التي تم إنشاؤها    

تم توقیع االتفاق النهائي علیها وتم إیداعها في هیئة األمم المتحدة، وبلغ عدد الدول  1971

  دولة في نهایة الثمانینات. 14المنظمة إلیها 

                                                             
  أنظر: )(1

http://www.qalqilia.edu.ps/itsat.htm 16.30, 17/01/2013  
  .404، صمرجع سابق، استخدام السلمي للفضاء الخارجي،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2

  .314-313-312، ص مرجع سابق،  )بھي الدین( عرجون أنظر:
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بین فرنسا وألمانیا من أجل تطویر وقد تم  1970المشروع األوربي (سیمفوني) لعام   

الشبكة األریبة لالتصاالت والبث التلفزیوني و المنظمة العربیة ألقمار الصناعیة (عرب 

من اجل مواجهة االحتیاجات المتزایدة لالتصاالت الفضائیة 1976سات) والتي تكونت سنة 

  بین أعضائها وتضم واحد وعشرون دولة یساهمون في میزانیتها.

والتي ضمت ستة  1977األوربیة ألقمار االتصاالت أنشأت في سنة  المنظمة  

وعشرون دولة جمیع دول أوربا الغربیة باإلضافة إلى یوغسالفیا، ووقعت االتفاقیة الدائمة لها 

  .)1(1985في سنة 

 28 إلــى 9خـالل المــؤتمر الــذي عقدتــه المنظمــة البحریــة الدولیـة خــالل الفتــرة مـــا بــین   

كان فیها ألول مـرة  تنسیق دولي بحري لألقمار الصناعیة إنشاء إمكانیةسة لدرا 1976فبرایر 

النتـائج التـي  أهـمالبحر، فكان مـن بـین في مجال منظمة دولیة لالتصاالت  إنشاءفكرة  ظهور

المنظمـة الدولیـة لالتصـاالت البحریـة  إنشـاءهـذه الجهـود، التوقیـع  علـى اتفاقیـة  إلیهـاتوصلت 

  .)2(1976سبتمبر  3وذلك في  INMARSATعیة " انمارسات" عن طریق األقمار الصنا

ــــــة للقمــــــر الصــــــناعي و      تتكــــــون منظومــــــة إنمارســــــات، التــــــي تعنــــــي المنظمــــــة الدولی

،مــن مجموعــات أقمــار International Mobile Satellite Organizationالمتجــول

 ألــــف كــــم وكــــل 36،علــــى ارتفــــاع Geostationaryصــــناعیة، فــــي مــــدارات جغرافیــــة ثابتــــة 

مجموعـــة منهـــا تغطـــي منطقـــة محـــددة مـــن الكـــرة األرضـــیة فمنطقـــة غـــرب المحـــیط األطلســـي 

                                                             
  .318-317-316-315، ص مرجع سابق،  )بھي الدین( عرجون ر:أنظ )(1

  وما یلیھا  411، مرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى  أنظر:
  أنظر:

  http://www.qalqilia.edu.ps/itsat.htm16.30, 17/01/2013          
 .407، ص نفس المرجعحمودة) ، بن لیلى ( أنظر: )(2
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-INMARSAT والقمــــــــران االحتیاطیــــــــان INMARSAT-3F4یغطیهــــــــا القمــــــــر 

3F2وINMARSAT-2F2  ومنطقـــــــــــة شـــــــــــرق المحـــــــــــیط األطلســـــــــــي، یغطیهـــــــــــا القمــــــــــــر

INMARSAT-3F2  والقمـــــــــــــرINMARSAT-5F5  والقمـــــــــــــرINMARSAT-3F1 ،

ومنطقــــــــة المحـــــــیط الهــــــــادي، یغطیهـــــــا القمــــــــر  INMARSAT-2F3 والقمـــــــر االحتیـــــــاطي

INMARST-3F3 والقمر االحتیـاطي ، INMARSAT-2F1 وتسـتخدم األقمـار مـن النـوع

INMARSAT-3، ،أحــــدث تقنیــــات الشــــعاع المركــــز، لتــــوفیر اتصــــاالت: صــــوتیة ورقمیــــة

أ إطــالق یمكــن حملهــا بالیــد. وقــد بــد وواضــحة؛ مــع أجهــزة اســتقبال متحركــة صــغیرة الحجــم، أ

ـــأول أقمــار الجی ـــ، وآخره1996ل ـأبریــ 4ل الثالــث منهــا فــي ـ ـــا فـ وكانــت ، 1998فبرایــر  3ي ـ

، بتزویـد جمیـع السـفن بمعـدات لالتصـال مـع 1991القوات البحریة األمریكیة، قد بدأت، عـام 

عـــن أقمـــار االتصـــاالت  كوســـیلة بدیلـــة معاونـــة، تخفـــف العـــبءINMARSAT منظومـــة 

 .ةالعسكریة التكتیكی

ویشـارك فیهـا  انمارسـاتة ـــة الدولیة على منظومة األقمار الدولیــتدیر وتشرف المنظمو 

یـنص قانونهــا العـام علـى إتاحــة الفرصـة السـتخدام خــدمات المنظومـة، فـي كافــة  دولـة، و 86

  .)1(دول العالم، مكن دون تمییز، وفي األغراض السلمیة فقط

  ئیةثانیا: النظام القانوني لالتصاالت الفضا

 أسـاسالنظام القانوني السـتخدام الفضـاء الخـارجي فـي مجـال االتصـاالت علـى  یتحدد  

  :األحكام التي تضمنتها مجموعة االتفاقیات المعروفة اختصارا بالـو المبادئ 

                                                             
  أنظر: )(1

        http://www.qalqilia.edu.ps/itsat.htm  
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 )télécommunications satellites International(  هي االتفاقیة التـي مكنـت الـدول و

ـــة، مـــن تطـــویر  عضـــاء فـــي اتحـــاد االتصـــاالتاأل وأ المالئمـــة فـــي هـــذا  بلـــورة القواعـــدالدولی

فـي هـذا المیـدان، وخاصـة الــ  قد لعبت دورا هاماأن الشركات األمریكیة  وفي الحقیقةالمجال، 

comsat  قامت دول المعسـكر االشـتراكي السـابق شـبكتها الفضـائیة أ ، حیث1971منذ عام و

فـإن النظـام الـدولي السـتخدام  أخـرى هـةج، ومن intersputnikالمعروفة باسم و الخاصة بها 

بشــأن الفضــاء الخــارجي، واتفاقیــة االتصــاالت  1967معاهــدة  إلــىرات الفضــائیة یســتند المــدا

 وأقرتهـاضـعها االتحـاد و التـي  والعدید من اللـوائح الرادیـو البروتوكول الملحق بها و  1973لعام 

    )1(العالمي ومؤتمرات الرادی والمعنیة أ أجهزته

األقمــار  توفرهــاالطــرق التــي  بجمیــعالمعلومــات  الهــدف الرئیســي فــي توصــیل أنحیــث    

التقنیـات و  وساسا علـى تقنیـات الرادیـأالتي ترتكز و الفنیة المتنوعة  اآللیاتالصناعیة تكمن في 

ذلـــك تســـمح عنـــد اللـــزوم  لـــىزیـــادة عو البصـــریة التـــي یمكـــن اســـتعمالها فـــي مجـــاالت معینـــة، 

حیـــث تكــون هنـــاك اتصــاالت بـــین  ،ن وجــدتإكــب األخـــرى االتصــال بحضــارات ســـكان الكوا

  تكون عبارة عن أو ، أخرىجسام فضائیة أ وأبین القمر الصناعي لألرض و مراكز األرض 

بــــین أجهــــزة فضــــائیة، وهــــذا مــــا  اتصــــاالت وأكثــــر أ أو اتصــــاالت بــــین مركــــزین فــــي األرض

طات الفضـــائیة یـــنظم هـــذه األعمـــال مثلهـــا مثـــل النشـــاو یســـتوجب وضـــع نظـــام قـــانوني یحكـــم 

، واتفاقیات الفضاء األخـرى، كمـا نجـده 1967األخرى، وهذا النظام نجده في معاهدة الفضاء 

بصفة عامة في قواعد القـانون الـدولي العـام، ونظـرا لضـرورة التنسـیق بـین االتصـاالت و كذلك 

                                                             
 .901، صمرجع سابقعامر (صالح الدین) ، مقدمة  في القانون الدولي العام،  أنظر: )(1
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ي الدولیــة، فــان أكثـــر األحكــام وغالبیتهـــا المنظمــة لنشــاط االتصـــاالت تظهــر فـــي األحكــام التـــ

  .)1(ضعها االتحاد الدولي لالتصاالتو 

لمعرفة المسؤولیة الدولیة للدول في االتصاالت في الفضاء الخارجي البد من و       

  هي:و التفرقة بین ثالثة حاالت و التمییز 

في الفضاء الخارجي من طرف الدولة  األولى التي تكون ممارسة االتصالالحالة   

التي تمارس و الحالة الثانیة فقا لقواعد للقانون الدولي و دولة و هنا تخضع مسؤولیة النفسها 

المنظمات الدولیة لالتصاالت الفضائیة، فإن مسؤولیة الدول األعضاء في المنظمة  یمكن 

، حیث جاء في المادة السادسة )2(كانت الدولة عضوا في المنظمة إذاتحریكها في حالة ما 

استخدام الفضاء و في میدان استكشاف من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول 

على الدول  تبانه یتر  1967األجرام السماویة األخرى لعام و الخارجي بما في ذلك القمر 

األطراف في المعاهدة مسؤولیة دولیة عن النشاطات القومیة المباشرة في الفضاء الخارجي، 

غیر  وات الحكومیة أاألجرام السماویة األخرى، سواء باشرتها الهیئو بما في ذلك القمر 

فقا للمبادئ المقررة في هذه و الحكومیة وعن تأمین على مباشرة جمیع النشاطات القومیة 

المستمر على نشاطات الهیئات الحكومیة  واإلشرافتراعي فرض المتابعة  أنهاالمعاهدة، كما 

ة في التي تكون مشتركو الغیر حكومیة في الفضاء الخارجي، وتكون المنظمة مع الدول أو 

                                                             
  .413-412، صمرجع سابق، حمودة) بن لیلى ( أنظر: )(1
  نظر: وثیقة االتحاد العالمي لالتصاالتأ

(I.T.U)P:\ARA\SG\CONF-SG\WCIT12\DIV\FinalActsA.  
http://www.itu.int/ar/wcit-12/Pages/default.aspx  

  .759-758، نفس المرجع، ص حمودة) بن لیلى ( نظر:أ
 .414، نفس المرجع، ص  حمودة) بن لیلى( أنظر: )(2
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هي ممارسة المؤسسات الخاصة و الحالة الثالثة و  )1(هذه المعاهدة هي صاحبة المسؤولیة

المسؤولیة الدولیة عن األضرار تكون عن طریق األقمار الصناعیة،  ائیةـلالتصاالت الفض

ات الخاصة ــألن المؤسس، على عاتق الدولة تسببها هذه النشاطات، أنالتي من المحتمل 

المسؤولیة الدولیة بخاصة الاالتفاقیات األخرى و معاهدة الفضاء لما تقرره ا ـــمل تبعة بالعـــملزم

واتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة  1972عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائیة لسنة 

ملزمة بالحصول على ترخیص من الدولة التي  أنها، كما 1975في الفضاء الخارجي لسنة 

  .)2(بتهاتخضع لمراقو تتبعها 

الدولة التي  وحیث في هذه الحالة تقع المسؤولیة الدولیة إما على دولة التسجیل أ  

من طرف و أ إقلیمهاتباشر الرقابة على هذه المؤسسات وهذا الحتمال وجود منشآت على 

  من اتفاقیة الفضاء على: 7، فقد نصت المادة اإلطالقدولة 

أي جسم في  إطالقتتیح  وة  تطلق أتترتب على كل الدول األطراف في المعاهد «  

األجرام السماویة األخرى، وعلى كل دولة من الدول و الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر 

منشآتها، المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تلحق  وأ إقلیمهااألطراف یطلق أي جسم من 

 وشخص من أشخاصها الطبیعیین أ أي ومن الدول األطراف في المعاهدة أ أخرىأیة دولة 

في الفضاء و في الفضاء الجوي أو فوق األرض أ أجزائه والقانونیین بسبب ذلك الجسم أ

  .)3(»األجرام السماویة األخرىو الخارجي، بما في ذلك القمر 

                                                             
 .1967من اتفاقیة الفضاء  6المادة  راجع: )(1
 .414، ص مرجع سابق، حمودة) بن لیلى (أنظر:  )(2
 .1967دة السابعة من معاھدة الفضاء الما راجع: )(3
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من معاهدة الفضاء فإنها تنص على أن نشاطات الدول المتعلقة  3المادة  أما

میثاق األمم المتحدة، وعلیه و جب أن تتم وفقا للقانون الدولي باستخدام الفضاء الخارجي، ی

فأن المسؤولیة الدولیة للدول، التي تكون عن نتیجة لنشاطات التي تقوم بها في الفضاء 

الخارجي الخاصة باالتصاالت الفضائیة، یتم تحدیدها لیس في إطار أحكام قانون الفضاء 

  .)1(اعد القانون الدولي العامفقط بل أیضا یتم تحدیدها كذلك على ضوء قو 

  الثاني الفرع

  استخدام الفضاء الخارجي في البث

 وهذاالمجتمع الدولي في  أهمیة بالغةلبث المباشر عبر األقمار الصناعیة إن ل  

 من مساهمة في خلق نهضة اجتماعیة كبرى تحققه هذه اآللیةأن التام بما یمكن  مهإلدراك

  .)2(بصورة فعالة بدوره في التطور االجتماعي كانت، مما یؤثر في شتى المجاالت

وفیما یلي توف نتناول البث عبر الرادیو و التلفزیون ( الفقرة األولى) ثم البث عن   

  مار الصناعیة (الفقرة الثانیة). طریق األق

  

  

  

                                                             
 .1967من اتفاقیة الفضاء  3المادة   راجع: )(1
 ، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر العابر للحدود في ضوء  )جمال عبد الفتاح( عثمان أنظر: )(2

  .14، ص 2009احكام القانون الدولي، دار الكتاب القانوني،اإلسكندریة،     
، حریة اإلعالم في القانون الدولي، مركز اإلسكندریة للكتاب، الطبعة األولى،  )محمد عطا هللا( نشعبا أنظر:

  . 141، ص2007  
وما  364، اإلسكندریة، ص2009، حریة اإلعالم والقانون، دار الجامعة الجدیدة للنش،  )راغب( الحلو أنظر:

 یلیھا.  
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  الفقرة األولى

  و التلفزیون البث المباشر عبر الرادیو 

التي و الدقیقة " میكروویف"،  وموجات الرادی إشاراتقبل عهد األقمار الصناعیة كانت   

بین  إرسالهایتم و البیانات، و الصور و البرق و الهاتف  إشاراتفي نقل  أیضایمكن یستخدمها 

كترددات  )1(على قمم التالل والواقعة على امتداد خط البحر فوق أبراج أ اإلعادةمحطات 

یقاس طول تلك و نیة كلم/ثا 300000بسرعة الضوء أي بما یعادل و في خط مستقیم 

    . )2(الموجات بالمتر

یتم البث من ارتفاعات  أنبأداء عمله على الوجه األكمل فالبد  ولكي یقوم الرادیو 

المحیطات فینتقل البث بسهولة و الجبال و شاهقة حتى ال تصطدم بالمواقع الطبیعیة كالغابات 

ذلك نظرا و سائل االتصال و هینا باعتباره من أهم  وقتا و، وقد ضل الرادی)3(من مكان آلخر

 إمكانیةبعیدة دون مسافات  إلى إشارتهووصول  اإلرساللما یتمیز به من قدرة هائلة في 

  .)4(التشویش علیها

التي  والرادی بسط نفوذهم عن طریق برامج حاولواروسیا وألمانیا  سیما وأنال  

یعمل  أنیمكن  وأن الرادیالنازي "جوبلز" قال "  اإلعالمالدعائیة لدرجة أن وزیر  استخدمتها

هاما و كوسیلة من وسائل االتصال مازال یؤدي دورا جوهریا  والرادیو كبدیل عن الدبلوماسیة"، 

  .فقد تراجعه بعض الشيء ظهور التلفزیون مع أن إالكوسیلة إعالمیة متمیزة، 

                                                             
 .417، صمرجع سابق، حمودة) بن لیلى ( أنظر: )(1
        ، اإلعالم الدولي عبر األقمار الصناعیة دراسة لشبكات التلفزیون، دار الفكر  )انشراح( الشال أنظر: )(2

 .15،ص 1986العربي، 
 .23، مرجع سابق، ص )جمال( عبد الفتاح أنظر: )(3
 .35،ص1997، البرامج الثقافیة و اإلعالم اإلذاعي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )سھیر( جاد أنظر: )(4
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 إزاءبالوالیات المتحدة األمریكیة  1936بث تلفزیوني منظم تم سنة  أولكان و لقد 

، )1(نقل الصورة عن طریق األضواء اإللكترونیة إمكانیة إلى ZWORYKINوصل العالم ت

في تحقیق االتصاالت بشقیها السمعي  دورا هاماالبث التلفزیوني بعد اختراعه  حیث لعب

تجدر و الصوت یعطي المشاهد رؤیا كاملة عن البرامج،  إلىالبصري، فبإضافة الصورة و 

اهم ما یمیز البث التلفزیوني، حیث أن البث التلفزیوني و المحلي هذكر أن الطابع  إلى اإلشارة

ترددات مغناطیسیة محددة المدى، فالموجات المتریة ذات الو ینتقل من خالل موجات كهر 

یكون مداها متوقفا عند بلوغ  (Very High Frequency-VHF) التي یرمز لها بـو العالیة 

تلك الموجات  أنهوائیات ذات قدرة عالیة، كما  إلىمن ثم فهي تحتاج و كیلومتر،  80مسافة 

الجبال المرتفعة ألنها تسیر في حدود خط الرؤیا بین و تتأثر بالموانع الطبیعیة كالمباني 

ذات الترددات  "الدیسنتمتریة"ینطبق القول أیضا على الموجات و االستقبال و  اإلرسالهوائي 

  .)2(فوق العالیة جدا

 300فإن مداها ال یزید عن ) UHF - Ultra high frequencyالتي یرمز لها بـ (و   

التي  اإلشاراتاألشجار فضال عن ضعف و تسببها المرتفعات ات تأثیر  إلىكیلومتر باإلضافة 

، لذلك فإن هذه االعتبارات الفنیة تتأثر اإلرسالتحملها هذه الموجات كلما بعدت عن محطة 

ما جعل هذه المرحلة تتمیز  وهو  فزیونمحلیة التلدت أ، جغرافیتها الوعرة وبطبیعة األرض 

  .)3(تنظیمه بما یكفل رقابتها علیهو باحتكار الدولة لهذا المرفق 

                                                             
 .24، صمرجع سابق،  )جمال( عبد الفتاح أنظر: )(1
  .46، مرجع سابق، ص )انشراح( الشال أنظر: )(2
  .417، صمرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(3
 . نفس المرجع.1956ونشیر إال انھ تم أول إرسال تلفزیوني في الجزائر كان ذلك سنة  
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حمایة  وه إقلیمهاتستهدف الدول من احتكارها لعملیة البث التلفزیوني داخل  حیث      

لتي تقوم كافة األسس او نظامها التعلیمي و حمایة الهویة الثقافیة لألمة و اآلداب و النظام العام 

مبدأ السیادة  وٕاعالء اإلعالمیةعلیها الدولة، هذا فضال عن تأكید على مفهوم االستقاللیة 

الترویج لمعتقداتها و توجیهه و تكوین الرأي العام  إلىتسعى الدولة من خالل البث التلفزیوني 

وني المحلي الذي یتسم به البث التلفزیو  اإلقلیميوقد نتج عن هذا الطابع ، )1(السیاسیة

 إلیهاال یصل البث  أماكنوجود   UHFو VHFعیوب الموجات الكهرومغناطیسیة بنوعیها و 

من  إال إلیهاال یمكن وصول البرامج المذاعة  Shadow areasسمیت بمناطق "اإلعتام" 

االقتصادیة، حیث یتطلب األمر و الفنیة  اإلمكانیاتخالل األقمار الصناعیة بسبب ضعف 

  .)2(شارات التلفزیونیة لمسافات أبعدلموجات الحاملة لإلمحطات لتقویة ا إنشاء

  الفقرة الثانیة

  البث عن طریق األقمار الصناعیة

القمر  إطالقكانت البدایة الفعلیة لتجاوز البث التلفزیوني حدود الدولة عندما تم   

 )3(مدار منخفض حول األرض إلى 1960اوت  13" في ECHOوالصناعي األمریكي "إیك

الفضاء  إلىقمر صناعي  أولبإطالق  1957في عام  السوفیتياالتحاد الها بعد ذلك ت

  .)4(وهذا القمر لم یكن مخصصا لالتصاالت )سبوتنیك(وهو 

                                                             
، 1990المباشر عبر األقمار الصناعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ، التلفزیون )عصام( زناتي أنظر: )(1

 .4ص  
 .26، صمرجع سابق،  )جمال( عبد الفتاح أنظر: )(2
 .311-310، ص مرجع سابق،  )بھي الدین( عرجون أنظر: )(3
 وما بعدھا. 53، نفس المرجع، ص  )بھي الدین(  عرجون أنظر: )(4
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اآلخر  ولم یكن هو  أقمارها أولالوالیات المتحدة األمریكیة  أطلقت 1958في عام و   

الفاعلة التي  أول األقمار الصناعیة 1960في سنة  أطلقت بعد ذلك ،مخصصا لالتصاالت

من بقع معینة في  اإلشاراتذلك عن طریق تلقي و الالسلكیة  اإلشاراتتستخدم في نقل 

ذلك  تلىفي األرض، ثم  أخرىبقع  إلىبثها  إعادةترددات معینة ثم  إلىاألرض ثم تحویلها 

بإطالق القمر  NASAالفضاء األمریكیة و الوطنیة للطیران  اإلدارةقامت  1962في سنة 

به تحقق الحلم في نقل برامج تلفزیونیة بین القارات ثم توالت بعد ذلك  و" تلستار"  الصناعي

أقمار صناعیة في مدارات ثابتة حول  إطالقاالنجازات في مجال الفضاء متصلة في 

   .)1(األرض

قد كان یشمل و في عربسات  وعلى الصعید العربي فقد كان المشروع العربي ه أما  

-القمر األول عربسات إطالقتم  1985اعیة، حیث انه في  فبرایر جیلین من األقمار الصن

A1  القمر الثاني عربسات  وأطلق"، 4-على متن القاذف األوربي "اریانB-1  في ماي

 C1تم اطالق القمر الثالث من الجیل األول عربسات  1992فبرایر 27، وفي 1985

قناة تلفزیونیة  وا تلیفونیا أخط 1466قناة تتسع كل منها لعدد  25یشمل القمر العربي و 

  .)2(كذا قناتین للبث التلفزیوني المباشرو واحدة 

  

  

                                                             
   .27، صمرجع سابق،  )جمال( عبد الفتاح أنظر: )(1
 .318، ص مرجع سابقعرجون ( بھي الدین) ،  أنظر: )(2
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اســـــتخدام  الناتجـــــة عـــــنمـــــن المشـــــاكل  الكثیـــــرلكـــــن مـــــع كـــــل هـــــذا التطـــــور بـــــرزت 

بـــــین التوزیـــــع لموجـــــات  تتجســـــد المرئـــــيو ، المســــموع اإلذاعـــــيالفضــــاء الخـــــارجي فـــــي البـــــث 

ــــــر األقمــــــار  األخطــــــار الناجمــــــةو ، اإلرســــــالالتــــــي تحمــــــل  والرادیــــــ ــــــث المباشــــــر عب عــــــن الب

األمـــــر الـــــذي  وال ترغـــــب فـــــي مثـــــل هـــــذا االســـــتقبال، وهـــــو دول قـــــد ترغـــــب أ إلـــــىالصـــــناعیة 

ــــر مــــن التســــاؤالت، منهــــا مــــدى الرقابــــة علــــى المــــواد  أســــال التــــي یــــتم بثهــــا  اإلعالمیــــةالكثی

للــــــدول المعزولــــــة، مــــــدى الحمایــــــة التــــــي یتعــــــین توفرهــــــا و الصــــــناعیة  األقمــــــارعــــــن طریــــــق 

ـــــي تقـــــوم أجهـــــزة األمـــــم المتحـــــدة ووكاالتهـــــا المتخصصـــــة بدراســـــتها، اوهـــــي  لموضـــــوعات الت

ــــة االســــتخدامات الســــلمیة للفضــــاء الخــــارجي، و  وولهــــا الیونســــكأفــــي و  حیــــث نجــــد بــــروز لجن

  .أساسیین مبدأین

العدیـــــد مــــــن الوثـــــائق الدولیـــــة فــــــي  أكدتـــــهحــــــق  والحـــــق فــــــي المعلومـــــة وهـــــ أولهمـــــا  

المبـــــادئ التوجیهیـــــة  إعـــــالن 1972ســـــنة  ولیونســـــكقـــــرت اأوقـــــد ، اإلنســـــانمجـــــاالت حقـــــوق 

 منـــــهالتاســــعة  فــــي مادتهــــا وأكــــدت، عــــن طریــــق األقمـــــار الصــــناعیة اإلذاعــــيبشــــأن البــــث 

لتوجیــــــه البــــــث المباشــــــر عبــــــر األقمــــــار  أساســــــيشــــــرط كاالتفــــــاق المســــــبق  أنــــــه یــــــتم علــــــى

ـــــة  أخـــــرىشـــــعوب دول  إلـــــىالصـــــناعیة  ، وقـــــد حظـــــي مبـــــدأ القبـــــول مـــــن اإلرســـــالغیـــــر دول

عبـــــر األقمـــــار الصـــــناعیة بالتأكیـــــد فـــــي أجهـــــزة األمـــــم  اإلرســـــالالـــــدول التـــــي تتلقـــــى جانـــــب 

نظـــــام  إلــــىالمزیـــــد مــــن التـــــأني بهــــدف التواصـــــل  إلــــىالمتحــــدة، ولكــــن كانـــــت هنــــاك دعـــــوة 

  .)1(الئحي یحكم األمر بالتفصیل

                                                             
 .901، ص مرجع سابقعامر (صالح الدین) ،  أنظر: )(1
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ــــــادئ  أصــــــدرتحیــــــث    الجمعیــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة قــــــرار تحــــــت عنــــــوان " المب

ــــــدولي المباشــــــر لإلذاعــــــة التــــــي تحكــــــم اســــــتخدام ا ــــــث ال ــــــي الب ــــــدول لألقمــــــار الصــــــناعیة ف ل

ـــــي نصوصـــــهتضـــــمن  1983فـــــي ســـــنة  المرئیـــــة" ـــــى  ف ـــــوي  أنعل ـــــة التـــــي تن  وأقامـــــة إالدول

ــــرخیص بإقامــــة نظــــام للبــــث التلفزیــــوني المباشــــر عبــــر األقمــــار الصــــناعیة   وجــــب علیهــــاالت

نظــــام البــــث  إقامــــةیــــتم  تقــــوم بالتشــــاور والو أن تقــــوم بإخطــــار الــــدول المســــتقبلة لهــــذا البــــث، 

فقــــا للوثــــائق الخاصــــة باتحــــاد و بنــــاء علــــى ترتیبــــات  ومــــع الــــدول المعنیــــة، أ إال بعــــد االتفــــاق

ــــــى وتــــــدعالتــــــي و االتصــــــاالت الدولیــــــة،  ــــــدول المراســــــلة  إل وجــــــوب التنســــــیق الفنــــــي بــــــین ال

التــــرددات ووضــــع مــــدار القمــــر  تســــجیل المســــتقبلة للبــــث وذلــــك بصــــفة خاصــــة فــــي مجــــالو 

  .)1(ذلك قبل القیام بإجراءات البثو ث من خالله، الذي یتم الب

 1971اوت  20فقد جاءت المادة الرابعة عشر من اتفاقیة "إنتلسات" المبرمة في       

 إجراءهذا النص الدول األعضاء في  ألزم و، 1973فبرایر 12التي دخلت حیز النفاذ في و 

 األقمار الصناعیة "إنتلسات" فيالتنسیق مع المنظمة الدولیة لالتصاالت بواسطة و التشاور 

خدمة البث التلفزیوني المباشر بصفة و  في تكوین شبكة اتصاالت فضائیة حالت رغبتها

، كما الدولیة لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعیة مستقلة عن النظام الذي حددته المنظمة

 إجراءات بإتباععیة نظام لالتصاالت بواسطة األقمار الصنا إنشاءالراغبة في  اإلداراتتلتزم 

التنسیق مع و في تشغیل النظام بمدة خمس سنوات  المضي، وذلك قبل التشاورو  التنسیق

ة ــالفتاوى الصادرة عن اللجنة االستشاری وٕاتباعنظم جدیدة،  إنشاءاألخرى في حالة  اإلدارة

                                                             
  وما بعدھا. 13، فقرة A/RES/37/92وثیقة األمم المتحدة رقم:  راجع: )(1
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لجنة  ءإنشات فقد تم بالنسبة لتسجیل الترددا إما ولیة لالتصـــاالت عند حدوث نزاع،لدا

 1947عام  إنشاؤهاوالتي تم  I.F.R.Bاللجنة الدولیة لتسجیل الترددات خاصة تدعى ب

العاشرة من اتفاقیة  وقد جاءت المادة،)1(ة فنیة لالتحاد الدولي لالتصاالتباعتبارها لجنة دائم

  :في مهام هذه اللجنة ما یلي 1982نیروبي لعام 

 لإلجراءاتالدول المختلفة طبقا  لصالحللتخصصات التي تتم  المستمرتسجیل ال  

من أجل ، قرارات المؤتمرات المختصة لالتحادو المنصوص علیها في الئحة االتصاالت 

التي ترد على  للتخصصاتنفس المنهج بالنسبة  إتباعیتم و  ضمان االعتراف الدولي له

ستغالل اكبر لألعضاء بقصد ا المشورةتلتزم اللجنة بتقدیم  كما ،المداریةالمنتظمة المواقع 

 واجبات بأيتداخل و تقوم  وقدر ممكن من طیف الترددات المتاحة بدون تشویش ضار أ

الثابت بالنسبة  للمداراالستخدام المنصف و  الترددات، استخدام و فیما یتعلق بالحالة إضافیة

تقدیم المساعدة غیرها كما و  ولوائح الرادی المنصوص علیها في لإلجراءات  وفقا لألرض

  .)2(البلدان النامیة إلىالمساعدة  تقدیمو  لإلذاعة المؤتمرات إعداد وتنظیم نیة فيالتق

اللجنة بكل  إخطاركما تنص المادة الثالثة عشر من الئحة االتصاالت على وجوب   

كان استعمال  إذااالستقبال في حالة ما  وتخصیص لموجة، بقصد استعمالها لإلرسال أ

أن الموجة سیتم استخدامها أو ویشا ضارا لخدمة دولة ما الموجة محل اإلخطار قد تسبب تش

                                                             
  .447-446، ص مرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(1

  .وما یلیھا 56جع سابق، ص، مر )عصام( زناتي أنظر:
 RS.0.784.16، وثیقة األمم المتحدة رقم: 1982من اتفاقیة نیروبي  10راجع: المادة  )(2
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التسجیل للحصول على اعتراف  إلىلالتصاالت الدولیة. ففي جمیع األحول فإن الدولة تلجأ 

  .)1(دولي رسمي الستخدامها هذه الموجة

  الثاني المطلب

  استخدام الفضاء الخارجي في االستشعار عن بعد

الفضاء الخارجي أن یطل  إلىستطاع عن طریق الخروج قد ا اإلنسانكان  إذا          

على الكرة األرضیة التي عاش مالصقا لسطحها مالیین السنین، متمعنا في مالمحها 

 وأ ن تقنیات المسح الفضائيإمحیطاتها، فو قاراتها و تضاریسها  وجغرافیتها و  وٕابعادها

لیبحث فیه الثروات یتحسس سطح كوكب األرض  أنمن  اإلنسانمكن  االستشعار عن بعد

  .)2(متطلباتهو فقا لالحتیاجات و یعید استغاللها و الكامنة، 

و من هنا سوف نتطرق إلى تعریف و تنظیمه القانوني (الفرع األول) ثم یلیه المبادئ   

  التي یرتكز علیها ( الفرع الثاني).

  الفرع األول

  تعریف االستشعار عن بعد و تنظیمه القانوني

على متن أقمار  senorsعلى حمل أنواع عدیدة من المستشعرات تعتمد هذه تقنیة،   

قیاس الظواهر السطحیة على و صناعیة تدور حول األرض على أبعاد متفاوتة لتسجیل 

                                                             
  من نفس االتفاقیة. 13المادة  راجع: )(1
 .459، ص، مرجع سابق )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2
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معادن، و من ماء  كوكب األرضرصد الموارد على سطح و في استكشاف  تكمنالكوكب و 

   .)1( علیهاأ ر تسجیل التغیرات التي تطو تربة وما تحت التربة، و وغطاء نباتي 

من أجل تحدید ماهیته سوف نتناول شطرین، أولهما في تعریفه و تطوره ( الفقرة   

  یستند الیه ( الفقرة الثانیة).  األولى)، ثم النظام القانوني الذي

  الفقرة األولى:

  تطورهو تعریف االستشعار عن بعد 

 )2(مار الصناعیةمعلومات بواسطة األقسائل جمع الو منذ بدایة عصر الفضاء تعددت   

 إلىألول جسم فضائي  اإلنسان إطالقسمیت هذه األنشطة  في البدایة عندما تم حیث 

بمرور الوقت و ، recueil des faitsجمع الحقائق" ، بعملیات "1957ضاء الخارجي سنة الف

تعددت التسمیات حیث سمي هذا النشاط عند تعلقه بعملیات جمع المعلومات العسكریة 

، وعندما تركزت reconnaissance militaireد سمیة بـ "االستطالع العسكري" قو األمنیة و 

عملیة جمع الحقائق حول األنشطة األخرى العدیدة، كانت التسمیة الشائعة هي "أنشطة 

استقر في األذهان تعبیر و ، ثم ظهر حدیثا les activités de surveillanceالمراقبة" 

  .)télédétection)3"االستشعار عن بعد"

تعاریف لعلم االستشعار عن بعد، وجمیعها تدور حول مفهوم ال العدید من هناك و

، وتعریف االستشعار عن بعد أي من بعد جمع المعلومات والبیانات من مسافة ووه، أساسي

                                                             
 .326-325، ص مرجع سابق،  )بھي الدین( عرجون أنظر: )(1
  .902، صمرجع سابق،  )صالح الدین( عامر أنظر: )(2
  .8-7، صمرجع سابق،  )ممدوح فرجاني( خطاب أنظر: )(3

  .902، صنفس المرجع،  )صالح الدین( عامر أنظر:    
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علم استخالص المعلومات والبیانات عن سطح األرض والمسطحات المائیة باستخدام  وه

المنبعثة من  والكهرومغناطیسیة المنعكسة أ األشعةة تسجیل صورة ملتقطه من أعلى، بواسط

تقنیة الحصول على البیانات األرضیة والجویة دون االتصال المباشر  وسطح األرض، ه

فن وعلم الحصول على المعلومة  والظاهرة تحت البحث، وه وبین جهاز االلتقاط والجسم أ

الظاهرة المراد  ونظریات لفهم الجسم أمن بعد، علم االستشعار عن بعد یعنى باألجهزة وال

استبیانها وفن االستشعار عن بعد یكمن في التطور واستخدام التقنیة لتحلیل  واستكشافها أ

وتفسیر الظواهر للحصول على معلومات مفیدة، وعلم االستشعار عن بعد یعتمد على 

ومن هذا الجسم  ىإلظاهرة ما بتحلیل الطاقة التي تصل  واستنتاج المعلومة عن جسم ما أ

)1(الظاهرة وأ
.  

استمر الخالف و تعریف علمي لالستشعار عن بعد  إلىفقد بذلت جهود كثیرة للتوصل        

التي تضمنها و  1986غایة صدور مبادئ االستشعار عن بعد سنة  إلىحول هذا التعریف 

  بعد بأنه:، حیث عرف االستشعار عن 41/65قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة تحت رقم 

طیسیة التي ااستشعار سطح األرض من الفضاء الخارجي باستخدام الموجات الكهرومغن« 

الموارد الطبیعیة  إدارةتحیدها األجسام المستشعرة، من أجل تحسین  وتعكسها أو  أ تصدرها

  .)2(»استغالل األراضي وحمایة البیئةو 

  

    
                                                             

  أنظر: )(1
 http://ar.wikipedia.org/wiki استشعار_عن_بعد            

ة باستشعار األرض من بعد من الفضاء المتضمن المبادئ المتعلق 41/65المبدأ األول من القرار  :راجع) (2
   A/RES/41/65، وثیقة رقم1986دیسمبر 3الخارجي، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في   
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 فيالخارجي، ن الفضاء قمار استشعار األرض عن بعد مكان أول ظهور لفكرة أ و

عندما  السوفیتيهي التجربة التي قام بها االتحاد و من الفضاء الخارجي، تها أول تجربة لمراقب

حاملــــة رائد الفضـــــاء "یوري  1961سنة Vostokمركبة الفضـــــــاء "فوستوك"  أطلق

  .)1(غاغارین"

األرض  إلىد، ثم عاد الذي استخدم في هذه الرحلة آالت تصویر دقیقة تمسك بالی  

هائلة في أنواع  تكنولوجیةمنذ ذلك الحین حدثت طفرة و دقیقة،  وأربعونبعد ساعة ثمانیة 

   .)2(غیر مأهولة والمستشعرات التي یتم تركیبها على األجسام الفضائیة سواء كانت مأهولة أ

القمر الصناعي "  وقمر صناعي استخدم في الرصد الجوي ه أولكان حیث   

 1959ة سنة ـــدة األمریكیـــه الوالیات المتحـالذي أطلقت EXPLORER-1" 1-شفالمستك

تبع ذلك سلسلة أقمار "تایروس" و وكان یحمل أول تجربة لقیاس التغیرات في الجو، 

TIROS  القمر الصناعي  وه 1960ابریل  1في  أطلق" الذي 1- كان القمر " تایروسو

سلسلة األقمار الصناعیة  إطالقاء، وبعدها تم باألشعة الحمر و األول الذي یسجل بالصورة 

، ووضعت في مدار شبه قطبي على ارتفاع 1963غایة  إلى 1960"تایروس" وهذا بین 

دقیقة، وقد  100وكانت الفترة المداریة التي یتم فیها القمر دورته حول األرض نحو كلم  900

  .)3(رصد األحوال الجویةالصناعیة ل أقمارهاهذه المجموعة فعالیتها في استخدام  أثبتت

                                                             
  330، صمرجع سابق،  )ممدوح فرجاني( أنظر: خطاب )(1
 .463، صمرجع سابق ،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2
 وما بعدھا. 283، صابقمرجع س،  )بھي الدین ( عرجون أنظر: )(3
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مجموعة من الكامیرات التقطت صورا  1963" سنة 9-كما حمل القمر الصناعي "أبولو     

یة في وقت واحد، وأظهرت هذه الصور أن هذه التقنیة التي عرفت حمو  أطواللألرض بعدة 

بین باسم " التصویر متعدد األطیاف" یمكن استخدامها في عدة تطبیقات مفیدة في التمییز 

مراقبة التلوث و في عمل الخرائط الدقیقة، و المصاب باآلفات، و الغطاء النباتي السلیم 

  .)1(غیر ذلك من الظواهر إلىالتصحر و 

في تخصیص أقمار لتطویر هذه التقنیات  NASAبدأت "ناسا" بعد هذه المهمة و    

 Earth"رضأقمار تقنیات موارد األ"، وسمیت بـ  االستفادة منها لدراسة موارد األرضو 

Resources Technologiy Satellites - ERTS  وأطلق القمر الصناعي األول منها

ERTS-1  كیلومتر، بحیث  9900مدار قطبي على ارتفاع  إلى 1972جویلیة  23في

بنجاح القمر الصناعي و یمكن رصد المنطقة نفسها من األرض مرة كل ثمانیة عشر یوم، 

ERTS-1 التطبیق عالم  خل االستشعار عن بعددتت نجاحها، وقد كانت هذه التقنیة قد أثب

" بعد ثالثة landsat-2" أولهاالتي كان و  "Landsart -ندساتالبإطالق مجموعة أقمار " 

القمر الصناعي  وه ERTS-1، حیث اعتبر القمر الصناعي 1975جویلیة  22سنوات في 

- "ناسا أطلقتعن بعد  ، وبعد نجاح األقمار األولى في تقنیة االستشعار"1-"لندسات

NASAـــــ" ف4-"الندساتو 1978ارس ــــــــ" في م3-اعي "الندساتــ" القمر الصن ــــ  16ي ـ

لذلك أطلق و ، وقد واجه هذا األخیر مشكالت في المدار حدت من استخدامه، 1982جویلیة

                                                             
 .463، صمرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(1
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 5-والندسات 4-، وال یزال القمران الصناعیان الندسات1984مارس  1" في 5-"الندسات

  .)1(غایة اآلن إلىیرسالن المعلومات 

وضع قمر للمارد األرضیة في مدار حول األرض أمر یتطلب نفقات كبیرة، فقد  إن    

ملیون دوالر لكل  100قدرت التكالیف التي تحملتها الوالیات المتحدة األمریكیة بما یقارب 

األرضیة المطلوبة  على المعداتو  إطالقهقمر من أقمار "الندسات" كنفقات تم صرفها على 

التحكم فیه ومراقبة العملیات التي یقوم بها في الفضاء الخارجي، كما أن و توجیهه و لرصده 

جانب  إلىالتحكم في األقمار الصناعیة و النفقات التي تصرف كل عام على عملیات التوجیه 

لك فإن أربعة مالیین دوالر، لذ ونفقات جمع البیانات الالزمة لألقمار الصناعیة تصل نح

جماعة العمل لالستشعار عن بعد التابعة للجنة الفضاء الخارجي، اعترفت أنه بسبب هذا 

االرتفاع في التكالیف، فإن احد األهداف الرئیسیة من استخدام األقمار الصناعیة التجریبیة 

تأكید فوائد أقمار الرصد للبیئة الطبیعیة، وان و تحقیق مردود وعائد من هذه األقمار،  وه

نظام فعال یعمل  إنشاءالتفكیر في  إلىفوائد الكثیرة لهذا النظام تشكل عامال هاما جدا یدفع ال

عملیات االستشعار عن بعد، بأنه فعال یمكن الحصول على خدمات  أثبتت، وقد باستمرار

أكثر جودة وأقل تكلفة من الخدمات التي یقدمها نظام االستشعار من الطائرات المحلقة من 

  .)2(يارتفاع عال

بواسطة التوابع أو حیث أن االستشعار عن بعد باستعمال األقمار الصناعیة   

ذا ما قورنت إ، اإلطالق ورغم االرتفاع الكبیر في تكلفة المعدات  قل تكلفةأاالصطناعیة 

                                                             
 328-327، صمرجع سابق،  )بھي الدین( عرجون أنظر: )(1
  .467-464، صمرجع سابقحمودة) ، بن لیلى ( أنظر: )(2
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طول  إلىیرجع ذلك و بتكلفة االستشعار عن بعد بواسطة الطائرات المحلقة من ارتفاع عالي، 

عشرات  إلىتوابع التي یمكن أن تعمل في الفضاء الخارجي لمدة تصل المدة لعمل بعض ال

السنین، بینما ال یزید زمن عمل الطائرات التي تحمل أجهزة االستشعار عن عشرة ساعات 

  .)1(تقدیر أحسنعلى 

  الفقرة الثانیة

  على الدولستشعار عن بعد لال القانوني ماالنظ

علیه من  السیادة فقدان ما یستلزم، ارجياالستشعار عن بعد یكون من الفضاء الخن إ  

هنا و استخدامها علیها، و جمعها تتعلق باألرض و ن البیانات التي یتم تحصیلها أال إأیة دولة، 

فضائها الجوي، حیث أنه استشعار الدولة و البحري و البري  إقلیمهاتظهر سیادة الدولة على 

عالي أعن نطاق سیادة الدولة من لمناطق تخرج  وللمناطق الخاضعة لوالیتها أو ألراضیها 

یثیر أیة مشاكل قانونیة، بینما استشعار دولة ألراضي  أنه الو سیما المحیطات الو البحار 

ذلك و الذي یثیر بعض المشاكل القانونیة  وه إقلیمها ودولة أخرى من الفضاء الذي یعل

  .)2(بسبب تعارض مصالح الدولتین

لدولة أخرى وتقوم  اإلقلیمیةرج حدود المیاه الطائرات التي تحلق خاب باالستداللو    

، یمكن حل بتنفیذ أنشطة االستشعار من بعد بعیدا عن المجال الجوي للدولة المستشعرة

                                                             
  .239، صمرجع سابق،  )فرجاني( خطاب أنظر: )(1
  .472-471، ص، مرجع سابق )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(2

 http://gors-sy.net/PrintDetail.aspx?PrintID=79الھیئة العامة لالستشعار عن بعد     أنظر:
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ما یتم نشره من بیانات  و بعض هذه المشاكل، حیث ال تعارض الدول مثل هذه األنشطة 

  .نتیجة لها

ار عن بعد من الفضاء الخارجي ترى بعض الدول أن القیام باالستشعهذا  بإتباعنه إ   

بالتالي و ، رضیاألیس عمال و أن هذا النشاط عمال فضائیا  والدول عمال قانونیا  علىالبعید 

ال مكان لها في الوجود، بینما یرى فریق  اإلقلیمیةفان القیود الناتجة عن تطبیق مبدأ السیادة 

یادة الدولة، ویؤكدون على نشاط یقوم بانتهاك س ومن الدول أن االستشعار عن بعد ه آخر

حق هذه الدول في ممارسة سیادتها لحمایة مصادرها الطبیعیة، بینما تقف بعض الدول 

نها ترفض كلو األخرى موقف الوسط، حیث ترى شرعیة أنشطة االستشعار عن بعد، 

مسبق بذلك من الدول  إعالمعلى األقل دون أو استشعار أراضیها دون موافقتها المسبقة، 

ة باالستشعار، وهناك من الدول من تقبل بالشرعیة العامة ألنشطة االستشعار عن بعد القائم

من هنا یظهر ان جمیع الدول و لكنها ترى ضرورة تقیید نشر البیانات الناتجة عن ذلك، و 

تلك الدول التي ترى أو ، التي تعارض حریة االستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي

عینة علیه، تعتقد أن الحصول على معلومات معینة عن كمیة التزامات مو ضرورة وضع قیود 

مكان المصادر الطبیعیة الخاصة بها، هي مسألة قومیة خاصة تتطلب االعتبارات و نوع و 

  .)1(األمنیة للدولة المحافظة علیهاو االقتصادیة 

  

لدول بالنسبة ل نتائج غیر مرغوب فیها إلىعن بعد قد یؤدي مصادر الدول فاستشعار   

التي تعتمد على االستغالل و تقنیات تلك الخاصة الدول النامیة التي ال تملك  ،ستشعرةالم

                                                             
  209-208، ص مرجع سابق،  )فرجاني( خطاب أنظر: )(1
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المستخدمة و البیولوجیة، ونظرا ألن الدول المتقدمة و االقتصادي لمصادرها الطبیعیة المعدنیة 

لنشاطات االستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي تعتبر هذه النشاطات عمال قانونیا على 

القیود  وأانتفاء السیادة  إلىرضیا، مما یؤدي ألیس عمال و عمال فضائیا  ساس أنه یعدأ

ن سیادة الدول في القانون الدولي تظهر في حیث أاإلقلیمیة الناتجة عن تطبیق مبدأ السیادة 

ال بما للدول األخرى من إقیود، فالدولة ال تتقید في تصرفاتها  أیةمدى حریة تصرفها دون 

  .)1(بها لاإلخالحقوق یتعین عدم 

 فكرة معال تتعارض السیادة  تقلیال  من سیادتها، حیث أن ویمكن القول أن هذا هال و   

فكرة  إطالقالتخفیف من  إلىنتیجة لتطور العالقات الدولیة یذهب الفكر و للقانون،  خضوعها

اة على الملق اإلنسانیةما یلزم للقیام بالمهام  والتعاون بین الدول، وه إلىالسیادة، مما یؤدي 

بالنسبة للمعلومات فان هذا یعني أن كل و السلم الدولیین، و في مقدمتها حفظ األمن و عاتقها 

األفراد الخاضعین و  أراضیهادولة تعتبر حرة التصرف في المعلومات التي تحصل علیها عن 

لها، وذلك یفرض عدم وجود أي قیود من القانون الدولي فیمكن للدولة أن تحتفظ بهذه 

الدولة ال یمكنها التصرف في المعلومات  أنت وأن تنقلها لمن تشاء، وهذا یعني المعلوما

  .)2(أخرىالتي تكون في حیازة دولة و التي لیست تحت سیطرتها 

  

دة الدولة على مصادرها الطبیعیة، فقد كان كما اهتمت األمم المتحدة بمسألة سیا   

االتفاقیات و یة االقتصادیة في قرارها الخاص بتكامل التنم 1952ذلك ألول مرة سنة 

                                                             
  .472، ص مرجع سابق،  )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(1
 .222-221، ص مرجع سابق،  )فرجاني( خطاب أنظر: )(2
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الذي بین في مقدمته، أن للدول األقل تقدما الحق في أن تقرر بحریة كاملة طریقة و التجاریة، 

علیها استخدام هذه المصادر حتى تكون في وضع و استخدامها لمصادرها الطبیعیة، 

حتى تتمكن من تحقیق خطط التنمیة االقتصادیة بما حقق مصالحها و  أفضلاقتصادي 

  .)1(القومیة، ومن ثم التطور االقتصادي العالمي

عن السیادة التامة  إفصاحأول  1961الجمعیة العامة سنة  أصدرتهوكان القرار الذي     

للدول على مصادرها الطبیعیة، تبعه في ذلك مجموعة من القرارات األخرى، والتي تنص 

  نذكر منها:و یعیة صراحة على مبدأ السیادة الدائمة للدولة على ثرواتها الطب

  1962) في دیسمبر 16(د. 7720القرار رقم 

  1962) في دیسمبر 17(د. 1803القرار رقم 

  1966) في نوفمبر 21(د. 2158القرار رقم 

  1970) في دیسمبر 25(د. 2692القرار رقم 

  .)2(1972) في دیسمبر 27(د. 3016القرار رقم 

عن المصادر الطبیعیة للدول حریة الدول المقیدة في الحصول على معلومات  إن  

حقها في  حمایة نفسها ضد اآلثار الضارة التي قد و األخرى، تعتمد على مبدأ سیادة الدولة 

تلحقها من جراء تطفل الدول األخرى التي تستخدم االستشعار عن بعد من الفضاء 

، هذه مصادرها الطبیعیةو الخارجي، حیث أن سیادة الدولة تتمثل في سیطرتها على ثرواتها 

الفكرة دعمتها الدول النامیة بشدة، كما تلقى وجهة النظر المقیدة للحصول على المعلومات 

                                                             
  .473، ص مرجع سابق ، )حمودة(بن  لیلى أنظر: )(1

  .215-214، ص مرجع سابق،  )فرجاني ( خطاب أنظر: (2)
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في  ، فقد عبر مندوب الهند1976الدعم فیما یسمى بإعالن بوغوتا الصادر سنة و التأیید 

لجوء الدول  إمكانیةالندوة العشرین لقانون الفضاء الخارجي عن قلقه عندما حذر من 

استخدام البیانات المتحصل علیها من األقمار االستشعار  إلىاالتحادات و كبرى الشركات الو 

السیطرة على المصادر الطبیعیة  إلىعن بعد كأداة لالستغالل االقتصادي، مما یؤدي 

  .)1(األمر الذي ینتج عنه العبودیة بین الدول وهو مصادر الطاقة للدول، و 

  

 باإلضافةالتشریعات الناتجة عنها، و رجي معاهدة الفضاء الخا كما یمكن اإلقرار بأن

المبادئ الخاصة بسیادة الدولة على مصادرها الطبیعیة، ال تجعل االستشعار  إعالنات إلى

ت عن المصادر الطبیعیة دون جمع المعلوما والدول األخرى أ أو أراضي أقالیمعلى 

راضي أمات عن موافقتها عمال قانونیا، حیث وجب وضع حد فاصل بین عملیة جمع المعلو 

بین استخدام هذه المعلومات لإلضرار و مصادرها الطبیعیة في حد ذاتها، و الدول األخرى 

األراضي بأقل من  والسیاسي بالدول األخرى، مثل شراء المصادر الطبیعیة أو االقتصادي 

  .)2(قیمتها الحقیقیة

نشر و التي نادت بتقیید حریة الحصول  اآلراءعن  السوفیتياالتحاد  أعرب وقد

حمایة مصالح الدول التي  بالتأكید علىالمعلومات عن طریق االستشعار عن بعد، وذلك 

هذه المسائل ضاف على ذلك أنه یجب أو تكون مصادرها الطبیعیة محال لالستشعار، 

مبدأ االحترام الغیر مشروط لسیادة الدولة بما في  التحدیدبو القانون الدولي،  إلى التنظیمیة

خرى أ ومن جهة بها، المعلوماتیة الخاصةو یر مصیر مصادرها الطبیعیة ذلك حقها في تقر 

                                                             

  .474، ص مرجع سابق، )حمودة(بن لیلى  أنظر:(1) 
  .217-216، ص مرجع سابق،  )فرجاني( خطاب أنظر:) (2
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قیود على عملیات  أیةن القانون الدولي الحالي ال یضع على أالمندوب البریطاني  فقد نادى

خارج  إجراؤهابما في ذلك عملیات مسح المصادر الطبیعیة، والتي یتم  البیئةو رصد األرض 

التالي ال توجد هذه القیود على األنشطة التي تمارس في بو حدود السیادة الوطنیة للدول 

زیادتا على ذلك یؤد المندوب البریطاني انه ال یوجد نص یقید ذلك في و الفضاء الخارجي، 

  .)1(في أي قاعدة عرفیة دولیةأو اتفاقیات دولیة مماثلة،  أو أیةمعاهدة الفضاء الخارجي، 

أن الدول القائمة على  محتواهروع بمش السوفیتيتقدم االتحاد 1973 عامفي و    

في مجال هذا النشاط  تحصلالتي و االستشعار عن بعد الكتشاف المصادر الطبیعیة لألرض 

تقوم بعملیة نقل هذه المعلومات  أن، أخرىعلى معلومات خاصة بالمصادر الطبیعیة لدولة 

حوز على هذه شروط متفق علیها فیما بینها، بحیث انه ال یمكن للدولة التي ت إطارفي 

الصریح من الدولة التي  اإلذنأي منظمة دولیة بدون  ودولة ثالثة أ إلىتنقلها  أنالمعلومات 

ات مع الدولة لها الوالیة على هذه المصادر الطبیعیة، حیث وجب علیها الدخول في مفاوض

علیها، سواء فیما یخص الحصول على  متفقشروط  إلىصوال و القائمة باالستشعار 

تبعا  إالمنظمة دولیة  أیة وذلك الطرف الثالث أ إلىفیما یتعلق بنقل المعلومات أو ت، البیانا

یولي  وابعد من ذلك، فه األرجنتینيالمشروع  ذهب 1970في سنة و  علیه،لما یتم االتفاق 

ــي في نشـــع الدولــــللمجتم للمصلحة العامةاألولویة  ة، فقد نص ــــر المعلومات المناسبـ

مادته السادسة، على أنه یجب نقل المعلومات المتحصل علیها من عملیات في ع رو ــالمش

خاصة بقاع المحیطات و رصد المصادر الطبیعیة الخاصة بالبحار خارج حدود والیة الدول، 

                                                             
 .220-219نفس المرجع، ص  )فرجاني( خطاب أنظر: )(1
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ما شملت  إذا أمابنك معلومات دولي،  إلىتحت القاع الخارج عن حدود والیتها،  ما وأ

عدة دول فإن الحقائق أو الیة الدولة المیاه الواقعة تحت و و الوطنیة  عملیات الرصد األرضي

 إلى إرسالهاهذه الدول، كذلك یلزم  إلىترسل فورا  أنیجب  المعلومات المتحصل علیهاو 

  .)1(البنك الدولي للمعلومات

وجود الفراغات القانونیة   الستمراریة نتیجة وإن تقلیص أنشطة االستشعار عن بعد له  

مسافات كبیرة في الفضاء  إلىتمدید سیادتها  إلىالدول تداعیات حیث یسمح بتعالي 

األفراد، أن  وقد تدعي بعض الدول أو الخارجي مما یهدد مبدأ حریة الفضاء الخارجي، 

لسیادتها، كذلك تلجأ بعض األعمال القانونیة بواسطة االستشعار عن بعد تعتبر انتهاكا 

في و تجري في الفضاء الخارجي،  التيشطة على األن قانونها الداخليتطبیق  إلىالدول 

، 1986لسنة  41/65القرار رقم  الذي جاء فيالسكوت و الغموض و انتظار مواجهة النقص 

رغم تواضعها من حیث مجالها، على  اإلقلیمیة وفإنه یمكن االستعانة باالتفاقیات الثنائیة أ

  . )2(أساس یمكن تطویره في المستقبل

التغلب على  إلىتسعى بها  محدودةقوة اقتصادیة فإن لها یة للدول النامأما بالنسبة   

جراء استخدامها هذه  التي یمكن أن تتحصل علیها المعلوماتو البیانات ن أمشاكلها، حیث 

من الفضاء الخارجي یحقق لها فائدة  المتمثلة في االستشعار عن بعدو التقنیة المتطورة 

ن هذه الدول التي ال تملك إال أو سیما تغلب على مشاكلها االقتصادیة، العظیمة في ال

                                                             
  . 1973لعام   A/AC.105/111وثیقة األمم المتحدة رقم  راجع: )(1

  .1970لعام  A/AC.105/C.2/L.73الوثیقة رقم  راجع:
 .501، ص مرجع سابقحمودة)، بن لیلى ( أنظر: )(2
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 وجب  ذات تكلفة باهظةو هي وسائل بدائیة و الوسائل التقلیدیة للحصول على المعلومات 

مع الدول المتقدمة للحصول على الفوائد التي تحققها و ها ـالتعاون فیما بین إلىعلیها اللجوء 

  .)1(یثةحدو التي توفر في ذات الوقت معلومات مستمرة و هذه التقنیة 

تلعــب دورا هامــا فــي بنیتهــا  معلومــات االستشــعار عــن بعــد بالنســبة للــدول النامیــة، إن  

الزراعــة مركــزا لالستشــعار عــن و منظمــة األمــم المتحــدة لألغذیــة  حیــث اســتحدثت االقتصـادیة،

 فـي مواجهـة تلـك أساسيحیث له دور  الدول التي تعاني من األزمات الغذائیة،في خدمة بعد 

ذلك لكي تتیح لهـذه الـدول المعلومـات األكثـر مناسـبة لتحدیـد المنـاطق الصـالحة و  االحتیاجات

ـــىاقتـــراح الطـــرق التـــي تـــؤدي و للزراعـــة،  ر ــــــكـــذلك اهتمـــت بتوفیو الزراعـــي،  اإلنتـــاجزیـــادة  إل

یمكـن تنفیـذها  بـرامجألغراض التنمیة خاصة للـدول النامیـة بتـوفیر  والتكنولوجیار العلم ـتسخیو 

جـل العمـل المشـترك فـي أعدة دول من  إمكانیاتقلیمي، بحیث یمكن تجمیع على المستوى اإل

حیــث تــم إنشــاء البرنـــامج  ،بــه بمفردهـــا تــنهضن أهــذا النشــاط الــذي ال تســتطیع هـــذه الــدول 

 إقلیمـيبرنـامج  وهـو مـن شـهر فبرایـر  1975لالستشـعار عـن بعـد فـي سـنة  اإلفریقـي اإلقلیمي

عضـاء فـي اللجنـة االقتصـادیة إلفریقیـا اسـتعمال تقنیـات للتعاون، لیتیح الفرصة لكـل الـدول األ

 خلــق كمـا تـم الرصـد الفعلـي لتغیـرات البیئــةو االستشـعار عـن بعـد فــي مجـاالت التنمیـة للمــوارد 

ة ادي فــــي ســــنهــــالمحــــیط الو االجتماعیــــة آلســــیا و للجنــــة االقتصــــادیة  آخــــر اإلقلیمــــيبرنــــامج 

النطـاق العربـي قـد كانـت هنـاك حركـة فـي أنه على و سیما ال ،إقلیميبرنامج تعاوني و هو 1983

ـــك علـــى الحیـــويو هـــذا النشـــاط المهـــم  ـــدول العربیـــة فقـــد  وقـــد كـــان ذل  أســـسصـــعید جامعـــة ال

                                                             
 .26-25، صمرجع سابق،  )ممدوح فرجاني( خطاب أنظر: )(1
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ذلـك بموجـب و  عربسـات)صـاالت بواسـطة األقمـار الصـناعیة (المؤسسة العربیة لالت اأعضاؤه

بســـات) تســتهدف شــبكة األقمــار الصــناعیة (عر و ، 1986میثــاق المؤسســة الموقــع فــي ابریـــل 

خاصــة مــن األقمــار یســتعملونها  إقلیمیــةأن یكــون لهـا شــبكة  إلــىتلبیـة تطلعــات الــدول العربیــة 

  .)1(التكنولوجیامن اجل تمهید الطریق لنقل و اقتصادیا و من أجل تنمیة المنطقة اجتماعیا 

تبقى  للتكنولوجیافي المجاالت األخرى  مع هذا التطور الذي تحرزه الدول المتقدمةو   

االستفادة منها، حیث و ول هي األكثر قدرة على استخدام تقنیات االستشعار عن بعد هذه الد

یع توز و ر ـــة من النظام المتبع في نشــه الدول النامیــــي الذي تتوقعـــأنه یكمن الخطر الحقیق

انه كانت مطالب الدول النامیة تتعلق فقط بالقطاع و سیما معلومات االستشعار عن بعد، ال

  مطالب الدول النامیة في هذا المجال: أهممن بین و القطاعات البسیطة األخرى، و األرضي 

  .: تطالب الدول النامیة بوضع قیود على نشر البیانات بدون تمیزهاأوال 

المعرفة الالزمة لتحویل البیانات  إلیهاثانیا: تطالب الدول النامیة أیضا بضرورة أن تنقل 

  .)2(معلومات یمكن االستفادة منها إلىمن بعد  الخام المرسلة من توابع االستشعار

  

  

  

  

                                                             
   .470-469-468، ص مرجع سابق، )حمودة(بن لیلى  أنظر: )(1
  .310-298، ص مرجع سابق )ممدوح فرجاني( خطاب :أنظر 

في مجال التعاون المحلي والعربي والدولي في االستشعار عن بعد موقع الھیئة العامة لالستشعار عن بعدراجع: 
   www.gors-sy.net  

 وما بعدھا. 315، ص نفس المرجعفرجاني) ،  ممدوح خطاب ( أنظر: )(2
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  الثانيالفرع 

  االستشعار عن بعد مبادئ

التضاربات التي كانت شائعة بین الدول في ما یخص مصالحها و التناقضات  إن           

في االستشعار عن بعد في لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي، استغرق وقتا 

اقتراحات متعددة، حتى تتوصل الجمعیة العامة لهیأة و مشروعات و بیرة مجهودات ك وطویال 

 إلى 65/41تحت رقم  1986دیسمبر  3بقرارها الصادر في  1986األمم المتحدة في سنة 

  مبادئ الخاصة باالستشعار عن بعد.ال إقرار

سیادة الدول و العمل على تشجیع  احتراموعلى هذا سنتطرق في بادئ األمر إلى   

ون الدولي ( الفقرة األولى) ثم إلى المسؤولیة الدولیة على هذه األنشطة و كیفیة تسویة التعا

  .المنازعات القائمة فیها ( الفقرة الثانیة)

  الفقرة األولى

  سیادة الدول و تشجیع التعاون الدولي احترام

لكثیر من ، وذلك مثل ا)1(بدأ قرار الجمعیة العامة بتحدید المقصود باالستشعار عن بعد     

  األول بنصه على: المبدأجاءت هذه التعریفات في و  )2(المعاهدات الدولیة

  ألغراض هذه المبادئ فیما یتصل بأنشطة االستشعار من بعد:«

                                                             
 .903، ص مرجع سابقأنظر: عامر (صالح الدین) ،  )(1
 .484، ص مرجع سابق حمودة)،بن أنظر: لیلى ( )(2
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یعني مصطلح "االستشعار من بعد" استشعار سطح األرض من الفضاء باستخدام  -أ

حیدها األجسام المستشعرة، ت وتعكسها أ وخواص الموجات الكهرومغناطیسیة التي تصدرها أ

  حمایة البیئة.و استغالل األراضي و الموارد الطبیعیة  إدارةمن أجل تحسین 

یعني اصطالح "البیانات األولیة" البیانات الخام التي تلتقطها أجهزة االستشعار المركبة  -ب

األرض من الفضاء عن طریق أجهزة القیاس من  إلىتنقل  والتي ترسل أو في جسم فضائي 

األشرطة  وعن طریق األفالم الفوتوغرافیة، أ وكهرومغناطیسیة أ إشاراتعد في شكل ب

  بأیة وسیلة أخرى.أو المغناطیسیة، 

یعني مصطلح "البیانات المجهزة" النواتج الناتجة عن تجهیز البیانات األولیة الالزمة  -ج

  لجعل هذه البیانات صالحة لالستعمال

 وة" المعلومات الناتجة عن تفسیر البیانات المجهزة یعني مصطلح "المعلومات المحلل - د

  .أخرىالمعرفة المستمدة من مصادر و مدخالت البیانات 

یعني مصطلح "أنشطة االستشعار من بعد" تشغیل النظومات الفضائیة لالستشعار من  -هـ

نشر و تفسیرها و تخزینها، وأنشطة تجهیز البیانات و األولیة  محطات جمع البیاناتو بعد 

  .)1(»یانات المجهزةالب

ن تتم عملیات االستشعار عن أطلیعة تضمنها الالمبادئ التي جاءت في  أهممن و   

 واالجتماعي أ ومصلحتها بغض النظر عن مستوى نموها االقتصادي أو بعد لفائدة الدول 

                                                             
       المتضمن المبادئ المتعلقة باستشعار األرض من بعد من  41/65المبدأ األول من القرار رقم  راجع: )(1

  .1986الفضاء الخارجي لعام   
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هذه  تكونو ، )2(، مع األخذ بعین االعتبار االحتیاجات الخاصة للدول النامیة)1(العلمي

معاهدة الفضاء الخارجي و وفقا للقانون الدولي بما في ذلك میثاق األمم المتحدة  عملیاتال

من ثمة فإن استخدام الفضاء الخارجي و ، )3(اتفاقیات اتحاد االتصاالت الدولیةو  1967لسنة 

القواعد التي وضعها اتحاد االتصاالت و ألغراض االستشعار عن بعد یخضع لهذه المبادئ 

  .)4(المستخدمة في الفضاء الخارجي وددات الرادیالدولیة المتعلقة بتر 

الواردة في  للمبادئیخضع الجزء األول من المبدأ الرابع ألنشطة االستشعار عن بعد        

المادة األولى من معاهدة الفضاء الخارجي، بینما ینص الجزء الثاني على أن تنفیذ هذه 

الشعوب على و الدائمة لجمیع الدول و لة احترام مبدأ السیادة الكام أساساألنشطة یكون على 

مصالح الدول األخرى و مواردها الطبیعیة، مع ایالء االعتبار الواجب لحقوق و ثرواتها 

عالوة على ذلك فإن الجزء األخیر و للقانون الدولي، الكیانات الواقعة تحت والیتها وهذا وفقا و 

لى األضرار بالحقوق من النص یقضي بعدم االضطالع بهذه األنشطة بطریقة تنطوي ع

تقوم الدول التي تباشر تقنیة االستشعار عن ، حیث )5(المصالح المشروعة للدولة المستشعرةو 

ینبغي أن توفر للدول األخرى فرص و بعد بتشجیع التعاون الدولي في هذه األنشطة، 

كل األحوال ال بد من وضع شروط  ألنهالمشاركة من أجل تحقیق األهداف المنشودة، 

                                                             
 .904، ص مرجع سابق،  )صالح الدین( عامر :أنظر )(1
 .41/65المبدأ الثاني من القرار رقم  راجع: )(2
 41/65الثالث من القرار رقم المبدأ   راجع: )(3
 .904، نفس المرجع، ص  )صالح الدین( عامر أنظر: )(4
 .41/65المبدأ الرابع، القرار رقم  راجع: )(5
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ضروري  أمر ومقبولة لدى الطرفین مما یوضح وجود مفاوضات بین الجانبین هو  منصفة

  .)1(إلیهاجل التوصل أمحتوم من و 

یؤكد كما  ،)2(الشروط الواجبة حیث یتم االتفاق علیها بین الدولكذلك فیها  یحددو   

 األجهزة المتخصصة في المنظمة لتشجیع التعاونو المبدأ الثامن على دور األمم المتحدة 

، )3(التنسیق في مجال االستشعار عن بعدو الفنیة و الدولي، بما في ذلك المساعدة التقنیة 

و  )4(األمین العام لألمم المتحدة وٕاخطاروجوب الدول القائمة باالستشعار عن بعد بإبالغ و 

تعزیز الحمایة البیئیة الطبیعیة لألرض، تقوم بإبالغ  إلىاالستشعار عن بعد  لاستعمتأكید ا

على أنه  41/65فرض المبدأ الحادي عشر من القرار  كما ،)5(المعلومات للدول المعنیةهذه 

وقت  أسرعفي  المعلومات و  ترسل جمیع البیانات أنكل الدول القائمة باالستشعار عن بعد، 

التي یحتمل  وتفید الدول األخرى التي تعرضت للكوارث الطبیعیة أ أنممكن، من شأنها 

ألیة دولة  تنقلن أالقائمة باالستشعار عن بعد  الدولعلى ، و )6(بیعیةتعرضها للكوارث الط

  .)7( بهذا النشاط الهامالدول النامیة التي تتأثر  خصیصا أخرى، و

    

  

                                                             
 .41/65المبدأ الخامس، قرار رقم  راجع: )(1
 .484، صمرجع سابق، )حمودة(بن لیلى  :أنظر )(2
 .196، ص مرجع سابق،  )فرجاني( خطاب راجع: )(3
 .41/65المبدأ التاسع، من القرار رقم  :راجع )(4
 .41/65المبدأ العاشر، من القرار رقم  راجع: )(5
  .41/65المبدأ الحادي عشر، من القرار رقم  راجع: )(6
  المبدأ الثاني عشر، نفس القرار. راجع: )(7

  .905، ص مرجع سابق،  )صالح الدین(عامرأنظر: 
 .485، نفس المرجع، ص )حمودة(بن لیلى أنظر: 
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  الفقرة الثانیة

  المسؤولیة الدولیة عن أنشطة االستشعار عن بعد

لمنظمة ألنشطة المادة السادسة من معاهدة المبادئ ا إلىالمبدأ الرابع عشر  أشارلقد 

األجرام السماویة و استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و الدول في مجال استكشاف 

عن أنشطتها التي تقام في الفضاء  تبین مسؤولیة الدولة، وهي المادة التي )1(األخرى

ن تتحمل الدول التي تقوم بتشغیل توابع اصطناعیة أالخارجي، وقد نص هذا المبدأ على 

، وتكفل القیان بتلك األنشطة وفقا أنشطتهاتشعار عن بعد المسؤولیة الدولیة عن مباشرة لالس

كانت األنشطة تضطلع بها  إذاقواعد القانون الدولي، بغض النظر عما و لهذه المبادئ 

أطرافا فیها،  عن طریق منظمات دولیة تكون هذه الدولأو غیر حكومیة، أو كیانات حكومیة 

أن هذا ال یخل بانطباق قواعد القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدول عن  إلىالمبدأ  وأشار

  .)2(أنشطة االستشعار عن بعد

أخیرا جاء المبدأ الخامس عشر متعلقا بالحل السلمي للمنازعات التي قد تنشأ جراء و        

المقررة  اإلجراءات إلىتطبیق مبادئ االستشعار عن بعد، حیث یضمن هذا المبدأ اللجوء 

  ، والذي نص على:)3(تسویة المنازعات بالطرق السلمیة في حالة نشوء أي نزاعل

                                                             
 .200، ص مرجع سابق،  )فرجاني( خطاب أنظر: )(1
 .41/65المبدأ الرابع عشر، القرار رقم  راجع: )(2
 .485، ص مرجع سابق، )حمودة(بن لیلى  أنظر: )(3
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یحل أي نزاع ینشأ عن تطبیق هذه المبادئ عن طریق اإلجراءات المقررة لتسویة « 

  .)1(»المنازعات السلمیة

هذه المبادئ من وجهة النظر السیاسیة عبارة عن ناتج ایجابي لجهود  إقراریعد و         

من وجهة  أمااون الدولي في میدان استخدام الفضاء الخارجي لفائدة جمیع الدول، تعزیز التع

  .)2(النظر القانونیة

الذي كان باإلجماع و  ،1986دیسمبر  3في  41/65رقم  القرار إن التعبیر عن 

بمثابة أول وثیقة قانونیة  وهل الموافقة النهائیة على هذه المبادئ من طرف الجمعیة العامةو 

وسوف  1979اتفاقیة القمر سنة  إصدارمنذ  إلیهابالفضاء الخارجي یتم التوصل متعلقة 

تطور قانون و  وصحوة جدیدة في نم وذا كان هذا االنجاز االیجابي، هإیظهر المستقبل ما 

  .)3(محدود تأثیر وأنه مجرد إنجاز ذ وخارجي أالفضاء ال

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .41/65المبدأ الخامس عشر، قرار رقم  راجع: )(1
 .485حمودة)، نفس المرجع، ص بن لیلى ( أنظر: )(2
  .201، ص مرجع سابق خطاب (فرجاني) ، أنظر: )(3
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 خالصة الفصل الثاني                                                                                                                                             

  

  

  خالصة الفصل الثاني

إلى أن كل نشاط جدید یقوم به اإلنسان یستوجب نخلص من دراستنا لهذا الفصل   

  تنظیمه بقواعد قانونیة.

ال على صعید ن تنظم على صعید دولي أوتوصلنا إلى أن هذه األنشطة البد لها   

وهذا ما قامت به هیئة األمم المتحدة، التي عملت على وضع قواعد قانونیة تحكم داخلي 

للصالح العام، آمله في ذلك الحد من سیطرة و  وتنظم استخدام واستغالل الفضاء الخارجي

  هیمنة الدول الكبرى علیه. 

كونه عنصرا حساسا في بسط سیادتها علیه و حرمان الدول األخرى منه وهذا   

د مدى سیادة الدول في استغالل یتنظم و تحدتعمل على  تنظیمات دولیة،في وضع بنجاحها 

  .الدوليوالتكاتف ن هذه األخیرة للمصلحة العامة بتشجیع التعاو 
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   مة ــــــــاخلات
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   ةـــالخاتم
  

لقد تبني لنا من خالل البحث عن أمهية أعايل البحار و الفضاء اخلارجي بوصفهما نطاقا مشرتكا من   

قمنا بتعريف و حتديد أعايل البحار و  فقدالناحية القانونية و االقتصادية و السياسية يف خدمة اجلنس البشري، 

  الفضاء اخلارجي.

كان هدفه تنظيم أعايل البحار و الفضاء اخلارجي، و أن  املعاصر،  يف العاملحيث أنه تبادر نظام جديد 

حق االستغالل هلما يكون جلميع الدول و لصاحل البشرية مجعاء هلذه ا�االت، حبيث يكون على أساس مبدأ 

ني الدول و الذي يؤكد فكرة املساواة و عدم التفريق ب إلنسانيةلاالشرتاك الدويل أو مبا يفهم اليوم باإلرث املشرتك 

حق االنتفاع بالقواعد املقررة هلا يف هذا الشأن، السيما و أن القواعد القانونية الدولية مل تكن تبدي أي اهتمام 

�ذا ا�ال املشرتك متكيفة ببعض احلريات دون أن ترقى إىل تنظيم قانوين شامل حيكم كافة أبعاده و يضمن 

  لدول.استغالله بطريقة تتفق مع املصلحة العامة ل

و ما أن جاء القرن الثامن عشر حىت بدأ التفكري و التحرك إىل وضع نظام قانوين يدعوا إىل حرية املناطق 

فكرة حرية البحار و التمييز بني ما هو خاضع لسيادة الدول و بني  إىلاملشرتكة، ففي البحار كان يدعو الفقهاء 

يف جمموعة من املواثيق الدولية املتعددة و القرارات ما هو بطبيعته مشرتكا و عاما، فقد فندة هذه الدعاوى 

  .الداخلية

نيف و اتفاقية ج 1941ق األطلسي لسنة ، ميثا1921منها على سبيل املثال تصريح برشلونة لسنة  

و جمال مفتوح للدول و األمم مجعاء و ال جيوز ألية دولة ادعاء أ هيو اليت اعتربت أن البحار العالية  1958
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و سلطا�ا، مث مت التأكيد على هذا املبدأ بصورة فعالة ومباشرة يف اتفاقية األمم  سم منها لسياد�اإخضاع أي ق

يادة على أعايل منه حتت عنوان عدم صحة ادعاءات الس 89و مت تقنينه يف املادة  1982املتحدة للبحار لعام 

  البحار.

أن هذه األخرية قد أسندت للدول  نالحظ 1982من اتفاقية البحار لسنة  87و من خالل نص املادة 

نالحظ و ،  1958لعام  جنيفو اليت كانت أصال من قبل مذكورة يف اتفاقية  ،بعض احلرياتب على قدم املساواة

أن هذه احلريات ميكن اعتبارها نوع أو شكل من أشكال السيادة املمنوحة للدول يف أعايل البحار حيث متارسها 

حرية وضع  و حرية الصيد و حرية التحليقو  حرية املالحةاليت تتمثل يف،  ومبراعاة مصاحل الدول األخرى 

إقامة اجلزر االصطناعية و غريها من املنشآت املسموح �ا مبوجب القانون ، الكابالت و خطوط األنابيب املغمورة

  .حرية البحث العلميو  الدويل

يات سيادية كبرية للدول يف بعض أن هذه االتفاقية و عدد من االتفاقيات األخرى ختول صالح كما

اليت تستلزم التعاون الدويل أعمال القرصنة و كاملتاجرة يف املخدرات املسائل اليت تتسم بدرجة عالية من اخلطورة  

  .أو الرقيق )1(املشرتك من شأ�ا أن حتافظ على السلم و األمن الدوليني 

املنطقة على يتم استغالل هذه  هو املعاهدات أناملواثيق الدولية  تأما بالنسبة لقيعان البحار فقد أكد

أساس التعاون الدويل وإشراك اهليئات الدولية و هذا لضمان تطوير برامج فعالة و حمكمة للصاحل العام للدول كافة 

وخاصة الدول النامية و الدول األقل تقدما من الناحية التكنولوجية ونقلها و االستفادة منها من طرف اجلميع 

   .)2(م من املساواةعلى قد

                                                             
 .1982من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  108المادة  راجع: (1)
 ، الفصل الحادي عشر، من نفس االتفاقیة.143، المادة  3الفقرة  راجع: ) (2
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 حيث كانت هذه الطفرة اجلديدة قد أثارت الفقه و القانون الدويل يف الفضاء اخلارجي أخذ بههذا ما و 

اهتمام كبري للرأي العام العاملي باآلفاق اجلديدة اليت فتحتها أمام اجلنس البشري، حيث كان اجلانب األساسي 

توقف عند احلد يوجب أن  والذي�ا على الفضاء اخلارجي الذي يعلو أقاليمها فيها هو حماولة فرض الدول سياد

  ه، وأن هذا الفضاء هو نطاق مشرتك.الذي ميكن للدول أن متارس سلطتها علي

حبيث تستطيع كل الدول أن تقوم باستكشافه و استغالله للصاحل العام ، و ممارسة نشاطا�ا حبرية بدون 

، و هذا ما أكدته املادة األوىل من معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف خرىاإلضرار مبصاحل الدول األ

حيث  1967ميدان استكشاف و استخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر و األجرام السماوية األخرى لعام 

ض النظر عن أنه يتم استكشاف و استخدام الفضاء اخلارجي لتحقيق فائدة و مصاحل مجيع الدول بغعلى  نصت

  مدى تطورها االقتصادي أو العلمي و دون متيز و على قدم من املساواة وهذا وفقا للقانون الدويل.

 هو استغالل هاليت عملت على وضع قواعد قانونية حتكم وتنظم استخدام ،األمم املتحدة وهذا ما قامت به

الدول يف استغالل هذه األخرية  للصاحل العام، فقد جنحت يف وضع  اتفاقيات تنظم و حتدد مدى سيادة

للمصلحة البشرية مجعاء يف جمال االستكشاف و حتديد املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام 

الفضائية و توضح االلتزامات بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، ووضعت كذلك قواعد إلنقاذ رواد 

 ن سيطرة و هيمنة الدول الكربى علياحلد م ذلك، آملة يف  التعاون الدويلم، و فضاء وإعاد�م ساملني إىل دوهلال

  .لكونه عنصرا حساسا يف بسط السيادة و حرمان الدول األخرى منه

، حيث أكدت على عدم جواز التملك على الفضاء 1967وهذا ما أبرزته معاهدة الفضاء اخلارجي لعام 

على  بتأكيدهاأو حىت عن طريق االحتالل، بل ذهبت إىل أبعد من ذلك  السيادة أو وضع اليداخلارجي أو ادعاء 

ولعل ، 1982من اتفاقية البحار لعام  89، وهذا ما يقابلها يف املادة )1(التملك بأية وسيلة أخرى عدم  جواز

                                                             
(1)

 .1967من معاھدة الفضاء الخارجي لسنة  2المادة  راجع: 
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يل يف شىت السيادة للدول يف الفضاء اخلارجي مما يقابلها عامل التعاون الدو  زوالهذه املادة ألكرب تعبري على 

، ومساعدة الدول النامية بالدرجة األوىل حبكم أ�ا األكثر تأثرا �ذا ا�ال االت اليت تتصل بالفضاء اخلارجيا�

  التكنلوجي.بسبب ختلفها 

  هذا توصلنا اىل عدة نتائج نوردها كالتايل:حبثنا و انطالقا من 

  انتفاء سيادة الدول يف هذه املناطق. -

 ق يف استعمال و استغالل هذه املناطق حبرية مع مراعات مصاحل الدول األخرى.أن مجيع الدول هلا احل -

 االتفاقيات.املعاهدات و أنه يتم استغالل هذه املناطق وفق للقانون الدويل العام، الذي نظمها يف  -

 ه املناطق بطرق عقالنية دون االفراط فيها.ذيتم استغالل ه -

 ذه املناطق وفقا ملتطلبا�ا.مراعات حقوق الدول الضعيفة يف استغالل ه -

ميدد سلطان الدول يف أعايل البحار و الفضاء اخلارجي يف املسائل اليت من شأ�ا أن متس باألمن و  -

 .و املصاحل املشروعة للدول السلم الدوليني

يف مساعدة الدول النامية يف  ، وهذاالتعاون امللحوظشرتكة يف املفردية و ال الدوليةجمهودات بروز  -

 املثايل هلذه املناطق . و االستغالل تكشافاالس
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  قـــــــــــاملالح
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  1982دیسمبر  10اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار 

  11994نوفمبر  16دخلت حیز النفاذ في 

الجزء السابع  

  أعالي البحار

  أحكام عامة - 1الفرع 

  86المادة 

  انطباق احكام ھذا الجزء

تنطبق احكام ھذا الجزء على جمیع أجزاء البحر التي ال تشملھا المنطقة االقتصادیة الخالصة أو البحر االقلیمي أو   

. وال یترتب على ھذه المادة أي انتقاص للحریات التي إرخبیلیةالمیاه الداخلیة لدولة ما، أو ال تشملھا المیاه األرخبیلیة لدولة 

  58قة االقتصادیة الخالصة وفقا للمادة تتمتع بھا جمیع الدول في المنط

  87المادة 

  حریة أعالي البحار

أع��الي البح��ار مفتوح��ة لجمی��ع ال��دول، س��احلیة كان��ت أو غی��ر س��احلیة، و تم��ارس حری��ة أع��الي البح��ار بموج��ب  -1  

  الشروط التي تبینھا ھذه االتفاقیة إلى كل من الدول الساحلیة و غیر الساحلیة، على:

  .أ. حریة المالحة

  .ب. حریة التحلیق

  .ج. حریة وضع الكابالت وخطوط األنابیب المغمورة، رھنا بمراعاة الجزء السادس

و غیرھ��ا م��ن المنش��آت المس��موح بھ��ا بموج��ب الق��انون ال��دولي، رھن��ا بمراع��ات الج��زء  االص��طناعیةد. حری��ة إقام��ة الج��زر 

  .السادس

  .2الفرع ھـ. حریة صید األسماك، رھنا بمراعات الشروط المبینة في 

  و. حریة البحث العلمي، رھنا بمراعات الجزئیین السادس و الثالث عشر.

تمارس ھذه الحریات من قبل جمیع الدول م�ع إی�الء المراع�ات الواجب�ة لمص�الح ال�دول األخ�رى ف�ي ممارس�تھا  -2  

  یتعلق باألنشطة في المنطقة.لحریة أعالي البحار، وكذلك االعتبارات الواجب لما تنص علیھ ھذه االتفاقیة من حقوق فیما 

  88المادة 

  تخصیص أعالي البحار لألغراض السلمیة

  تخصص أعالي البحار لألغراض السلمیة.  

  

                                                             
(1)

من  مستخرجالمتعلقة بأعالي البحار و الفضاء الخارجي  ھذه اإلعالنات و االتفاقیات الواردة في قرارات الجمعیة العامة لھیئة األمم المتحدة  
  www.un.org  موقع األمم المتحدة
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  89المادة 

  عدم صحة ادعاءات السیادة على أعالي البحار

  ال یجوز ألیة دولة شرعا أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسیادتھا.  

  90المادة 

  حق المالحة

  دولة، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، الحق في تسییر سفن ترفع علمھا في أعالي البحار. لكل  

  91المادة 

  جنسیة السفینة

س�فن ھا و للح�ق ف�ي رف�ع علمھ�ا. و تك�ون التحدد كل دولة شروط منح جنسیتھا للسفن و لتسجیل السفن في اقلیم -1  

  ابطة حقیقیة بین الدولة و السفینةجنسیة الدولة التي یحق لھا رفع علمھا. و یجب أن تقوم ر

  الدالة على ذلك. تصدر كل دولة للسفن التي منحتھا حق رفع علمھا الوثائق -2  

  92المادة 

  الوضع القانوني للسفن

تبحر السفینة تحت عل�م دول�ة واح�دة فق�ط، و تك�ون خاض�عة لوالیتھ�ا الخاص�ة ف�ي اع�الي البح�ار إال ف�ي ح�االت  -1  

صراحة في معاھدات دولیة أو في ھذه االتفاقیة. وال یجوز للسفینة أن تغیر علمھا أثناء رحلة ما أو  استثنائیة منصوص علیھا

  أثناء وجودھا في میناء زیارة، إال في حالة نقل حقیقي للملكیة أو تغیر في التسجیل.

م�ا وفق�ا العتب�ارات ي دولت�ین أو أع�الم أكث�ر م�ن دولت�ین، مس�تخدمة إیاھال یجوز للسفینة الت�ي تبح�ر تح�ت علّم� -2  

المالءمة، أن تدعي لنفس�ھا أي جنس�یة م�ن ھ�ذه الجنس�یات أم�ام أي دول�ة أخ�رى، و یج�وز اعتبارھ�ا ف�ي حك�م الس�فینة عدیم�ة 

  الجنسیة.

  93المادة 

  السفن التي ترفع علم األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة و الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ة الس��فن المس��تعملة ف��ي الخدم��ة الرس��میة لألم��م المتح��دة أو لوكاالتھ��ا المتخصص��ة أو ال تخ��ل الم��واد الس��ابقة بمس��أل  

  للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، و التي ترفع علم المنظمة.

  

  94المادة 

  واجبات دولة العلم

فن التي تمارس كل دولة ممارسة فعلیة والیتھا ورقابتھا في الشؤون اإلداریة ة التقنیة و االجتماعیة على الس -1

  ترفع علمھا.

  و على كل دولة بوجھ خاص: -2

أسماء السفن التي ترفع علمھا و صفاتھا الخاصة، عدا السفن التي ال  یتضمن(أ) أن تمسك سجال للسفن 

  تنطبق علیھا بسبب صغر حجمھا األنظمة الدولیة المقبولة عموما.
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ضباطھا ربانھا و(ب) وأن تضطلع بالوالیة بموجب قانونھا الداخلي على كل سفینة ترفع علمھا و على 

  و أفراد طاقمھا في صدد المسائل اإلداریة و التقنیة و االجتماعیة المتعلقة بالسفینة.

البحار و ذلك فیما  تتخذ كل دولة، بالنسبة للسفن التي ترفع علمھا، ما یلزم من التدابیر لتأمین السالمة في -3

  یتعلق، بعدة أمور، منھا:

  (أ) بناء السفن و معداتھا و صالحیتھا لإلبحار.

الصكوك   االعتبار(ب) تكوین طواقم السفن، و شروط العمل الخاصة بھم، و تدریبھم، آخذة في 

  الدولیة المنطبقة.

  على االتصاالت و منع المصادمات. المحافظة(ج) استخدام االشارات و 

  تتضمن ھذه التدابیر ما یكون ضروریا لتأمین: -4  

ھل، ذلك، للتفتیش من قبل مفتش سفن مؤ (أ) أن تخضع كل سفینة، قبل التسجیل وعلى فترات مناسبة بعد  

  المالحة ما یكون مالئما لسالمة مالحتھا.   و المنشورات المالحیة ومن أدوات و أجھزة  وأن تحمل من الخرائط

  (ب) أن تكون كل سفینة في عھدة ربان و ضباط تتوفر فیھم المؤھالت المناسبة، و بوجھ   

خاص في مجاالت قیادة السفن و المالحة و االتصاالت و الھندسة البحریة، وأن یكون طاقم السفینة مناسبا من   

  حیث المؤھالت و العدد لنوع السفینة و حجمھا وآالتھا و معداتھا.

(ج) أن یكون الربان و الضباط، و إلى المدى المناسب أفراد طاقم السفینة، على درایة تامة باألنظمة   

في ما یتعلق بسالمة األرواح في البحار، و منع المصادمات، و منع التلوث البحري و خفضھ و السیطرة  المنطبقةالدولیة 

  تلك األنظمة بمراعاةمطالبین  وایكونعلى االتصاالت بواسطة الرادیو وأن  المحافظةعلیھ، و 

، مطالبة بأن تمتثل لألنظمة و االجراءات و 4و  3تكون كل دولة، عند اتخاذ التدابیر التي تدعو الیھا الفقرتان  -5  

  المقبولة عموما و بأن تتخذ أیة خطوات قد تكون الزمة لضمان مراعاتھا.الدولیة  الممارسات

لالعتقاد بأن الوالیة و الرقابة الصحیحتین لم تمارسا فیما یتعل�ق بس�فینة م�ا أن یجوز لدولة لدیھا أسباب واضحة  -6  

تقدم تقریرا بھذه الوقائع الى دولة العلم. و تتولى دولة العلم عند استالم ھذا التقریر التحقیق في المسألة و تتخذ، اذا رأت ذل�ك 

  مناسبا، أي اجراء ضروري لمعالجة الحالة.

قیق، یجري على ید شخص أو اشخاص من أصحاب الم�ؤھالت المناس�بة أو أم�امھم، ف�ي ك�ل تأمر كل دولة بتح -7  

ح��ادث بح��ري أو حادث��ة مالحی��ة ف��ي أع��الي البح��ار یك��ون للس��فینة الت��ي ترف��ع عل��م الدول��ة ش��أن بھ��ا و ت��نجم عنھ��ا خس��ارة ف��ي 

آت تابع��ة لدول��ة أخ��رى، أو األرواح أو اص��ابات خطی��رة تلح��ق برعای��ة دول��ة أخ��رى أو اض��رار خطی��رة تلح��ق بس��فن أو منش��

بالبیئة البحریة. وتتعاون دولة العلم الدولة األخرى في أي تحقیق تجری�ھ تل�ك الدول�ة األخ�رى ف�ي أي ح�ادث بح�ري أو حادث�ة 

  مالحیة من ھذا النوع.

  95المادة 

  حصانة السفن الحربیة في أعالي البحار

  دولة غیر دولة العلم. للسفن الحربیة في أعالي البحار حصانة تامة من والیة أیة  

  96المادة 

  حصانة السفن التي تستخدم فقط في مھمات حكومیة غیر تجاریة

یكون للسفن التي تمتلكھا أو تسیرھا دولة ما و تستخدمھا فقط في مھام حكومیة غیر تجاریة حصانة تامة، في   

  أعالي البحار، ومن والیة أیة دولة غیر دولة العلم.
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  97المادة 

  الجزائي في مسائل المصادمات أو أیة حوادث مالحیة أخرىاالختصاص 

في حالة وقوع مصادمات أو أیة حادثة مالحیة أخرى تتعلق بسفینة في أعالي البحار، و تؤدي إلى مسؤولیة  -1  

ذلك  جزائیة أو تأدیبیة لربان السفینة أو أي شخص آخر یعمل في خدمتھا، ال یجوز أتقام أیة دعوى جزائیة أو تأدیبیة ضد

  الشخص إال أمام السلطات القضائیة أو اإلداریة لدولة العلم أو للدولة التي یكون الشخص من رعایاھا.

في المسائل التأدیبیة، تكون الدولة التي أصدرت شھادة ربان السفینة أو شھادة األھلیة أو الترخیص ھي وحدھا  -2  

سحب ھذه الشھادة، حتى لو الحائز لھا من غیر رعایا الدولة التي  المختصة، بعد اتباع الطرق القانونیة الواجبة، بأن تقرر

  أصدرتھا.

أمرا باحتجاز س�فینة أو احتباس�ھا، حت�ى و ل�و ك�ان ذل�ك عل�ى ذم�ة  ال تصدر أیة سلطات غیر سلطات دولة العلم -3  

  التحقیق.

  98المادة 

  واجب تقدیم المساعدة

بأن یقوم، قدر وسعھ دون تعریض السفینة أو طاقمھا أو ركابھا  تطالب كل دولة ربان السفینة التي ترفع علمھا، -1  

  لخطر جدي، بما یلي:

  (أ) تقدیم المساعدة ألي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضیاع.    

  (ب) التوجھ بكل ما یمكن من السرعة إلنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر     

  ھذا العمل متوقعا منھ بصورة معقولة.بحاجتھم إلى المساعدة و في حدود ما یكون   

كان ذلك ممكنا،   (ج) تقدیم المساعدة، بعد حدوث مصادمة، للسفینة األخرى و لطاقمھا و ركابھا و حیثما     

  ستتوجھ إلیھ.  إعالم السفینة األخرى باسم سفینتھ و بمیناء تسجیلھا و بأقرب میناء 

مالئم و فعال ألعمال البح�ث و اإلنق�اذ المتص�لة بالس�المة ف�ي  تعمل كل دولة ساحلیة على إنشاء و تشغیل جھاز -2  

إقلیمی��ة متبادل�ة م�ع ال��دول  ون، حی�ث تقتض��ي الظ�روف ذل�ك، ع��ن طری�ق ترتیب�اتاالبح�ار و فوقھ�ا و المحافظ�ة علیھ��ا، وتتع�

  المجاورة تحقیقا لھذا الغرض.

  99المادة 

  حظر نقل الرقیق

نقل الرقیق في السفن المأذون لھا برفع علمھا و لمنع االستخدام غیر تتخذ كل دولة تدابیر فعالة لمنع و معاقبة   

  مشروع لعملھا في ھذا الغرض. و أي عبد یلجأ على ظھر أیة سفینة، أیا كان علمھا، یصبح حرا بحكم الواقع.

  100المادة 

  واجب التعاون في قمع القرصنة

الي البحار أو في أي مكان آخر خارج والیة أیة تتعاون جمیع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أع  

  دولة.
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  101المادة 

  تعریف القرصنة

  أي عمل من األعمال التالیة یشكل قرصنة:  

من قبل طاقم أو   أ) أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سلب یرتكب ألغراض خاصة   

  موجھا:ركاب سفینة خاصة أو طائرة خاصة، ویكون 

ظھر تلك السفینة ى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على في اعالي البحار، ضد سفینة أو طائرة أخر -1    

  أو على متن تلك الطائرة.

  ضد كل سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج والیة أیة دولة. -2    

تلك السفینة أو لعلم بوقائع تضفي على طائرة من اب) أي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو   

  الطائرة صفة القرصنة.

یسھل عند عمد في احدى الفقرتین (أ) أو (ب) أو ج) أي عمل یحرض على ارتكاب أحد األعمال الموصوفة   

  ارتكابھما.

  102المادة 

  االقرصنة التي ترتكبھا سفینة حربیة أو سفینة حكومیة أو طائرة حكومیة تمرد طاقمھ

، سفینة حربیة أو سفینة حكومیة أو طائرة حكومیة تمرد 101اذا ارتكبت أعمال القرصنة، المعرفة في المادة   

  طاقمھا و استولى على زمام السفینة أو الطائرة، اعتبرت ھذه األعمال في حكم األعمال التي ترتكبھا سفینة أو طائرة خاصة.

  103المادة 

  تعریف سفینة أو طائرة القرصنة

عتبر السفینة أو الطائرة سفینة أو طائرة قرصنة إذا كان األشخاص الذین یسیطرون علیھا سیطرة فعلیة ینوون ت  

. وكذلك األمر اذا كانت السفینة أو الطائرة قد استخدمت 101استخدامھا لغرض ارتكاب احد األعمال المشار الیھا في المادة 

  اص الذین اقترفوا ھذا العمل.في ارتكاب أي من ھذه األعمال، تحت سیطرة األشخ

  104المادة 

  احتفاظ سفینة أو طائرة قرصنة للجنسیة أو فقدھا لھا

یجوز أن تحتفظ السفینة أو الطائرة بجنسیتھا على الرغم من أنھا اصبحت سفینة أو طائرة قرصنة. ویحدد قانون   

  و فقدھا لھا.الدولة التي تحمل السفینة أو الطائرة جنسیتھا أمر االحتفاظ بالجنسیة أ

  105المادة 

  ضبط سفینة أو طائرة قرصنة

بط أی��ة س�فینة أو ط��ائرة ن آخ��ر خ�ارج والی�ة أی��ة دول�ة، أن تض�ف�ي أي مك�ا ج�وز لك�ل دول��ة ف�ي أع�الي البح��ار، أنی  

عل�ى م�ن فیھ�ا ع�ة تح�ت س�یطرة القراص�نة، و أن تق�بض طائرة أخذت بطریق القرصنة و كان�ت واق أیة سفینة أنقرصنة، أو 

األشخاص و تضبط ما فیھا من الممتلكات. و لمحاكم الدولة التي قامة بعملیة الض�بط أن تق�رر م�ا یف�رض م�ن العقوب�ات، من 

كما أن لھا أن تحدد االجراء الذي یتخ�ذ بش�أن الس�فن أو الط�ائرات أو الممتلك�ات، م�ع مراع�ات حق�وق الغی�ر م�ن المتص�رفین 

  بحسن نیة.
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  106المادة 

  ن مبررات كافیةالمسؤولیة في الضبط دو

عندما تضبط سفینة أو طائرة بشبھة القرصنة دون مبررات كافی�ة، تتحم�ل الدول�ة الت�ي قام�ت بعملی�ة الض�بط، إزاء   

  الدولة التي تحمل السفینة أو الطائرة جنسیتھا، مسؤولیة أیة خسائر أو أضرار یسببھا ھذا الضبط.

  107المادة 

  بط بسبب القرصنةالسفن و الطائرات التي یحق لھا تنفیذ الض

ال یج��وز أن تنف��ذ عملی��ة الض��بط بس��بب القرص��نة إال س��فن حربی��ة أو ط��ائرات عس��كریة أو غیرھ��ا م��ن الس��فن أو   

  الطائرات التي تحمل عالمات واضحة تدل على أنھا في خدمة حكومیة و مأذون لھا بذلك.

  108المادة 

  العقلاالتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على 

تتعاون جمیع الدول في قمع االتجار غیر المشروع بالمخدرات و الم�واد الت�ي ت�ؤثر عل�ى العق�ل بواس�طة الس�فن  -1  

  في أعالي البحار بما یخالف االتفاقیات الدولیة.

اد ألي دولة لدیھا اسباب معقولة لالعتقاد بأن سفینة ترفع علمھا تقوم باإلتجار غیر مشروع بالمخ�درات أو الم�و -2  

  التي تؤثر على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع ھذا االتجار.

  109المادة 

  البث اإلذاعي غیر مصرح بھ من أعالي البحار

  تتعاون جمیع الدول في قمع البث اإلذاعي غیر المصرح بھ من أعالي البحار. -1  

اإلذاع�ات الص�وتیة أو التلفزیونی�ة م�ن ألغراض ھذه االتفاقی�ة یعن�ي " الب�ث اإلذاع�ي غی�ر مص�رح ب�ھ" إرس�ال  -2  

سفینة أو من منشأة في أعالي البحار بنیة استقبالھا من عامة الجمھور بما یخ�الف األنظم�ة الدولی�ة، عل�ى أن یس�تثنى م�ن ذل�ك 

  إرسال نداءات االستغاثة.

  یجوز أن یحاكم أي شخص یعمل في البث اإلذاعي غیر مصرح بھ، أمام محاكم: -3

  ینة.أ) دولة السف    

  ب) أو دولة تسجیل المنشأة.    

  ج) أو الدولة التي یكون الشخص من رعایاھا.    

  د) أو أیة دولة یمكن استقبال البث فیھا.    

  ھـ) أو أیة دولة یشكل ھذا البث تشویشا على اتصاالتھا الالسلكیة المصرح بھا.    

، على أي شخص 110أن تقبض، عمال بالمادة  ،3في أعالي البحار، یجوز ألي دولة تتمتع بالوالیة وفقا للفقرة  -4  

یعم�ل ف��ي الب��ث اإلذاع�ي غی��ر مص��رح ب�ھ أو أن تحج��ز أی��ة س��فینة مس�تخدمة ف��ي ھ��ذا الغ�رض و أن تض��بط أجھ��زة اإلرس��ال 

  اإلذاعي.
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  110المادة 

  حق الزیارة

ل�دى س�فینة حربی�ة باستثناء الحاالت التي یكون فیھ�ا أعم�ال الت�دخل مس�تمدة م�ن س�لطات تمنحھ�ا معاھ�دة، ل�یس  -1  

، م�ا یب�رر تفق�د 96و95تصادف في أعالي البحار أیة سفینة أجنبیة من غیر السفن التي تكون لھ�ا حص�انة تام�ة وفق�ا للم�ادتین 

  ھذه السفینة مالم تتوفر أسباب معقولة لالشتباه في:

  أ) أن السفینة تعمل في القرصنة    

  ب) أو أن السفینة تعمل في تجارة الرقیق    

    أن السفینة تعمل في البث االذاعي غیر مصرح بھ، على أن تكون لدولة علم ج) أو     

  . 109السفینة الحربیة والیة بموجب المادة   

  د) أو أن السفینة بدون جنسیة    

الواق�ع س�فینة م�ن ي أو رفضھا إظھار علمھ�ا، ھ�ي ف�ي ھـ) أو أن السفینة، على الرغم من رفعھا لعلم أجنب    

  الحربیة.نفس جنسیة السفینة 

، یج�وز للس�فینة الحربی�ة أن تش�رع ف�ي التحق�ق م�ن ح�ق الس�فینة ف�ي 1في الحاالت المنصوص علیھا في الفق�رة  -2  

رفع علمھا. ولھذا الغرض، یجوز لھا أن ترسل زورقا تحت قی�ادة أح�د الض�باط إل�ى الس�فینة المش�تبھ فیھ�ا. وإذا بقی�ت الش�بھة 

المزی�د م�ن الفح�ص عل�ى ظھ�ر الس�فینة، و ینبغ�ي أن ی�تم ذل�ك بك�ل م�ا یمك�ن م�ن بعد ت�دقیق الوث�ائق، ج�از لھ�ا أن تش�رع ف�ي 

  المراعاة.

ثبت أن الشبھات لم یكن لھا أي أساس، وبشرط أن ال تكون الس�فینة المتفق�دة ق�د ارتكب�ت أي عم�ل یب�رر تل�ك إذا  -3  

  الشبھات، جرى تعویضھا عن أیة خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتھا.

  ما یقتضیھ اختالف الحال، على الطائرات العسكریة. مراعاةحكام، مع تنطبق ھذه األ -4  

تنطبق ھذه األحكام أیضا على أی�ة س�فینة أو ط�ائرات أخ�رى م�أذون لھ�ا ب�ذلك وف�ق األص�ول و تحم�ل عالم�ات  -5  

  واضحة تدل على أنھا قائمة بخدمة حكومیة.

  111المادة 

  حق المطاردة الحثیثة

ینة أجنبیة مطاردة حثیثة عندما یك�ون ل�دى الس�لطات المختص�ة للدول�ة الس�احلیة أس�باب یجوز القیام بمطاردة سف -1  

وجیھة لالعتقاد بأن السفینة انتھكت قوانین و أنظمة تلك الدولة. ویجب أن تبدأ ھذه المطاردة عندما تكون السفینة األجنبی�ة أو 

ر اإلقلیم�ي أو المنطق�ة المتاخم�ة للدول�ة القائم�ة بالمط�اردة، وال أحد زوارقھا داخل المیاه الداخلیة أو المی�اه األرخبیلی�ة أو البح�

یجوز مواصلة المطاردة خارج البحر اإلقلیمي أو المنطقة المتاخمة إال إذا كانت المطاردة لم تنقطع. و ل�یس م�ن الض�روري، 

ف أن تك�ون الس�فینة الت�ي أص�درت حین تلقي السفینة األجنبیة الموجودة داخل البحر اإلقلیم�ي أو المنطق�ة المتاخم�ة أم�ر التوق�

ذل��ك األم��ر موج��ودة ك��ذلك داخ��ل البح��ر اإلقلیم��ي أو المنطق��ة المتاخم��ة. وإذا كان��ت الس��فینة األجنبی��ة موج��ودة داخ��ل منطق��ة 

، ال یجوز القیام بالمط�اردة إال أذا ك�ان ھن�اك انتھ�اك للحق�وق الت�ي أنش�ئت المنطق�ة م�ن 33متاخمة، كما ھي معرفة في المادة 

  ایتھا.أجل حم

م��ا یقتض��یھ اخ��تالف الح��ال عل��ى م��ا یق��ع ف��ي المنطق��ة االقتص��ادیة  مراع��اةینطب��ق ح��ق المط��اردة الحثیث��ة، م��ع  -2  

الخالصة أو على الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السالمة المحیطة بالمنش�آت المقام�ة ف�ي الج�رف الق�اري، م�ن انتھاك�ات 
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وفقا لھذه االتفاقیة على المنطقة االقتص�ادیة الخالص�ة أو الج�رف الق�اري، بم�ا ف�ي لقوانین الدولة الساحلیة و أنظمتھا المنطبقة 

  ذلك مناطق السالمة المذكورة.

ینتھي حق المطردة الحثیثة بمجرد دخول السفینة التي تجري مطاردتھا البحر اإلقلیم�ي للدول�ة الت�ي تنتم�ي إلیھ�ا  -3  

  أو البحر اإلقلیمي لدولة أخرى.

اردة الحثیثة قد بدأت مالم تكن السفینة القائمة بالمطاردة، قد اقتنعت بالوسائل العملی�ة المتاح�ة لھ�ا، ال تعتبر المط -4  

بأن السفینة ھدف المطاردة، أو أحد زوارقھا أو قواربھا األخرى التي تعمل كفری�ق واح�د و تس�تخدم الس�فینة ھ�دف المط�اردة 

ب م�ا یك�ون علی�ھ الح�ال، داخ�ل المنطق�ة المتاخم�ة أو داخ�ل المنطق�ة كسفینة أم، موجودة داخل حدود البحر اإلقلیم�ي أو، حس�

االقتصادیة الخالصة أو فوق الجرف القاري. و ال یجوز بدأ المطاردة إال بع�د إعط�اء إش�ارة ض�وئیة أو ص�وتیة ب�التوقف م�ن 

  مسافة تستطیع معھا السفینة األجنبیة أن ترى اإلشارة أو تسمعھا.

مط��اردة الحثیث��ة إال س��فن حربی��ة أو ط��ائرات عس��كریة أو غیرھم��ا م��ن الس��فن أو ال یج��وز أن تم��ارس ح��ق ال -5  

  الطائرات التي تحمل عالمات واضحة تدل على أنھا في خدمة حكومیة و مأذون لھا بذلك.

  عند القیام بالمطاردة الحثیثة بواسطة طائرة: -6  

  ، مع مراعاة ما یقتضیھ اختالف الحال.4إلى  1أ) تنطبق الفقرات     

ب) یجب على الطائرة الت�ي تص�در األم�ر ب�التوقف أن تط�ارد الس�فینة بنفس�ھا فعلی�ا حت�ى تص�ل س�فینة أو     

ط�ائرة أخ�رى تابع�ة للدول�ة الس�احلیة تك�ون ق��د دعتھ�ا الط�ائرة لتت�ابع المط�اردة م�ا ل��م تك�ن الط�ائرة ذاتھ�ا ق�ادرة عل�ى احتج��از 

مج�رد مش�اھدة و ھ�ي  إلقلیم�ي أن تك�ون الط�ائرة ق�د ش�اھدت الس�فینةالسفینة. و ال یكفي لتبریر احتجاز السفینة خارج البحر ا

ترتكب االنتھاك أو و ھي محل شبھة في ارتكابھا إن لم تكن السفینة قد أمرت بالوقوف وطوردت م�ن قب�ل الط�ائرة نفس�ھا أو 

  طائرة أخرى أو سفن تتابع المطاردة دون انقطاع.

احتجزت داخل حدود والیة دولة و اصطحبت إلى میناء ت�ابع لتل�ك الدول�ة ال تجوز المطالبة باإلفراج عن سفینة  -7  

لغرض التحقیق معھا أمام الس�لطات المختص�ة، باالس�تناد فق�ط ال�ى أن الس�فینة ق�د م�رت أثن�اء رحلتھ�ا و ھ�ي مص�طحبة عب�ر 

  جزء من المنطقة االقتصادیة الخالصة أو البحار العالیة، إذا جعلت الظروف ذلك ضروریا.

حال�ة إیق�اف أو احتج�از س�فینة خ�ارج البح�ر اإلقلیم�ي ف�ي ظ�روف ال تب�رر ممارس�ة ح�ق المط�اردة الحثیث�ة،  في -8  

  تعوض عن أي خسارة أو ضرر یكون لحق بھا نتیجة ذلك.

  112المادة 

  الحق في وضع الكابالت و خطوط األنابیب المغمورة

لى قاع أعالي البحار خارج حدود الجرف یحق لجمیع الدول وضع الكابالت و خطوط األنابیب المغمورة ع -1  

  القاري.

  على الكابالت و خطوط األنابیب ھذه. 79من المادة  5تنطبق الفقرة  -2  

  113المادة 

  كسر أو إصابة أحد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة

كس�ر أو إص�ابة أح�د تعتمد كل دولة ما یل�زم م�ن الق�وانین و األنظم�ة لل�نص عل�ى أن یعتب�ر جریم�ة تس�تحق العق�اب   

الك�ابالت المغم��ورة تح�ت أع��الي البح��ار م�ن قب��ل س��فینة ترف�ع علمھ��ا أو ش��خص یخض�ع لوالیتھ��ا ع��ن قص�د أو نتیج��ة إھم��ال 

جرمي بالطریق�ة یمك�ن أن ت�ؤدي ال�ى قط�ع المواص�الت البرقی�ة أو الھاتفی�ة أو إعاقتھ�ا، و ك�ذلك كس�ر أو إص�ابة خ�ط أنابی�ب 

ولتیة مغمور. و ینطبق ھذا الحكم أیضا على السلوك ال�ذي أری�د ب�ھ أن ی�ؤدي ال�ى مث�ل ھ�ذا مغمور أو كابل كھربائي عالي الف

األمر أو اإلصابة الذي یحتمل أن یؤدي الیھما، و لكنھ ال ینطبق على أي كسر أو اصابة سببھا أشخاص عملوا لمجرد تحقیق 

  لتفادي ذلك. ھدف مشروع ھو إنقاض حیاتھم أو سفنھم بعد اتخاذ كل االحتیاطات الالزمة
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  114المادة 

  كسر أو اصابة أحد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة من قبل مالكي أحد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة األخرى

تعتمد كل دولة ما یلزم من القوانین و األنظمة للنص على أنھ إذا سبب أشخاص خاضعون لوالیتھا ممن یمتلكون   

سر األنابیب المغمورة تحت أعالي البحار، عند وضع أو تصلیح ھذه الكابالت أو خطوط األنابیب، ك أحد الكابالت أو خطوط

  ا تكالیف التصلیحات.وط األنابیب األخرى، تحملوأو إصابة أي من الكابالت أو خط

  115المادة 

  التعویض عن الخسارة المتكبدة في تفادي إصابة أحد الكابالت أو خطوط األنابیب المغمورة

تعتمد كل دول�ة م�ا یل�زم م�ن الق�وانین و األنظم�ة لض�مان حص�ول أص�حاب الس�فن ال�ذین یس�تطیعون أن یثبت�وا أنھ�م   

م���ن أدوات الص���ید األخ��رى، بغی���ة تف��ادي إص���ابة أح���د الك��ابالت أو خط���وط األنابی���ب  أداةض��حوا بمرس���اة أو ش��بكة أو أي 

یك�ون ص�احب الس�فینة ق�د اتخ�ذ مس�بقا ك�ل الت�دابیر  المغم�ورة، عل�ى تع�ویض م�ن ص�احب الكاب�ل أو خ�ط األنابی�ب بش�رط أن

  االحتیاطیة المعقولة.

  حفظ وإدارة الموارد الحیة ألعالي البحار - 2الفرع 

  116المادة 

  الحق في صید األسماك في أعالي البحار

  لجمیع الدول الحق في أن یزاول رعایاھا صید األسماك في أعالي البحار رھنا بمراعات:  

  التزاماتھا الناجمة عن المعاھدات.أ)     

  ب) و حقوق الدول الساحلیة وواجباتھا  و كذلك مصالحھا المنصوص علیھا، بین موارد     

  .67إلى  64و في المادة  63من المادة  2أخرى، في الفقرة   

  ج) و أحكام ھذا الفرع.    

  117المادة 

  ل حفظ الموارد الحیة ألعالي البحارواجب الدول في أن تتخذ تدابیر بالنسبة الى رعایاھا من أج

على جمیع الدول واجب اتخاذ ما قد یكون ضروریا من التدابیر بالنسبة إلى رعایاھا من أجل حفظ الموارد الحیة   

  ألعالي البحار، أو التعاون مع دول أخرى في اتخاذ تلك التدابیر.

  118المادة 

  تعاون الدول في حفظ وادارة الموارد الحیة

ال��دول فیم��ا بینھ��ا ف��ي حف��ظ و ادارة الم��وارد الحی��ة ف��ي من��اطق أع��الي البح��ار. و ت��دخل ال��دول الت��ي یس��تغل تتع��اون   

رعایاھا موارد حیة متماثلة، و الدول التي یستغل رعایاھا م�وارد حی�ة مختلف�ة ف�ي نف�س المنطق�ة، ف�ي مفاوض�ات بغی�ة اتخ�اذ 

حس�ب االقتض�اء، لتؤس��س لھ�ذا الغ�رض منظم�ات دون إقلیمی��ة أو  الت�دابیر الالزم�ة لحف�ظ الم�وارد الحی��ة المعنی�ة. و تتع�اون،

  إقلیمیة لمصائد األسماك.
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  119المادة 

  حفظ الموارد الحیة ألعالي البحار

على الدول، في تحدیدھا لكمیة الصید المسموح بھا ووضعھا غیر ذلك من تدابیر حفظ الموارد الحیة في أع�الي  -1  

  البحار أن:

  دف، على أساس أفضل األدلة العلمیة المتوفرة للدول المعنیة، الى صون أ) تتخذ تدابیر تھ    

البیئی���ة و  تعینھ��ا العوام���لللدوام كما  قابلة أرصدة األنواع المجتناة أو تجدیدھا، بمستویات یمكن أن تدر أقصى غلة  

الت الص�ید و الت�رابط ب�ین الس��ال النامی��ة، و م�ع مراع�اة أنم�اطفیھ�ا االحتیاج�ات الخاص�ة لل�دول بم�ا  االقتص�ادیة ذات الص�لة،

  للحد األدنى موصى بھا بوجھ عام سواء على الصعید دون اإلقلیمي أو اإلقلیمي أو السمكیة وأیة معاییر دولیة 

  العالمي.    

    ب) تضع في اعتبارھا ما یترتب على ذلك من اآلثار في األنواع المرتبطة باألنواع     

بمس�����تویات أغل�����ى م������ن   األنواع المرتبطة أو المعتمدة  ن أو تجدید أرصدةالمجتناة أو المعتمدة علیھا بقصد صو  

  المستویات التي یمكن أن یصبح فیھا تكاثرھا مھدد بصورة جدیة.

ی�تم بص��ورة منتظم�ة تق��دیم و تب��ادل م�ا ھ��و مت�وافر م��ن المعلوم��ات العلمی�ة و اإلحص��ائیات ع�ن كمی��ة الص��ید و  -2  

بحفظ األرصدة السمكیة، عن طریق المنظمات الدولیة المختصة، سواء كانت دون  مجھوده و غیر ذلك من البیانات المتصلة

  إقلیمیة أو إقلیمیة أو عالمیة، حیثما یقتضي الحال ذلك، و باشتراك كافة الدول المعنیة.

  تضمن الدول المعنیة أن ال تمیز تدابیر الحفظ و تنفیذھا، قانونا أو فعال، ضد صیادي أیة دولة. -3  

  120المادة 

  الثدییات البحریة

  كذلك على حفظ و إدارة الثدییات البحریة في أعالي البحار. 65تنطبق المادة   

الجزء الثامن  

  نظام الجزر

  121المادة 

  نظام الجزر

  ، و محاطة بالماء، و تعلو علیھ في حالة المد.الجزیرة ھي رقعة من األرض متكونة طبیعیا -1  

، یح��دد البح��ر اإلقلیم��ي للجزی��رة و منطقتھ��ا المتاخم��ة و منطقتھ��ا 3ف��ي الفق��رة  باس�تثناء م��ا ھ��و منص��وص علی��ھ -2  

  االقتصادیة الخالصة وجرفھا القاري وفقا ألحكام ھذه االتفاقیة المنطبقة على األقالیم البریة األخرى.

اقتص�ادیة لیس للص�خور الت�ي تھی�ئ اس�تمرار الس�كنى البش�ریة أو اس�تمرار حی�اة اقتص�ادیة خاص�ة بھ�ا، منطق�ة  -3  

  خالصة أو جرف قاري.
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الجزء التاسع  

  البحار المغلقة أو الشبھ مغلقة

  122المادة 

  تعریف

ألغراض ھذه االتفاقیة، یعني " البحر المغلق أو شبھ المغل�ق" خلیج�ا أو حوض�ا أو بح�را، تح�یط دولت�ان أو أكث�ر و   

أساس��ا م��ن البح��ار اإلقلیمی��ة و المن��اطق االقتص��ادیة یتص��ل ببح��ر آخ��ر أو ب��المحیط بواس��طة منف��ذ ض��یق، أو یت��ألف كلی��ا أو 

  الخالصة لدولتین ساحلیتین أو أكثر.

  123المادة 

  ة لبحار مغلقة أو شبھ مغلقةتعاون الدول المشاطئ

ینبغي أن تتعاون الدول المشاطئة لبحر مغلق أو شبھ مغلق فیما بینھا في ممارسة ما لھا من حقوق و أداء م�ا علیھ�ا   

  تحقیقا لھذه الغایة، تسعى مباشرة أو عن طریق منظمة إقلیمیة مناسبة، إلى: قتضى ھذه االتفاقیة. ومن واجبات بم

  أ) تنسیق ادارة الموارد الحیة للبحر و حفظھا و استكشافھا و استغاللھا.  

  ب) تنسیق إعمال حقوقھا وواجباتھا فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیھا.  

العلم��������ي ف��������ي   ساتھا المتعلقة بالبحث العلمي و القیام، حیثما یقتضي األمر، ببرامج مشتركة للبحث ج) تنسیق سیا  

  المنطقة.

العم�������ل عل�������ى د) دعوة غیرھا من الدول أو المنظمات الدولیة المھتمة باألمر، حسب االقتضاء، لتتعاون معھا في   

  تدعیم أحكام ھذه المادة.

  

الجزء العاشر  

  الساحلیة الى البحر و منھ وحریة المرور العابر حق وصول الدول غیر

  124المادة 

  المصطلحات المستخدمة

  ألغراض ھذه االتفاقیة: -1  

  أ) تعني " الدولة غیر الساحلیة" كل دولة لیس لھا ساحل بحري.    

س�احلیة ب) تعني "دولة المرور العابر" كل دولة، سواء أكان لھا ساحل بحري أم ال، تقع بین دول�ة غی�ر     

  و البحر، و تجري حركة المرور العابر خالل إقلیمھا.

عب��ر إقل��یم دول��ة   ج) تعني" حركة المرور العابر" مرور األشخاص و األمتعة و البضائع ووسائل النقل     

المذكور جزءا من رحل�ة كامل�ة تب�دأ أو تنتھ�ي ف�ي إقل�یم   أو أكثر من دول المرور العابر، عندما ال یتعدى المرور عبر االقلیم 

الدولة غیر الساحلیة، سواء رافق ھذا الم�رور نق�ل م�ن س�فینة إل�ى أخ�رى، أو خ�زن أو تجزئ�ة الش�حنة، أو تغیی�ر ف�ي أس�لوب 

  النقل، أو لم یرافقھ.    

      



 
192 

  

  :د) تعني " وسائل النقل"

    ب البحریة و النھریة، و / عربات سكك الحدید، و السفن البحریة و المراك1      

  العربات البریة.    

  / الحمالین و دواب الحمل، عندما تتطلب ذلك الظروف المحلیة.2      

یج�وز لل�دول غی��ر الس�احلیة و دون الم��رور الع�ابر أن ت��درج ض�من وس�ائل النق��ل، باالتف�اق فیم��ا بینھ�ا، خط��وط  -2  

  .1المدرجة في الفقرة األنابیب و أنابیب الغاز و وسائل النقل األخرى غیر تلك 

  125المادة 

  حق الوصول الى البحر و منھ وحریة المرور العابر

یكون للدول غیر الساحلیة حق الوصول الى البحر و من�ھ لغ�رض ممارس�ة الحق�وق المنص�وص علیھ�ا ف�ي ھ�ذه  -1  

قیق�ا لھ�ذه الغای�ة، تتمت�ع ال�دول غی�ر االتفاقیة بما فیھ�ا تل�ك المتعلق�ة بحری�ة أع�الي البح�ار و ب�التراث المش�ترك لإلنس�انیة. و تح

  الساحلیة بحریة المرور العابر عبر أراضي دول المرور العابر بكافة و سائل النقل.

یتم االتفاق على أحكام و صور ممارسة حری�ة الم�رور الع�ابر ب�ین ال�دول غی�ر الس�احلیة و دول الم�رور الع�ابر  -2  

  ة أو إقلیمیة.المعنیة عن طریق اتفاقات ثنائیة أو دون إقلیمی

یكون لدول المرور العابر، في ممارسة سیادتھا الكاملة على أقالیمھا، الح�ق ف�ي اتخ�اذ ك�ل م�ا یل�زم م�ن الت�دابیر  -3  

التي تضمن أن الحقوق و التسھیالت المنصوص علیھا في ھذا الجزء للدول غیر الساحلیة ال تشكل، بأیة صورة كانت، تعدیا 

  على مصالحھا المشروعة.

  126ة الماد

  استبعاد تطبیق شرط الدولة األكثر رعایة

بممارسة حق حریة الوصول الى البحر و منھ،  االتفاقات الخاصة المتصلةإن أحكام ھذه االتفاقیة، و كذلك أحكام   

تطبیق شرط الدولة األكثر  التي تنشئ حقوقا و تسھیالت بسبب الموقع الجغرافي الخاص للدول غیر الساحلي، مستبعدة من

  رعایة.

  127المادة 

  الرسوم الجمركیة و الضرائب و الرسوم األخرى

ال تخضع حركة المرور العابر ألي رسم جمركي أو ضریبة أو رسم آخر باستثناء الرسوم التي تجبى مقابل  -1  

  تقدیم خدمات معینة بصدد ھذا المرور العابر.

مرورا عابرا و التسھیالت األخرى المقدمة الى الدول غیر الساحلیة و التي ال تخضع و سائل النقل المارة  -2  

تستخدمھا ھذه الدول، لضرائب أو رسوم تزید على تلك التي تجبى مقابل استخدام و سائل النقل التي تخص دولة المرور 

  العابر.

  128المادة 

  المناطق الحرة و التسھیالت الجمركیة األخرى

لمرور العابر، توفیر مناطق حرة أو تسھیالت جمركیة أخرى في موانئ الدخول و الخروج یجوز، تسھیل لحركة ا  

  بدون المرور العابر، عن طریق االتفاق بین ھذه الدول و الدول غیر الساحلیة.
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  129المادة 

  التعاون في بناء و تحسین و سائل النقل

حریة المرور العابر، أو حیث تكون الوسائل  حیث ال توجد في دول المرور العابر و سائل للنقل تكفل إعمال  

الموجودة فیھا، بما في ذلك المنشآت و المعدات المینائیة ، غیر كافیة من أیة ناحیة، یجوز لدول المرور العابر و الدول غیر 

  الساحلیة المعنیة أن تتعاون في بناء تلك الوسائل أو تحسینھا.

  130المادة 

  رات أو غیرھا من الصعوبات ذات الطابع التقتني في حركة المرور العابرتدابیر لتفادي أو إزالة التأخی

تتخذ دول المرور العابر كل التدابیر المناسبة لتفادي التأخیرات أو غیرھا من الصعوبات ذات الطابع التقني في  -1  

  حركة المرور العابر.

بر و في االمختصة في دول المرور الع في حالة حدوث تأخیرات أو صعوبات من ھذا القبیل، تتعاون السلطة -2  

  الدول غیر الساحلیة المعنیة إلزالة ھذه التأخیرات أو الصعوبات بسرعة.

  131المادة 

  المعاملة المتساویة في الموانئ البحریة

تتمتع السفن التي ترفع أعالم الدول غیر الساحلیة بمعاملة مساویة لتلك التي تمنح للسفن األجنبیة األخرى في   

  الموانئ البحریة.

  132المادة 

  منح مزید من تسھیالت المرور العابر

ال یترتب على ھذه االتفاقیة بأي وجھ سحب تسھیالت مرور عابر تفوق تلك المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة و    

اقیة ال تحول دون أن تكون محل اتفاق بین الدول األطراف في ھذه االتفاقیة أو ممنوحة من قبل دولة طرف. كما أن ھذه االتف

  تمنح على ھذا النحو تسھیالت أكبر في المستقبل.

  

الجزء الحادي عشر  

  المنطقة

  أحكام عامة 1الفرع 

  133المادة 

  المصطلحات المستخدمة

  ألغراض ھذا الجزء:  

المنطقة و أ) تعني "الموارد" جمیع الموارد المعدنیة الصلبة أو السائلة أو الغازیة في موقعھا األصلي في   

  الموجودة على قاع البحر أو تحتھ، بما في ذلك العقیدات المؤلفة من عدة معادن.

  ب) یشار الى الموارد، عندما یتم استخراجھا من المنطقة باسم " المعادن".  
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  134المادة 

  مجال تطبیق ھذا الجزء

  ینطبق ھذا الجزء على المنطقة. -1  

  ھذا الجزء.تخضع األنشطة في المنطقة ألحكام  -2  

إن المتطلبات المتعلقة بإیداع الخرائط أو قوائم اإلحداثیات الجغرافیة التي تبین الحدود المشار إلیھا في الفقرة  -3  

  ، وكذلك المتعلقة باإلعالن عنھا، مدرجة في الجزء السادس.1من المادة  1) من الفقرة 1الفرعیة (

خارجیة للجرف القاري وفقا للجزء السادس أو صحة االتفاقیات لیس في ھذه المادة ما یمس تعیین الحدود ال -4  

  المتعلقة بتعیین الحدود فیما بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة.

  135المادة 

  النظام القانوني للمیاه العلویة و الحیز الجوي

وني للمیاه التي تعلو المنطقة أو الحیز ال یمس ھذا الجزء، وال أیة حقوق ممنوحة أو ممارسة عمال بھ، النظام القان  

  الجوي فوق تلك المیاه.

  المبادئ التي تحكم المنطقة -2الفرع 

  136المادة 

  التراث المشترك لإلنسانیة

  المنطقة و مواردھا تراث مشترك لإلنسانیة  

  137المادة 

  النظام القانوني للمنطقة و مواردھا

السیادة أو الحقوق السیادیة على أي ج�زء م�ن المنطق�ة أو مواردھ�ا، و ل�یس لیس ألیة دولة أن تدعي أو تمارس  -1  

ألي دولة أو شخص طبیعي أو اعتباري االستالء على ملكیة أي جزء من المنطقة. و لن یعت�رف ب�أن ادع�اء أو ممارس�ة م�ن 

  ھذا القبیل للسیادة أو الحقوق السیادیة و ال بمثل ھذا االستالء.

رد المنطقة ثابتة للبشریة جمعاء، التي تعمل السلطة بالنیابة عنھا، و ھذه الموارد ال یمك�ن جمیع الحقوق في موا -2  

النزول عنھا. أما المعادن المستخرجة من المنطقة فال یجوز النزول عنھا إال طبقا لھ�ذا الج�زء و قواع�د الس�لطة و أنظمتھ�ا و 

  إجراءاتھا.

ء أو اكتس�اب أو ممارس�ة حق�وق بش�أن المع�ادن المس�تخرجة لیس ألي دولة أو شخص طبیعي أو اعتباري ادع�ا -3  

  من المنطقة إال وفقا لھذا الجزء. وفیما عدا ذلك، ال یعترف بأي ادعاء أو اكتساب أو ممارسة لحقوق من ھذا القبیل.

  138المادة 

  السلوك العام للدول فیما یتعلق بالمنطقة

حك�ام ھ��ذا الج��زء، و م�ع المب��ادئ المدرج��ة  ف�ي میث��اق األم��م یك�ون الس��لوك الع�ام لل��دول فیم��ا یتعل�ق بالمنطق��ة م��ع أ  

  المتحدة و قواعد القانون الدولي األخرى لمصلحة صیانة السلم و األمن و النھوض بالتعاون الدولي و التفاھمي المتبادل.
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  139المادة

  االلتزام بضمان االمتثال لھذه االتفاقیة و المسؤولیة عن األضرار

األطراف ملزمة بضمان أن تجري األنش�طة ف�ي المنطق�ة  وفق�ا لھ�ذا الج�زء، س�واء قام�ت بھ�ا دول تكون الدول  -1  

أطراف، أو مؤسسات حكومیة أو أشخاص طبیعیون أو اعتباریون یحمل�ون جنس�یات دول أط�راف أو یك�ون لھ�ا أو لرعایاھ�ا 

  ى األنشطة التي تقوم بھا في المنطقة.سیطرة فعلیة علیھم. و ینطبق نفس االلتزام على المنظمات الدولیة بالنسبة ال

من المرفق الثالث، تترتب على الض�رر الن�اجم ع�ن ع�دم قی�ام  22دون االخالل بقواعد القانون الدولي و بالمادة  -2  

دولة طرف أو منظمة دولیة بالتزاماتھا  بموجب ھذا الجزء مسؤولیة، و تتحمل الدول األطراف أو المنظمات الدولیة العاملة 

مسؤولیة تضامنیة و فردیة. غیر أن الدولة الطرف ال تكون مسؤولة عن الضرر الناجم ع�ن أي ع�دم امتث�ال لھ�ذا الج�زء معا 

، اذا كان�ت الدول�ة الط�رف ق�د اتخ�ذت جمی�ع 153م�ن الم�ادة  2من قبل شخص زكتھ بموجب الفق�رة الفرعی�ة(ب) م�ن الفق�رة 

م�ن المرف�ق  4م�ن الم�ادة  4و الفق�رة  153م�ن الم�ادة  4بموج�ب الفق�رة  التدابیر الالزم�ة و المناس�بة لض�مان االمتث�ال الفع�ال

  الثالث.

تتخذ الدول األطراف التي ھي أعضاء في منظمات دولیة التدابیر المناسبة لضمان تنفی�ذ ھ�ذه الم�ادة فیم�ا یتعل�ق  -3  

  بھذه المنظمات.

  140المادة 

  صالح اإلنسانیة

وص علیھ بص�ورة مح�ددة ف�ي ھ�ذا الج�زء، لص�الح االنس�انیة جمع�اء تجرى األنشطة في المنطقة، كما ھو منص -1  

بصرف النضر عن الموقع الجغرافي للدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، م�ع إی�الء مراع�ات خاص�ة لمص�الح و احتیاج�ات 

األم�م المتح�دة وفق�ا الدول النامیة و الشعوب التي لم تنل االستقالل الكامل أو غیره من أوضاع الحكم الذاتي الت�ي تعت�رف بھ�ا 

  ) وسائر قرارات الجمعیة العامة ذات الصلة.15 -( د 1514لقرار الجمعیة العامة 

تھیئ السلطة لتقاسم الفوائ�د المالی�ة و غیرھ�ا م�ن الفوائ�د االقتص�ادیة المس�تمدة م�ن المنظم�ة تقاس�ما منص�فا ع�ن  -2  

  .160المادة  2" من الفقرة 1مناسبة، وفقا للفقرة الفرعیة(و)" طریق أیة آلیة

  141المادة 

  استخدام المنطقة لألغراض السلمیة دون غیرھا

تكون المنطقة مفتوحة الستخدامھا لألغراض السلمیة دون غیرھا من قبل جمیع الدول، ساحلیة كانت أو غیر   

  ساحلیة، دون تمییز و دون إخالل باألحكام األخرى لھذا الجزء.

  142المادة

  لحھا المشروعةحقوق الدول الساحلیة و مصا

تجرى األنش�طة ف�ي المنطق�ة، فیم�ا یتعل�ق بمك�امن الم�وارد فیھ�ا الممت�دة عب�ر ح�دود الوالی�ة الوطنی�ة، م�ع ای�الء  -1  

  المراعات الواجبة للحقوق و للمصالح المشروعة ألیة دولة ساحلیة تمتد تلك المكامن عبر والیتھا.

لإلخط�ار المس�بق، بغی�ت تف�ادي التع�دي عل�ى تل�ك الحق�وق و تجرى مع الدولة المعنیة مشاورات، تشمل نظام�ا  -2  

المصالح. وفي الح�االت الت�ي یمك�ن أن ت�ؤدي فیھ�ا األنش�طة ف�ي المنطق�ة ال�ى اس�تغالل م�وارد واقع�ة داخ�ل الوالی�ة الوطنی�ة، 

  یشترط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة الساحلیة المعنیة.

ال یمس ھذا الجزء و ال أیة حقوق ممنوحة أو ممارسة عمال بھ حقوق الدول الساحلیة ف�ي أن تتخ�ذ م�ن الت�دابیر  -3  

المتمشیة مع األحكام ذات الصلة من الجزء الثاني عشر ما قد یكون الزما لمنع أو تخفیف أو ازال�ة خط�ر ش�دید و داھ�م عل�ى 
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ث أو ن�ذره أو أی��ة أح�داث خطی��رة تس��فر عنھ�ا أو تس��ببھا أی�ة أنش��طة ف��ي س�واحلھا أو عل��ى مص�الحھا المتص��لة بھ�ا، م��ن التل��و

  المنطقة.

  143المادة 

  البحث العلمي البحري

یج�ري البح��ث العلم�ي البح��ري ف��ي المنطق�ة لألغ��راض الس�لمیة دون غیرھ��ا و لص��الح اإلنس�انیة جمع��اء، و فق��ا  -1  

  للجزء الثالث عشر.

بحري في ما یتعلق بالمنطقة و مواردھا، و لھا أن تدخل ف�ي عق�ود ف�ي یجوز للسلطة أن تجري البحث العلمي ال -2  

ھذا الغرض. و تقوم السلطة بتعزیز اج�راء البح�ث العلم�ي البح�ري ف�ي المنطق�ة و تش�جیعھ، و بتنس�یق و نش�ر ھ�ذا البح�ث و 

  التحلیل عند توافرھا.

زز ال�دول األط�راف التع�اون ال�دولي یجوز للدول األطراف أن تجري البحث العلمي البحري ف�ي المنطق�ة. و تع� -3  

  في مجال البحث العلمي البحري في المنطقة عن طریق:

  أ) االشتراك في برامج دولیة و تشجیع التعاون في البحث العلمي البحري بین عاملي     

  البلدان المختلفة و عاملي السلطة.  

    حسب  األخرىب) ضمان تطویر برامج عن طریق السلطة أو المنظمات الدولیة     

  ول النامیة و الدول األقل تقدما تكنولوجیا، بقصد االقتضاء، لمنفعة الد  

  / تقویة قدرات الدول المذكورة على البحث.1      

  / تدریب عاملي تلك الدول و عاملي السلطة على تقنیات البحث و تطبیقاتھ.2      

  لمنطقة./ تشجیع استخدام العاملین المؤھلین من تلك الدول في البحث في ا3      

    ج) نشر نتائج األبحاث و التحلیالت عند توافرھا، نشرا فعاال، عن طریق السلطة أو     

  غیرھا من الطرق الدولیة عند االقتضاء.  

  144المادة 

  نقل التكنلوجیا

  تتخذ السلطة تدابیر وفقا لھذه االتفاقیة: -1  

  في المنطقة.أ) الكتساب التكنولوجیا و المعرفة العلمیة المتصلة باألنشطة     

  ب) و للنھوض بنقل تلك التكنولوجیا و المعرفة العلمیة الى الدول النامیة و تشجیعھ بحیث     

  تستفید منھا جمیع الدول األطراف.  

و تحقیقا لھذه الغایة تتعاون السلطة و الدول األطراف في النھوض بنقل التكنولوجیا و المعرفة العلمیة المتص�لة  -2  

  قة بحیث یمكن أن تستفید منھا المؤسسة و جمیع الدول األطراف. و بوجھ خاص تباشر و تنھض:باألنشطة في المنط

ف���ي ذل���ك، ب���ین أ) ببرامج لنقل التكنولوجیا الى المؤسسة و الدول النامیة بصدد األنشطة في المنطقة، بما     

  وجب أحكام و شروط منصفة و معقولة.أمور أخرى، تیسیر وصول المؤسسة و الدول النامیة الى التكنولوجیا ذات الصلة بم

 إتاح��ةس��یما و ال  ب) بتدابیر تھدف الى االرتقاء بتكنولوجیا المؤسسة و التكنولوجیا المحلیة للدول النامیة،     

الفرص لعاملین من المؤسسة و من الدول النامیة للتدریب في العلوم و التكنولوجیا البحریة و االش�تراك الكام�ل ف�ي األنش�طة 

  طقة.في المن
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  145المادة 

  حمایة البیئة البحریة

تتخذ التدابیر الالزمة و فقا لھذه االتفاقیة فیما یتعلق باألنشطة في المنطقة لضمان الحمایة الفعالة للبیئ�ة البحری�ة م�ن   

اسبة تھدف، قواعد و أنظمة و إجراءات من حقیق لھذه الغایة، تعتمد السلطة اآلثار الضارة التي قد تنشأ عن ھذه األنشطة. و ت

  بین أمور أخرى، الى:

منع التلوث و األخطار األخرى التي تھدد البیئة البحریة، بما فیھا الساحل، و خفضھا و السیطرة علیھا، و ك�ذلك أ)   

بالتوازن اإلیكولوجي للبیئة البحریة، من إیالء اھتم�ام خ�اص إل�ى ض�رورة الحمای�ة م�ن األث�ار الض�ارة ألنش�طة  اإلخاللمنع 

و تش���غیل أو ص���یانة المنش���آت و خط���وط األنابی���ب و  إقام���ةالفض���الت، و   مثل الثقب، و الكراءة، و الحفر، و التخلص من 

  .بھذه األنشطة  غیرھا من األجھزة المتصلة 

  البیئة البحریة.  فض الموارد الطبیعیة للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة النباتیة و الحیوانیة في ب) حمایة و ح  

  146المادة 

  حمایة الحیاة البشریة

تتخذ التدابیر الالزمة، فیما یتعلق باألنشطة في المنطقة، لضمان الحمایة الفعالة للحیاة البشریة. و لھذا الغرض   

  و اجراءات مناسبة إلكمال القانون الدولي القائم كما یتجسد في المعاھدات ذات الصلة. تعتمد السلطة قواعد و أنظمة

  147المادة 

  التوفیق بین األنشطة في المنطقة في البیئة البحریة

  تجرى األنشطة في المنطقة مع المراعات المعقولة لألنشطة األخرى في البیئة البحریة. -1  

  اجراء األنشطة في المنطقة خاضعة للشروط التالیة:تكون المنشآت المستخدمة في  -2  

    أ) ال تقام ھذه المنشآت أو تثبت أو تزال إال وفقا لھذا الجزء و رھنا بمراعات قواعد     

تثبیتھا و إزالتھا و یجب   السلطة و أنظمتھا و إجراءاتھا. و یجب تقدیم االشعار الواجب عن إقامة ھذه المنشآت و   

  مة للتنبیھ الى وجودھا.بوسائل دائ االحتفاظ

  ب) ال یجوز إقامة ھذه المنشآت اذا ترتب على ذلك إعاقة الستخدام الممرات البحریة     

  المعترف بأنھا جوھریة للمالحة الدولیة أو إقامتھا في قطاعات النشاط المكثف لصید األسماك.  

    كل من  ج) تقام حول ھذه المنشآت مناطق سالمة مع عالمات مناسبة لضمان سالمة    

    وال یكون لشكل مناطق السالمة تلك أو موقعھا ما یجعلھا تؤلف  شآت.نالمالحة و الم  

  الممرات البحریة الدولیة.  حزاما یعرقل الوصول المشروع للسفن الى مناطق بحریة معینة أو یعرقل المالحة في   

  د) تستخدم ھذه المنشآت في األغراض السلمیة دون غیرھا.    

ال ی�����ؤثر عل�����ى   ھـ) لیس لھذه المنشآت مركز الجزر. و لیس لھا بحر إقلیمي خاص بھا، كما أن وجودھا     

  تعیین حدود البحر اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة الخالصة أو الجرف القاري.

  تسیر األنشطة األخرى في البیئة البحریة مع إیالء االعتبار المعقول لألنشطة في المنطقة. -3  
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  148مادة ال

  مشاركة الدول النامیة في األنشطة في المنطقة

تعزز المشاركة الفعالة للدول النامیة في األنشطة في المنطقة كما ھو منصوص علیھ بصورة محددة في ھذا   

سیما ما للدول غیر الساحلیة و الدول المتضررة لمصالحھا و حاجاتھا الخاصة، وال االعتبار الواجب إبالءالجزء، مع 

التغلب على العقبات الناشئة عن موقعھا غیر المواتي، بما في ذلك البعد عن المنطقة  إلىرافیا من بینھا من حاجة خاصة جغ

  المنطقة و منھا. إلىو صعوبة النفاذ 

  149المادة 

  األشیاء األثریة و التاریخیة

المنطقة أو یجري التصرف بھا لصالح اإلنسانیة تحفظ جمیع األشیاء ذات الطابع األثري أو التاریخي التي یعثر علیھا في 

جمعاء، مع إیالء اعتبار خاص للحقوق التفضیلیة لدولة أو بلد المنشأ أو لدولة المنشأ الثقافي أو لدولة المنشأ التاریخي و 

  األثري.
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معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف الفضاء الخارجي، 

  بما في ذلك القمر و األجرام السماویة األخرى

  1967جانفي/ شباط  27تم فتح المعاھدة للتوقیع في لندن، موسكو وواشنطن في 

 إن الدول األطراف في ھذه المعاھدة  

  الفضاء الخارجي اإلنسانولوج  اإلنسانیةإذ تستلھم اآلفاق الواسعة التي فتحھا أمام 

م�ن التق�دم ف�ي می�دان ،استكش�اف الفض�اء الخ�ارجي  اإلنس�انیةوإذ تدرك المصلحة المشتركة التي تعود على جمیع 

  واستخدامھ لألغراض السلمیة

استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ یجب أن یباشرا لتحقیق فائدة، جمیع الشعوب أیا كانت درج�ة  أنوإذ تعتقد 

  نمائھا االقتصادي أو العلمي

ف��ي تع��اون دول��ي واس��ع یتن��اول الن��واحي العلمی��ة إل��ى جان��ب الن��واحي، القانونی��ة م��ن استكش��اف  اإلس��ھامود وإذ ت��

  الفضاء الخارجي واستخدامھ لألغراض السلمیة

  التفاھم المتبادل وفي توثیق العالقات الودیة ،بین األمم والشعوب إنماءوإذ تعتقد ان ھذا التعاون سیسھم في 

) ذي العنوان الت�الي "اع�الن المب�ادئ القانونی�ة المنظم�ة ألنش�طة ال�دول 18 -(الدورة 1962وإذ تشیر إلى القرار 

في میدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ "، وھو القرار الذي، اتخذت�ھ الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة باإلجم�اع ف�ي 

  1963كانون األول/دیسمبر  13

الذي یدعو الدول إلى االمتناع عن وضع أیة أجسام، تحمل أیة أس�لحة ) 18 -(الدورة 1884وإذ تشیر إلى القرار 

نوویة أو أي نوع آخر م�ن أس�لحة الت�دمیر الش�امل، ف�ي أي م�دار ح�ول األرض، أو ع�ن وض�ع مث�ل ھ�ذه األس�لحة عل�ى أی�ة 

  .1963/أكتوبر تشرین األول 17أجرام سماویة، وھو القرار الذي اتخذتھ، الجمعیة العامة لألمم المتحدة باإلجماع في 

تش�رین الث��اني/ ن��وفمبر  3) ال��ذي اتخذت�ھ الجمعی��ة العام�ة لألم��م المتح�دة ف��ي 2 -(ال�دورة 110وإذ تراع�ي الق��رار 

دی�د أو خ�رق للس�لم أو أي عم�ل ع��دواني، وإذ تھ، وش�جبت فی�ھ الدعای�ة الرامی�ة أو المؤدی�ة إل�ى إث��ارة أو تش�جیع أي 1947

  الفضاء الخارجي ترى ان القرار السالف الذكر یسري على،

واقتناعا منھا بأن عق�د معاھ�دة تتض�من المب�ادئ المنظم�ة ألنش�طة ال�د ول ف�ي می�دان استكش�اف واس�تخدام الفض�اء 

  الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، من ،شأنھ تعزیز مقاصد میثاق األمم المتحدة ومبادئھ

  قد اتفقت على ما یلي:

 المادة األولى

استكش��اف واس��تخدام الفض��اء الخ��ارجي، بم��ا ف��ي ذل��ك القم��ر واألج��رام الس��ماویة األخ��رى، لتحقی��ق فائ��دة یباش��ر 

  ومصالح جمیع البلدان، أیا كانت درجة نمائھا االقتصادي أو العلمي ویكونان میدانا للبشریة قاطبة.

ألج�رام الس�ماویة األخ�رى وتكون لجمیع الدول حریة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذل�ك القم�ر وا

  دون تمییز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي، ویكون حرا الوصول إلى جمیع مناطق األجرام السماویة.



 
200 

الس��ماویة األخ��رى،  األبح��اث العلمی��ة ف��ي الفض��اء الخ��ارجي، بم��ا ف��ي ذل��ك القم��ر واألج��رام إج��راءویك��ون ح��را 

  في مثل ھذه األبحاث. وتراعي الدول تیسیر وتشجیع التعاون الدولي

 المادة الثانیة

ال یجوز التمل�ك الق�ومي للفض�اء ال�خ ارج�ي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، ب�دعوى الس�یادة أو 

  .بطریق االستخدام أو االحتالل أو بأیة وسیلة أخرى

 المادة الثالثة

میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي تلتزم الدول األطراف في المعاھدة، في مباشرة أنشطتھا في 

ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، مراعاة القانون الدولي، بما في ذلك میثاق األمم المتحدة، بغی�ة ص�یانة الس�لم واألم�ن 

  الدولیین وتعزیز التعاون والتفاھم الدولیین.

 المادة الرابعة

وض�ع أی�ة أجس�ام تحم�ل أی�ة أس�لحة نووی�ة أو أي ن�وع آخ�ر م�ن أس�لحة تتعھد الدول األط�راف ف�ي المعاھ�دة بع�دم 

التدمیر الشامل في أي مدار حول األرض، أو وضع مثل ھذه األسلحة على أیة أجرام سماویة أو في الفضاء الخ�ارجي بأی�ة 

  طریقة أخرى.

خ�رى عل�ى األغ�راض وتراعي جمیع الدول األطراف في المعاھدة قص�ر اس�تخدامھا للقم�ر واألج�رام الس�ماویة األ

أی�ة من�اورات  وإج�راءأیة قواعد أو منشآت أو تحص�ینات عس�كریة وتجری�ب أي ن�وع م�ن األس�لحة  إنشاءالسلمیة . ویحظر 

عسكریة في األج�رام الس�ماویة، وال یحظ�ر اس�تخدام المالك�ات العس�كریة ألغ�راض البح�ث العلم�ي أو ألی�ة أغ�راض س�لمیة 

  ات أو مرافق تكون الزمة لالستكشاف السلمي للقمر ولألجرام السماویة األخرى.أخرى وكذلك ال یحظر استخدام أیة معد

  المادة الخامسة

ف�ي الفض�اء الخ�ارجي  اإلنس�انیةتراعي الدول األط�راف ف�ي المعاھ�دة اعتب�ار المالح�ین الفض�ائیین بمثاب�ة مبع�وثي 

اضطراري في اقلیم أیة دول�ة م�ن ال�دول األط�راف  وتزویدھم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو محنة أو ھبوط

س�المین إل�ى الدول�ة المس�جلة فیھ�ا  إع�ادتھمأو في أعالي البحار و یبادر، في حالة ھبوط المالحین الفضائیین اضطرارا، إل�ى 

 مركبتھم الفضائي

عن�د مباش�رة أی�ة ویراعي المالحون الفضائیون التابعون ألیة دولة من الدول األطراف تق�دیم ك�ل مس�اعدة ممكن�ة، 

 نشاطات في الفضاء الخارجي أو األجرام السماویة، إلى المالحین الفضائیین التابعین للدول األطراف األخرى

ال�دول األخ�رى األط�راف ف�ي المعاھ�دة أو األم�ین  ب�إعالموتلتزم الدول المعنیة األطراف في المعاھ�دة القی�ام ف�ورا 

في الفضاء الخارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، ویك�ون م�ن العام لألمم المتحدة بأیة ظاھرة تكتشفھا 

  ا تعریض حیاة المالحین الفضائیین أو صحتھم للخطرنھشأ

  المادة السادسة

تترتب على الدول األطراف في المعاھدة مسؤولیة دولیة عن األنشطة القومیة المباشرة في الفضاء الخ�ارجي، بم�ا 

واألج��رام الس��ماویة األخ��رى، س��واء باش��رتھا الھیئ��ات الحكومی��ة أو غی��ر الحكومی��ة، وع��ن ت��أمین مباش��رة ف��ي ذل��ك القم��ر 

  .األنشطة القومیة وفقا للمبادئ المقررة في ھذه المعاھدة

واإلش��راف المس��تمر عل��ى أنش��طة الھیئ��ات غی��ر  اإلج��ازةوتراع��ي الدول��ة المعنی��ة الط��رف ف��ي المعاھ��دة ف��رض 

خارجي، بما ف�ي ذل�ك القم�ر واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، وف�ي حال�ة ص�دور األنش�طة المباش�رة ف�ي الحكومیة في الفضاء ال
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المنظم�ات الدولی�ة، تك�ون ھ�ذه المنظم�ة، م�ع  إح�دىالفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، ع�ن 

 .ة عن التزام أحكام المعاھدةالدول التي تكون مشتركة فیھا وأطرافا في المعاھدة، ھي صاحبة المسؤولی

  المادة السابعة

أي جس�م ف�ي الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا  إط�القل األطراف في المعاھدة تطل�ق أو تت�یح تترتب على كل دولة من الدو

ا، تھأو م�ن منش�آ إقلیمھ�افي ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، وعلى كل دولة من الدول األطراف یطل�ق أي جس�م م�ن 

ھ�دة أي ش�خص م�ن أشخاص�ھا أخ�رى م�ن ال�دول األط�راف ف�ي المعا الدولیة ع�ن األض�رار الت�ي تلح�ق أی�ة دول�ةالمسؤولیة 

الطبیعیین أو القانونیین بسبب ذلك الجسم أجزائھ فوق األرض أو في الفض�اء الج�وي أو ف�ي الفض�اء الخ�ارجي بم�ا ف�ي ذل�ك 

 القمر واألجرام السماویة األخرى.

 المادة الثامنة

الطرف في المعاھدة والمقید في سجلھا أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي بالوالیة والمراقب�ة عل�ى  تحتفظ الدولة

ذلك الجسم وعلى أي أش�خاص یحملھ�م أثن�اء وج�وده ووج�ودھم ف�ي الفض�اء الخ�ارجي أو عل�ى أي ج�رم س�ماوي، وال تت�أثر 

أو المنش�أة عل�ى أي ج�رم س�ماوي، وال ملكی�ة  ملكیة األجسام المطلق�ة ف�ي الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك األجس�ام الھابط�ة

أجزائھا، بوجودھا في الفضاء الخارجي أو على جرم س�ماوي أو بعودتھ�ا إل�ى األرض  وت�رد إل�ى دول�ة الس�جل الت�ي تك�ون 

طرفا في المعاھدة أیة أجسام مقیدة في سجلھا أو أیة أجزاء منھا یعث�ر علیھ�ا خ�ارج ح�دودھا، عل�ى أن تق�وم تل�ك الدول�ة قب�ل 

  .لرد بتقدیم البیانات الثبوتیة الالزمة عند طلبھاا

  المادة التاسعة

تلت��زم ال��دول األط��راف ف��ي المعاھ��دة، ف��ي استكش��اف واس��تخدام الفض��اء الخ��ارجي، بم��ا ف��ي ذل��ك القم��ر واألج��رام 
الفض���اء الحق���ة ف��ي مباش���رة أنش��طتھا ف���ي  الس��ماویة األخ���رى، االسترش��اد بمب���دأ التع��اون والتس���اعد المتب���ادل، والمراع��اة،

الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى للمص�الح المقابل�ة الت�ي تك�ون لجمی�ع ال�دول األخ�رى األط�راف ف�ي 
المعاھ�دة . وتلت�زم ال��دول األط�راف ف��ي المعاھ�دة، ف��ي دراس�ة واستكش�اف الفض��اء الخ�ارجي، بم��ا ف�ي ذل��ك القم�ر واألج��رام 

ث ضار لھا وكذلك أیة تغییرات ضارة في البیئة األرض�یة یس�ببھا إدخ�ال أی�ة م�واد السماویة األخرى، تفادي إحداث أي تلوی
غیر أرض�یة، والقی�ام عن�د االقتض�اء باتخ�اذ الت�دابیر المناس�بة لھ�ذا الغ�رض ویج�ب عل�ى ك�ل دول�ة م�ن ال�دول األط�راف ف�ي 

زمعا منھ�ا أو م�ن مواطنیھ�ا ف�ي الفض�اء المعاھدة، یكون لدیھا من األسباب ما یحملھا على االعتقاد بأن ثمة نشاطا تجریبیا م
الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، قد یتسبب في عرقلة، محتملة اإلضرار، ألنشطة ال�دول األط�راف 
األخ��رى ف��ي می��دان استكش��اف واس��تخدام الفض��اء الخ��ارجي، بم��ا ف��ي ذل��ك القم��ر واألج��رام الس��ماویة األخ��رى، لألغ��راض 

ء المش��اورات الدولی��ة المناس��بة قب��ل الش��روع ف��ي ذل��ك النش��اط أو ال��تج ری��ب. ویج��وز لك��ل دول��ة م��ن ال��دول الس��لمیة، اج��را
األطراف في المعاھدة یكون لدیھا من األسباب ما یحملھا على االعتقاد بأن ثمة نشاطا أو تجریبا مزمعا من أیة دول�ة أخ�رى 

واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، ق�د یتس�بب ف�ي عرقل�ة، محتمل�ة من الدول األطراف في الفضاء الخارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر 
اإلض�رار، ل ألنش��طة المباش��رة ف�ي می��دان استكش��اف واس��تخدام الفض�اء الخ��ارجي، بم��ا ف��ي ذل�ك القم��ر واألج��رام الس��ماویة 

 .األخرى، لألغراض السلمیة، طلب اجراء المشاورات الالزمة بشأن ذلك النشاط التجریبي

  المادة العاشرة

الدول األطراف في المعاھدة والمطلقة ألیة أجسام فضائیة، تعزیز ا للتعاون الدولي في میدان استكشاف تراعي 

واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، ووفقا لمقاصد ھذه المعاھدة، النظر على قدم 

اھدة تطلب الیھا فیھا توفیر التسھیالت الالزمة لھا لمراقبة المساواة في أیة طلبات من الدول األخرى األطراف في المع

  .طیر ان األجسام الفضائیة المطلقة منھا

ویجري، باالتفاق بین الدول المعنیة، تحدید طبیعة تلك التسھیالت الالزمة للمراقبة وتعیین الشروط المناسبة 

  لتوفیرھا.
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  المادة الحادیة عشرة

دة والمباشرة ألیة أنشطة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القم ر واألجرام توافق الدول األطراف في المعاھ

السماویة األخرى، تعزیزا للتعاون الدولي في میدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ، على القیام، في أوسع نطاق 

دولي، بالمعلومات الالزمة عن طبیعة تمع العلمي اللمجعملي ممكن، بموافاة األمین العام لألمم المتحدة، وكذلك الجمھور وا

ا وأم اكنھا ونتائجھا، ویجب على األمین العام لألمم المتحدة أن یكون مستعدا، عند تلقي المعلومات تھتلك األنشطة و مباشر

  المذكورة، إلذاعتھا ونشرھا فورا بالطریقة الفعالة.

 المادة الثانیة عشرة

تتاح لممثلي الدول األخرى األطراف في المعاھدة، وعلى أساس التبادل، زیارة جمیع المحطات والمنشآت 

والمعدات والمركبات الفضائیة التي تكون موجودة على القمر أو على األجرام السماویة األخرى . ویراعي الممثلون 

لمشاورات المناسبة وتیسیر اتخاذ االحتیاطات القصوى ا إجراءم المزمعة لإلتاحة تھمسبق بزیار إعالنالمذكورون إرسال 

  الالزمة لكفالة السالمة ولتفادي عرقلة السیر الطبیعیة للعملیات المعتادة في المرفق المزمعة زیارتھ.

 المادة الثالثة عشرة

ام تس��ري أحك��ام ھ��ذه المعاھ��دة عل��ى األنش��طة الت��ي تباش��رھا ال��دول األط��راف فیھ��ا ف��ي می��دان استكش��اف واس��تخد

الفض��اء الخ��ارجي، بم��ا ف��ي ذل��ك القم��ر واألج��رام الس��ماویة األخ��رى، س��واء كان��ت تل��ك األنش��طة مباش��رة م��ن اح��دى ال��دول 

األط�راف ف��ي المعاھ��دة عل�ى س��بیل االنف��راد أو باالش�تراك م��ع ال��دول األخ�رى، بم��ا ف��ي ذل�ك الح��االت الت��ي تك�ون فیھ��ا تل��ك 

 ولیةاألنشطة مباشرة ضمن اطار المنظمات الحكومیة الد

 وتت��������ولى ال��������دول األط��������راف ف��������ي المعاھ��������دة، بالنس��������بة إل��������ى أی��������ة مس��������ائل عملی��������ة تنش��������أ بص��������دد 

األنش�طة المباش�رة م��ن المنظم�ات الحكومی��ة الدولی�ة ف��ي می�دان استكش�اف واس��تخدام الفض�اء الخ��ارجي، بم�ا ف��ي ذل�ك القم��ر 

مة الدولیة المختصة وإما مع واح�دة أو أكث�ر واألجرام السماویة األخرى، التماس الحلول الالزمة لتلك المسائل إما مع المنظ

  .من الدول األعضاء في تلك المنظمة والتي تكون أطرافا في ھذه المعاھدة

 المادة الرابعة عشرة

 تع����������رض ھ����������ذه المعاھ����������دة لتوقی����������ع جمی����������ع ال����������دول . ویج����������وز االنض����������مام إل����������ى ھ����������ذه المعاھ����������دة  -1

  .من ھذه المادة 3رة في أي وقت ألیة دولة لم توقعھا قبل بدء نفاذھا وفقا للفق

 تخض����������ع ھ����������ذه المعاھ����������دة لتص����������دیق ال����������دول الموقع����������ة لھ����������ا وت����������ودع وث����������ائق التص����������دیق ووث����������ائق  -2

االنضمام لدى حكوم�ات اتح�اد الجمھوری�ات االش�تراكیة الس�وفیاتیة والمملك�ة ،المتح�دة لبریطانی�ا العظم�ى وایرلن�دا الش�مالیة 

  .ھدة باعتبارھا الحكومات الودیعةوالوالیات المتحدة األمریكیة المعنیة بحكم ھذه المعا

 یب������������دأ نف������������اذ ھ������������ذه المعاھ������������دة بإی������������داع وث������������ائق تص������������دیق خم������������س حكوم������������ات تك������������ون م������������ن  -3

 بینھا الحكومات المعنیة بحكم ھذه المعاھدة باعتبارھا الحكومات الودیعة.

 یب�����������دأ نف�����������اذ ھ�����������ذه المعاھ�����������دة، بالنس�����������بة إل�����������ى ال�����������دول الت�����������ي تك�����������ون ق�����������د أودع�����������ت وث�����������ائق  -4

 بع������������د ب�������������دء نفاذھ������������ا، ابت�������������داء م������������ن ت�������������اریخ ای�������������داع  إلیھ�������������اتص������������دیقھا علیھ�������������ا أو انض������������مامھا 

 تلك الدول لوثائق تصدیقھا أو انضمامھا.
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 تنھ�����������ي الحكوم�����������ات الودیع�����������ة، عل�����������ى وج�����������ھ الس�����������رعة، إل�����������ى جمی�����������ع ال�����������دول الموقع�����������ة لھ�����������ذه  -5

 المعاھ������������دة أو المنض������������مة الیھ������������ا، ت������������اریخ ك������������ل توقی������������ع لھ������������ا، وت������������اریخ ای������������داع ك������������ل وثیق������������ة 

 أخ��������������رى  إعالن��������������ات، وت��������������اریخ ب��������������دء نفاذھ��������������ا، وأی��������������ة إلیھ��������������اعلیھ��������������ا أو انض��������������مام تص��������������دیق 

 ا.بھتتصل 

 م�������������ن میث�������������اق  102تق������������وم الحكوم�������������ات الودیع�������������ة بتس�������������جیل ھ�������������ذه المعاھ������������دة وفق�������������ا للم�������������ادة -6

  األمم المتحدة.

 المادة الخامسة عشرة

التعدیالت علیھا وتصبح التعدیالت نافذة، بالنسبة  إدخالیجوز ألیة دولة من الدول األطراف في المعاھدة اقتراح 

إلى كل دولة تقبلھا من الدول األطراف في المعاھدة، فور نیلھا قبول أغلبیة الدول األطراف في المعاھدة، وتنفذ بعد ذلك 

  .بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول األطراف في المعاھدة، ابتداء من تاریخ قبول ھذه الدولة لھا

 المادة السادسة عشرة

 یج��������وز لك��������ل دول��������ة م��������ن ال��������دول األط��������راف ف��������ي المعاھ��������دة، بع��������د س��������نة م��������ن نفاذھ��������ا، تخط��������ر 

  .اإلعالنسنة من ورود ھذا  ا منھا بإعالن كتابي ترسلھ إلى الحكومات ال ودیعة، ویسري االنسحاب بعدبھبانسحا

 المادة السابعة عشرة

یة ھي االسبانیة واالنكلیزیة والروسیة والصینیة حررت ھذه المعاھدة بخمس لغات رسمیة متساویة الحج

والفرنسیة، وتودع في محفوظات الحكومات الودیعة  وتقوم الحكومات الودیعة بإرسال نسخ مصدقة من ه ذه المعاھدة إلى 

صول، اثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب األ و حكومات الدول الموقعة لھا أو المنضمة الیھا

 بتوقیع ھذه المعاھدة.

حررت بثالث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة في الیوم السابع والعشرین من شھر كانون 

  .الثاني/ینایر عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین

  اتفاقیة انقاذ المالحین الفضائیین و اعادة المالحین الفضائیین ورد األجسام المطلقة في الفضاء

  1968أفریل / نیسان  22ع بلندن و موسكو و واشنطن في تم التوقی

  إن الدول األطراف المتعاقد  

إذ تالحظ األھمیة الكبیرة التي تتسم بھا معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف و استخدام   

تزوید المالحین الفضائیین بكل مساعدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر و األجرام السماویة األخرى، التي تدعو الى 

ممكنة عند حصول أي حادث أو مھنة أو ھبوط اضطراري، و الى المبادرة الى اعادة المالحین الفضائیین سالمین، والى 

  رد األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.

  وإذ تود إجراء تفصیل أو في تحدید ملموس أوضح لھذه الواجبات  

  السلمیة.  التعاون الدولي في میدان استكشاف الفضاء الخارجي لألغراض وإذ ترغب في تعزیز   

  وإذ تحدوھا الى ذلك المشاعر اإلنسانیة.  

  قد اتفقت على ما یلي:  
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  المادة األولى:

تلتزم كل دولة من الدول األطراف المتعاقدة، تعلم أو تكتشف أن أفراد سفینة فضائیة قد وقع لھم حادث أو ألمت   

ھبوط اضطراریا أو غیر مقصود في أي اقلیم داخل والیتھا أو في أعالي البحار أو في أي مكان آخر غیر بھم محنة أو 

  داخل في والیة أیة دولة، القیام فورا بما یلي:

إجراء اإلعالن الالزم للسلطة المطلقة، أو اذاعة اإلعالن الالزم على المأل بجمیع وسائل االتصال المتوفرة لھا إن تعذر  -أ

  ھا تعیین ھویة السلطة المطلقة و االتصال بھا فورا.علی

إجراء اإلعالن الالزم لألمین العام لألمم المتحدة، و یتعین على األمین العام إذاعة المعلومات الواردة، و ذلك دون  - ب

  تأخیر و بجمیع وسائل االتصال المناسبة المتوفرة لھ.

  المادة الثانیة:

المتعاقدة، یھ�بط ف�ي أي إلقل�یم داخ�ل ف�ي والیتھ�ا أف�راد ط�اقم أی�ة س�فینة فض�ائیة  تلتزم كل دولة من دول األطراف  

نة أو ھبوط اضطراري أو غیر مقصود، القیام فورا باتخ�اذ جمی�ع الت�دابیر الممكن�ة إلنق�اذھم و تزوی�دھم بسبب حادث أو مح

المتح�دة، بالت�دابیر الت�ي تتخ�ذھا و بالتق�دم بكل مس�اعدة الزم�ة. و تق�وم ب�إعالم الس�لطة المطلق�ة، و ك�ذلك األم�ین الع�ام األم�م 

المحرز فیھا، و تلتزم السلطة المطلقة التعاون مع الدولة الطرف المتعاقدة لتأمین التنفی�ذ الفعل�ي لعملیت�ي البح�ث و اإلنق�اذ إن 

یت��ي البح��ث و ك��ان ت��وفیر للمس��اعدة یس��ھل عملی��ة اإلنق��اذ الس��ریع أو یس��اھم مس��اھمة ملموس��ة ف��ي ت��أمین التنفی��ذ الفع��ال لعمل

اإلنقاذ. و تكون ھاتان العملیتان خاضعتین لتوجیھ و مراقبة  الدول�ة الط�رف المتعاق�دة عامل�ة بالتش�اور المس�تمر م�ع الس�لطة 

  المطلقة.

  المادة الثالثة:

تلتزم الدول األطراف القادرة على ذلك، إن علم واستكشف أن أفراد طاقم أیة سفینة فضائیة قد ھبطوا في أعالي   

البحار أو في مكان آخر غیر داخل والیة أیة دولة، تقدیم المساعدة الالزمة في عملیتي البحث و اإلنقاذ تأمینا لسرعة إنقاذ 

  الطاقم. و تقوم وجوبا بإعالم السلطة المطلقة و األمین العام لألمم المتحدة بالتدابیر التي تتخذھا أو بالتقدم المحرز فیھا.

  المادة الرابعة:

ریعا ممثلي السلطة المطلقة، سالمین، أفراد طاقم أیة سفینة فضائیة یھبطون في إقلیم داخل والیة  إحدى یعاد س  

الدول األطراف المتعاقدة، أو یعثر علیھم في أعالي البحار أو في مكان آخر غیر داخل والیة أیة دولة، بسبب حادث أو 

  محنة أو ھبوط اضطراري أو غیر مقصود.

  المادة الخامسة:

تلتزم كل دولة من الدول األطراف المتعاقدة، تعلم أو تكتشف أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائ�ھ ق�د ع�اد  -1  

الى األرض في إقلیم داخل والیتھا أو في أعالي البحار أو في مكان آخر غیر داخل والیة أیة دولة، اعالن ذل�ك إل�ى الس�لطة 

  المطلقة و إلى األمین العام لألمم المتحدة.

تلتزم كل دولة من الدول األطراف المتعاقدة تكلم الوالی�ة عل�ى اإلقل�یم ال�ذي اكتش�ف علی�ھ أي جس�م فض�ائي أو  -2  

الت�دابیر العملی�ة  باتخ�اذأي جزء من أجزائھ، القیام، بناء على طلب السلطة المطلقة و بمساعدة تلك السلطة عند طلبھا منھ�ا، 

  زء.الالزمة في رأیھا السترجاع ذلك الجسم أو الج

یصار، وجوبا، بناء على طلب السلطة المطلقة، بالنسبة إلى األجسام المطلقة في الفضاء الخ�ارجي أو أجزائھ�ا  -3  

، ل�ى ممثل�ي تل�ك الس�لطة أو وض�عھا تح�ت تص�رفھایمی�ة للس�لطة المطلق�ة، إل�ى ردھ�ا إو التي یعثر علیھا خارج الح�دود اإلقل

  یم البیانات الثبوتیة الالزمة عند طلبھا.على أن تقوم السلطة المذكورة، قبل الرد بتقد

من ھذه المادة، ألیة دولة م�ن ال�دول األط�راف المتعاق�دة یك�ون ل�دیھا  3و  2یجوز، مع عدم اإلخالل بالفقرتین -4  

من األسباب ما یحملھا على االعتقاد بخطورة و مضرة أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائھ صار اكتش�افھ ف�ي أي إقل�یم 

والیتھا أو صار اس�ترجاعھا ل�ھ ف�ي أي مك�ان آخ�ر، إع�الن ذل�ك إل�ى الس�لطة المطلق�ة. و یتع�ین عل�ى ھ�ذه الس�لطة داخل في 
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القیام فورا، بتوجیھ من الدولة الطرف المتعاقدة المذكورة و تحت مراقبتھا، باتخاذ الت�دابیر الفعال�ة الالزم�ة إلزال�ة أي خط�ر 

  محتمل یھدد بالضرر.

ة النفقات المترتبة على تنفیذ االلتزامات المتعلق�ة باس�ترجاع ورد أي جس�م فض�ائي أو أي تتحمل السلطة المطلق -5  

  من ھذه المادة. 3و  2جزء من أجزائھ بموجب الفقرتین 

  المادة السادسة:

یقصد في ھذا االتفاق بتعبیر " السلطة المطلقة"، الدولة المسؤولة عن اإلطالق، أو المنظمة المعنیة ، عند كون   

إحدى المنظمات الحكومیة الدولیة ھي المسؤولة عن اإلطالق، شرط إعالن تلك المنظمة قبولھا للحقوق و االلتزامات 

المنظمة لنشاط الدول في میدان استكشاف و استخدام الفضاء المنصوص علیھا في ھذا االتفاق و في معاھدة المبادئ 

  الخارجي بما في ذلك القمر و األجرام السماویة األخرى. 

  المادة السابعة:

یعرض ھذا االتفاق لتوقیع جمیع الدول، و یجوز االنضمام إلى ھذا االتفاق في أي وقت ألی�ة دول�ة توقع�ھ قب�ل  -1  

  من ھذه المادة. 3نفاذه للفقرة 

یخضع ھذا االتفاق لتصدیق الدول الموقعة لھ، و تودع وثائق التصدیق ووثائق االنضمام لدى حكوم�ات اتح�اد  -2  

الجمھوریات االشتراكیة السوفیاتیة، و المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى و ایرلن�دا الش�مالیة و الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة، 

  ومات الودیعة.المعنیة بحكم ھذا االتفاق باعتبارھا الحك

ینفذ ھذا االتفاق بإیداع وثائق تص�دیق خم�س حكوم�ات تك�ون م�ن بیانھ�ا الحكوم�ات المعنی�ة بحك�م ھ�ذا االتف�اق  -3  

  باعتبارھا  الحكومات الودیعة.

ینفذ ھذا االتف�اق، بالنس�بة إل�ى ال�دول الت�ي تك�ون ق�د أودع�ت وث�ائق تص�دیقھا علی�ھ أو انض�مام إلی�ھ بع�د نف�اذه،  -4  

  تاریخ ایداع تلك الدول لوثائق تصدیقھا أو انضمامھا. ابتداء من

تنھي الحكومات الودیعة، على وجھ السرعة، إلى جمی�ع ال�دول الموقع�ة لھ�ذا االتف�اق أو المنض�مة إلی�ھ، ت�اریخ  -5  

  كل توقیع، و تاریخ نفاذه، و أیة إعالنات أخرى تتصل بھ.

  من میثاق األمم المتحدة. 102للمادة تقوم الحكومات الودیعة بتسجیل ھذا االتفاق وفقا  -6  

  المادة الثامنة:

یجوز لكل دولة من الدول األطراف في االتفاق اقتراح إدخال التعدیالت علیھ. و تنفیذ التعدیالت، بالنسبة إلى كل   

ذلك، بالنسبة إلى دولة تقبلھا من الدول األطراف في االتفاق، فور نیلھا قبول أغلبیة الدول األطراف في االتفاق، وتنفذ بعد 

  كل دولة أخرى من األطراف في االتفاق، ابتداء من تاریخ قبول ھذه الدولة لھا

  المادة التاسعة:

، بعد سنة من نفاذه، إنھاء نیتھا في االنسحاب منھ بإعالن كتابي یجوز لكل دولة من الدول األطراف في االتفاق  

  سنة من ورود ھذا االعالن.ترسلھ إلى الحكومات الودیعة. و یسري االنسحاب بعد 

  المادة العاشرة:

حرر ھذا االتفاق بخمس لغات رسمیة ھي االسبانیة و االنجلیزیة و الروسیة و الصینیة و الفرنسیة و یودع في   

محفوظات الحكومات الودیعة، و تقوم الحكومات الودیعة بإرسال صور عنھ إلى حكومات الدول الموقعة لھ أو المنضمة 

  إلیھ.

ات لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤھم أدناه بتوقیع ھذا االتفاق بعد تقدیم تفویضاتھم التي وجدت مستوفیة وإثب  

  للشكل حسب األصول.
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  اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة

  1972مارس (آذار)  29تم فتحھا للتوقیع بلندن، موسكو وواشنطن في 

وال األطراف في ھذه االتفاقیة، إذ تعترف بما لإلنسانیة جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجیع استكشاف الفضاء إن الد

  الخارجي واستخدامھ في األغراض السلیمة.

وإذ تشیر إلى معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر 

  سماویة األخرى.واألجرام ال

وإذ تشیر إلى معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر 

  واألجرام السماویة األخرى.

المشتركة في وإذ تأخذ بعین االعتبار أنھ رغم التدابیر الوقائیة التي یتعین أن تتخذھا الدول والمنظمات الحكومیة الدولیة 

  إطالق األجسام الفضائیة، فإن األجسام المذكورة یمكن أن تحدث األضرار أحیانا.

وإذ تعترف بضرورة وضع قواعد وإجراءات دولیة فعالة بشأن المسؤولیة عن األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة، 

  ھذه األضرار. وخاصة ضرورة كفالة دفع تعویض كامل، بموجب أحكام ھذه االتفاقیة لضحایا

وإذ تعتقد بأن تقریر مثل ھذه القواعد واإلجراءات سیسھم في توطید التعاون الدولي في میدان استكشاف الفضاء الخارجي 

  واستخدامھ في األغراض السلمیة.

  قد اتفقت على ما یلي:

  المادة األولى:

  ألغراض ھذه االتفاقیة:

اإلصابة الشخصیة أو أي إضرار آخر بالصحة، أو الخسارة أو الضرر یقصد بتعبیر "األضرار"، الخسارة في األرواح أو 

 میة الدولیة.یین، أو ممتلكات المنظمات الحكوالذي یلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات األشخاص الطبیعیین أو المعنو

 ویقصد أیضا بتعبیر "اإلطالق"، محاولة اإلطالق.

 ویقصد بتعبیر "الدولة المطلقة" ما یلي:

 التي تطلق أو تدبر أمر إطالق جسم فضائي. الدولة

 الدولة التي یستخدم إقلیمھا أو تستخدم منشئاتھا في إطالق جسم فضائي.

  ویشمل تعبیر "الجسم الفضائي" ، األجزاء المكونة للجسم الفضائي، فضال عن مركبة اإلطالق وأجزائھا.

  المادة الثانیة:

علق بدفع تعویض عن األضرار التي یحدثھا جسمھا الفضائي على سطح تكون مسؤولیة الدولة المطلقة مطلقة فیما یت

  األرض أو لطائرات أثناء طیرانھا.

  المادة الثالثة:

في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنھ، في مكان آخر غیر سطح األرض، 

، ال تكون ھذه الدولة األخیرة مسؤولة إال إذا كانت األضرار ناشئة بأضرار أحداثھا جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى

  عن خطئھا أو خطأ أشخاص تكون مسئولة عنھم.
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  المادة الرابعة:

في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنھ، في مكان آخر غیر سطح األرض، 

مطلقة أخرى، وتأدیة ذلك إلى إلحاق أضرار بدولة ثالثة أو بأشخاصھا الطبیعیین  بأضرار أحدثھا جسم فضائي تابع لدولة

 أو المعنویین، فإن الدولتین األولیین تكونان مسئولتین، بالتكافل والتضامن، إزاء الدولة الثالثة إلى المدى المبین فیما یلي:

أو لطائرة أثناء طیرانھا، تكون مسؤولیتھما إزاء إذا كانت األضرار الالحقة بالدولة الثالثة قد حدثت على سطح األرض 

 الدولة الثالثة إلى المدى المبین فیما یلي:

إذا كانت األضرار الالحقة بجسم فضائي تابع للدولة الثالثة أو بأشخاص أو أموال على متنھ قد حدثت في مكان آخر غیر 

أساس وجود خطأ من جانب أي منھما أو من جانب سطح األرض، تكون مسئولیتھما إزاء الدولة الثالثة مبینة على 

 أشخاص تكون أي منھما مسئولة عنھم.

من ھذه المادة، یوزع عبء التعویض عن  1في جمیع حاالت المسئولیة بالتكافل والتضامن، المشار إلیھا في الفقرة 

منھما، وزع عبء التعویض علیھما الضرر بین الدولتین األولیین بنسبة خطأ كل منھا، فإذا لم یتیسر تحدید مدى خطأ كل 

بالتساوي، ویكون ھذا التوزیع دون إخالل بحق الدولة الثالثة في طب الحصول على كامل التعویض المستحق بموجب ھذه 

  االتفاقیة من أي الدول المطلقة، التي ھي مسئولة بالتكافل والتضامن، أو منھا جمیعا.

  المادة الخامسة:

في إطالق جسم فضائي تكون ھذه الدول مسئولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن  إذا اشتركت دولتان أو أكثر

 ذلك.

ألیة دولة مطلقة تدفع تعویضا عن األضرار بحق الرجوع على سائر المشتركین في اإلطالق، ویمكن للمشتركین في 

ولة عنھ بالتكافل والتضامن، وال تخل ھذه عملیة إطالق مشتركة عقد اتفاقات بشأن توزیع االلتزام المالي الذي تكون مسئ

االتفاقیات بحق أیة دولة لحقتھا أضرار في طلب الحصول على كامل التعویض المستحق بموجب ھذه االتفاقیة من أي من 

 الدول المطلقة، التي ھي مسئولة بالتكافل والتضامن، أو منھا جمیعا.

 ھا في إطالق جسم فضائي مشتركة في عملیة اإلطالق المشتركة.تعتبر الدولة التي یستخدم إقلیمھا أو تستخدم منشآت

  المادة السادسة:

من ھذه المادة، یكون اإلبراء من المسئولیة المطلقة بقدر ما تثبت الدولة المطلقة أن األضرار  2مع مراعاة أحكام الفقرة 

المدعیة أو األشخاص الطبیعیون أو  نشأت إما كلیا أو جزئیا عن إھمال جسیم، أو عن فعل أو تقصیر من جانب الدولة

 المعنویین الذین تمثلھم حدث بنیة التسبب في أضرار.

ال یكون ثمة إبراء إذا كانت األضرار ناشئة عن نشاطات باشرتھا الدولة المطلقة وكانت غیر متفقة مع القانون الدولي، 

دول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والسیما مع میثاق األمم المتحدة ومعاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات ال

 بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى.

  

  المادة السابعة:

ال تطبق أحكام ھذه االتفاقیة على األضرار التي یحدثھا جسم فضائي تابع لدولة مطلقة والتي تلحق باألشخاص التالي 

  بیانھم:

 مواطنو ھذه الدولة المطلقة.
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األجانب أثناء اشتراكھم في تسییر ھذا الجسم الفضائي من وقت إطالقھ أو في أیة مرحلة الحقة حتى ھبوطھ، المواطنون 

أو أثناء وجودھم، بناء على دعوة من تلك الدولة المطلقة، في الجوار المباشر لمنطقة ینتوي إجراء اإلطالق أو االسترداد 

  فیھا.

  المادة الثامن:

تلحق أشخاصھا الطبیعیین أو المعنویین أضرار، مطالبة الدولة المطلقة بالتعویض عن تلك  یجوز للدولة التي تلحقھا أو

 األضرار.

إذا لم تقدم دولة الجنسیة أیة مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة للدولة المطلقة وذلك عن أضرار یكون قد تكبدھا في 

 إقلیمھا أي أشخاص طبیعیین أو معنویین.

ولة الجنسیة، ال ھي وال الدولة التي وقعت في إقلیمھا األضرار، بأیة مطالبة أو لم تعلن أیھما انتواءھا التقدم إذا لم تتقدم د

بمطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة للدولة المطلقة، وذلك عن أضرار یكون قد تكبدھا أشخاص مقیمون فیھا بصورة 

 دائمة.

  المادة التاسعة:

یض عن األضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسیة، ویجوز ألیة دولة ال تحتفظ بعالقات تقدم المطالبة بالتعو

دبلوماسیة مع ھذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة أخرى تقدیم مطالبتھا إلى ھذه الدولة المطلقة أو تمثیل مصالحھا على نحو 

بواسطة األمین العام لألمم المتحدة، شرط أن تكون الدولة  آخر بموجب ھذه االتفاقیة، كما یجوز لھا أیضا تقدیم مطالبتھا

  المطالبة والدولة المطلقة، من أعضاء األمم المتحدة.

  المادة العاشرة:

یمكن أن تقدم المطالبة بالتعویض عن األضرار إلى الدولة المطلقة خالل مھلة ال تتجاوز السنة الواحدة من تاریخ حدوث 

 ولة المطلقة المسئولة.األضرار أو تاریخ تحدید الد

غیر أنھ، في حال عدم علم دولة ما بوقوع األضرار أو في حال عجزھا عن تحدید الدولة المطلقة المسئولة، یجوز لھا 

تقدیم مطالبة خالل مھلة قدرھا سنة واحدة من تاریخ علمھا فعال بالوقائع المشار إلیھا، إال أنھ ال یجوز، على كل حال، أن 

لة فترة سنة واحدة من التاریخ الذي یكون من المعقول أن یفترض فیھ علم تلك الدولة بالوقائع لو حرصت تتجاوز ھذه المھ

 الحرص المنتظر على العلم بھا.

من ھذه المادة حتى إذا كان المدى الكامل لألضرار غیر معروف، إال أنھ یحقق  2و  1تنطبق اآلجال المحددة في الفقرتین 

ه الحالة، أن تعدل طلبھا وأن تقدم وثائق إضافیة بعد انقضاء اآلجال المذكورة وذلك حتى مرور سنة للدولة المطالبة، في ھذ

 واحدة من تاریخ معرفة المدى الكامل لألضرار.

  المادة الحادیة عشرة:

الرجوع ال یشترط لجواز تقدیم مطالبة إلى الدولة المطلقة بالتعویض عن أضرار بموجب ھذه االتفاقیة سبق استنفاذ طرق 

 المحلیة التي تكون متاحة للدولة المطالبة أو لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین تمثلھم.

لیس في ھذه االتفاقیة ما یمنع أیة دولة، أو أي أشخاص طبیعیین أو معنویین تمثلھم، من رفع الدعوى لدى المحاكم 

اإلداریة، بید أنھ ال یحق ألیة دولة أن تقدم، بموجب ھذه االتفاقیة أو القضائیة للدولة المطلقة أو لدى محاكمھا أو ھیئاتھا 

بموجب أي اتفاق دولي آخر ملزم للدول المعنیة، مطالبة بالتعویض عن أضرار رفعت بشأنھا دعوى لدى المحاكم 

  القضائیة للدولة المطلقة أو لدى محاكمھا أو ھیئاتھا اإلداریة.
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  المادة الثانیة عشرة:

مقدار التعویض الذي تكون الدولة المطلقة ملزمة بدفعة بموجب ھذه االتفاقیة تعویضا عن األضرار وفقا للقانون یحدد 

الدولي ومبادئ العدل واإلنصاف، بحیث یكون من شأن التعویض أن یعید من تقدم المطالبة نیابة عنھ، سواء أكان شخصا 

  الة التي كان یمكن أن توجد لو لم تقع األضرار.إلى الح طبیعیا أو معنویا أو دولة أو منظمة دولیة،

  

  المادة الثالثة عشرة:

یدفع التعویض بعملة الدولة المطالبة أو إذا طلبت ھذه الدولة ذلك، بعملة الدولة الملزمة بالتعویض، إال إذا اتفقت الدولة 

  المطالبة والدولة الملزمة بالتعویض بموجب ھذه االتفاقیة على شكل آخر للتعویض.

  المادة الرابعة عشرة:

إذا لم یتم، خالل مھلة من تاریخ قیام الدولة المطالبة بإشعار الدولة المطلقة بأنھا قدمت مستندات المطالبة، الوصول إلى 

تسویة للمطالبة عن طریق المفاوضات الدبلوماسیة وفقا للمادة التاسعة، یشكل الطرفان المعنیان لجنة لتسویة المطالبات 

  على طلب أي منھا.وذلك بناء 

  المادة الخامسة عشرة:

تشكل لجنة تسویة المطالبات من ثالثة أعضاء تعین أحدھم الدولة المطالبة، وتعین الثاني الدولة المطلقة، أما الثالث وھو 

 الرئیس فیشترك الطرفان في اختیاره، ویقوم كل طرف بھذا التعیین خالل مھلة شھرین من تاریخ طلب إنشاء لجنة تسویة

 المطالبات.

إذا لم یتم التوصل إلى أي اتفاق على اختیار الرئیس خالل مھلة أربعة أشھر من تاریخ طلب إنشاء لجنة تسویة المطالبات، 

 یجوز ألي من الطرفین أن یرجو األمین العام لألمم المتحدة تعیین الرئیس خالل مھلة إضافیة قدرھا شھران.

  المادة السادسة عشرة:

لطرفین عن إجراء التعیین الذي یترتب علیھ إجراؤه خالل الفترة المنصوص علیھا، یشكل الرئیس، بناء إذا تخلف أحد ا

 على طلب الطرف اآلخر، لجنة لتسویة المطالبات وحیدة العضو مؤلفة من شخصھ وحده.

 األصلي.یتبع في ملء أي شغور یحدث، ألي سبب من األسباب، في اللجنة نفس اإلجراء المتبع في التعیین 

 تقرر اللجنة إجراءاتھا الخاصة.

 تقرر الجنة مكان أو أمكنة اجتماعھا وسائر الشئون اإلداریة.

 باستثناء القرارات واألحكام الصادرة عن لجنة وحیدة العضو، تصدر جمیع القرارات واألحكام بأغلبیة األصوات.

  المادة السابعة عشرة:

النضمام دولتین مطالبتین أو أكثر أو دولتین مطلقتین أو أكثر في مطالبة ال یزاد عدد أعضاء لجنة تسویة المطالبات 

معروضة على اللجنة، بل تقوم الدول المطالبة المشتركة في الدعوى، مجتمعة، بتعیین عضو واحد من أعضاء اللجنة 

مت دولتان مطلقتان أو بالطریقة ذاتھا ووفقا للشروط ذاتھا التي كانت تطبق في حال وجود دولة مطالبة واحدة، وإذا ض

أكثر في إجراء المطالبة قامت ھذه الدول، مجتمعة، بتعیین عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطریقة ذاتھا، وإذا تخلفت 

الدول المطالبة أو الدول المطلقة عن إجراء التعیین خالل الفترة المنصوص علیھا، شكل الرئیس لجنة وحیدة العضو مؤلفة 

  من شخصھ ھو وحده.

  مادة الثامنة عشرة:ال

  تبث لجنة تسویة المطالبات في صحة طلب التعویض، وتحدد مقدار التعویض إن كان واجبا.
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  المادة التاسعة عشرة:

 تقوم لجنة تسویة المطالبات بعملھا وفقا ألحكام المادة الثانیة عشرة. 

غیر ذلك من الحاالت تصدر اللجنة حكما یكون قرار اللجنة نھائیا وملزما إذا كان األطراف قد وافقوا على ذلك، وفي 

نھائیا لھ طابع التوصیة یكون على األطراف النظر فیھ بحسن نیة، وعلى اللجنة أن تذكر األسباب الموجبة لقرارھا أو 

 حكمھا .

تصدر اللجنة قرارھا أو حكمھا في أسرع وقت ممكن وخالل مھلة أقصاھا سنة واحدة من تاریخ إنشائھا، إال إذا رأت 

 لجنة ضرورة لتمدید ھذه المھلة.ال

  تنشر اللجنة قرارھا أو حكمھا، وتسلم نسخة مصدقة منھ إلى كل األطراف و إلى األمین العام لألمم المتحدة.

  المادة العشرون:

  توزع المصارف المتعلقة بلجنة تسویة المطالبات بالتساوي بین األطراف، إال إذا قررت اللجنة خالف ذلك.

  والعشرون:المادة الحادیة 

إذا كانت األضرار التي أحدثھا جسم فضائي تشكل خطرا واسع النطاق على األرواح البشریة أو كانت تخل   

بصورة جدیة بأحوال معیشة السكان أو عمل مراكز حیویة، صار على الدول األطراف والسیما الدول المطلقة، أن تدرس 

لة التي تكبدت األضرار، إذا ما طلبت ھي ذلك، غیر أنھ لیس بھذه المادة إمكانیة إسداء المساعدة المناسبة العاجلة إلى الدو

  ما یمس حقوق أو التزامات الدول األطراف بموجب ھذه االتفاقیة.

  المادة الثانیة والعشرون:

دول أنھا في ھذه االتفاقیة، باستثناء المواد من الرابعة والعشرین إلى السابعة والعشرین منھا، یفترض في اإلشارات إلى ال

تنطبق على أي منطقة حكومیة دولیة تمارس نشاطات فضائیة، إذا أعلنت ھذه المنظمة أنھا تقبل الحقوق وااللتزامات 

المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة، وكانت أغلبیة الدول األعضاء فیھا دوال أطرافا في ھذه االتفاقیة وفي معاھدة المبادئ 

 استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى.المنظمة لنشاطات الدول في میدان 

تتخذ الدول األعضاء في أیة منظمة من ھذا القبیل التي تكون دوال أطرافا في ھذه االتفاقیة جمیع الخطوات المناسبة كما 

 تضمن قیام المنظمة بإصدار إعالن وفقا للفقرة السابقة.

ومیة دولیة مسئولة عن أضرار بموجب أحكام ھذه االتفاقیة صارت ھذه المنظمة مسئولة، بالتكافل إذا أصبحت منظمة حك

 والتضامن، ھي وأعضاؤھا الذین یكونون من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة، وذلك بالشروط التالیة:

 أن تقدم كل مطالبة بالتعویض عن ھذه األضرار إلى المنظمة أوال.

مطالبة الرجوع على األعضاء الذین یكونون دوال أطرافا في ھذه االتفاقیة للحصول منھم على أي مبلغ ال یجوز للدولة ال

اتفق علیھ أو تقرر استحقاقھ كتعویض عن ھذه األضرار، إال إذا تخلفت المنظمة عن دفع المبلغ المذكور خالل فترة ستة 

 أشھر.

االتفاقیة، عن أضرار تكبدتھا منظمة أصدرت إعالنا وفقا للفقرة یجري تقدیم كل مطالبة بالتعویض، بناء على أحكام ھذه 

 من ھذه المادة بواسطة دولة تكون عضوا في المنظمة وطرفا في ھذه االتفاقیة. 1

  المادة الثالثة والعشرون:

 ك االتفاقات.ال تمس أحكام ھذه االتفاقیة أیة اتفاقات دولیة أخرى نافذة فیما یتصل بالعالقات بین الدول األطراف في تل

  لیس في أحكام ھذه االتفاقیة ما یمنع الدول من عقد اتفاقات دولیة تؤكد مجددا أحكامھا وتكمل ھذه األحكام وتوسعھا.
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  المادة الرابعة والعشرون:

إلى ھذه االتفاقیة في أي وقت ألیة دولة لم توقع علیھا قبل بدء  االنضمامتعرض ھذه االتفاقیة لتوقیع جمیع الدول، ویجوز 

 من ھذه المادة. 3وفقا للفقرة  ھانفاذ

تخضع ھذه االتفاقیة لتصدیق الدول الموقعة علیھا، وتودع وثائق التصدیق ووثائق االنضمام لدى حكومات اتحاد 

ا العظمى وایرلندا الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیة، الجمھوریات االشتراكیة السوفیاتیة، والمملكة المتحدة لبریطانی

 المعینة بموجب ھذه االتفاقیة حكومات ودیعة.

 تصبح ھذه االتفاقیة نافذة لدى إیداع وثیقة التصدیق الخامسة.

ھا، ابتداء من وتصبح نافذة بالنسبة للدول التي تقوم بإیداع وثائق تصدیقھا علیھا أو وثائق انضمامھا إلیھا بعد بدء نفاذ

 تاریخ إیداع تلك الدول وثائق تصدیقھا أو انضمامھا.

تنھي الحكومات الودیعة، على وجھ السرعة، إلى جمیع الدول الموقعة على ھذه االتفاقیة والمنضمة إلیھا، تاریخ كل توقیع 

 رات أخرى.علیھا، وتاریخ إیداع كل وثیقة تصدیق علیھا أو انضمام إلیھا، وتاریخ نفاذھا، وأیة إشعا

 من میثاق األمم المتحدة. 102تقوم الحكومات الودیعة بتسجیل ھذه االتفاقیة وفقا للمادة 

  المادة الخامسة والعشرون:

ألیة دولة من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة أن تقترح إدخال التعدیالت علیھا، وتصبح التعدیالت نافذة، بالنسبة إلى كل 

طراف، متى نالت قبول أغلبیة الدول األطراف في االتفاقیة، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى دولة تقبلھا من الدول األ

  كل دولة باقیة من الدول األطراف، ابتداء من تاریخ قبول ھذه الدولة لھا.

  المادة السادسة والعشرون:

ذه االتفاقیة في جدول األعمال المؤقت بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ ھذه االتفاقیة، تدرج مسألة إعادة النظر في ھ

للجمعیة العامة لألمم المتحدة، لكي تبحث، في ضوء تطبیق االتفاقیة خالل الفترة المنصرمة، فیما إذا كان من الالزم إعادة 

النظر فیھا، غیر أنھ یصبح في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ ھذه االتفاقیة عقد مؤتمر للدول األطراف من 

  أجل إعادة النظر فیھا، وذلك بناء على طلب ثلث الدول األطراف في االتفاقیة وموافقة أغلبیة الدول األطراف.

  المادة السابعة والعشرون:

ألیة دولة من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة، بعد سنة من نفاذھا، إعالن نیتھا في االنسحاب منھا بإشعار كتابي ترسلھ 

  الودیعة، ویصبح االنسحاب نافذا بعد سنة من ورود اإلشعار.إلى الحكومات 

  المادة الثامنة والعشرون:

تودع ھذه االتفاقیة، المحررة بخمس لغات رسمیة متساویة ھي اإلسبانیة واإلنجلیزیة والروسیة والصینیة والفرنسیة، في 

صدقة حسب األصول إلى حكومات الدول محفوظات الحكومات الودیعة، وتقوم الحكومات الودیعة بإرسال صور عنھا، م

  الموقعة علیھا والمنظمة إلیھا.

  وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب األصول، بتوقیع ھذه االتفاقیة.

حررت من ثالث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن في الیوم....................من شھر .................عام ألف 

  وتسعمائة و ......................
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  اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 

  .1975جانفي (شباط)  14تم فتحھا للتوقیع بنیویورك في 

  إن الدول األطراف في ھذه االتفاقیة

ف��ي األغ��راض إذ تعت��رف بم��ا إلنس��انیة جمع��اء م��ن مص��لحة مش��تركة ف��ي تش��جیع استكش��اف الفض��اء الخ��ارجي واس��تخدامھ 

  السلیمة.

وإذ تذكر أن معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف واس�تخدام الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر 

، تؤكد أن الدول تترتب علیھا مسؤولیة دولیة عن نشاطاتھا القومیة ف�ي 1967ینایر  27واألجرام السماویة، والمؤرخة في 

  ر إلى الدولة التي یكون الجسم المطلق في الفضاء الخارجي مسجال لدیھا.الفضاء الخارجي وتشی

وإذ تش��یر ك��ذلك إل��ى أن اتف��اق إنق��اذ المالح��ین الفض��ائیین وإع��ادة المالح��ین الفض��ائیین ورد األجس��ام المطلق��ة ف��ي الفض��اء 

یم البیان�ات االس�تداللیة ینص عل�ى وج�وب قی�ام الس�لطة المطلق�ة، عن�د الطل�ب، بتق�د 1968أبریل  22الخارجي المؤرخ في 

  الالزمة قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقتھ إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود اإلقلیمیة للسلطة المطلقة.

 1972م�ارس  29وإذ تذكر أیضا أن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار الت�ي تح�دثھا األجس�ام الفض�ائیة المؤرخ�ة ف�ي 

  یة بشأن مسؤولیة الدول المطلقة عن األضرار التي تحدثھا أجسامھا الفضائیة.تقرر قواعد وإجراءات دول

وإذ ترغب، في ضوء معاھدة المبادئ المنظمة لنش�اطات ال�دول ف�ي می�دان استكش�اف واس�تخدام الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي 

س�ام الفض�ائیة الت�ي تطلقھ�ا ف�ي ذلك القمر واألجرام السماویة، في ترتیب أمر قیام ال�دول المطلق�ة بحف�ظ س�جالت قومی�ة لألج

  الفضاء الخارجي.

وإذ ترغب كذلك في توفر سجل مركزي لألجسام المطلقة في الفضاء الخارجي یوضع ویحفظ على أساس إلزامي، م�ن قب�ل 

  األمین العام لألمم المتحدة.

  جسام الفضائیة.وإذ ترغب أیضا في مد الدول األطراف بوسائل وإجراءات إضافیة تساعد على االستدالل على األ

وإذ تعتقد أن وجود نظام إلزامي لتسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر من شأنھ بصفة خاصة، أن یس�اعد عل�ى 

  االستدالل علیھا ویساھم في تطبیق وإنماء القانون الدولي المنظم الستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.

  قد اتفقت على ما یلي:

  المادة األولى:

  ألغراض ھذه االتفاقیة:

 یقصد بتعبیر "الدولة المطلقة":  - أ

 الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر إطالق جسم فضائي. - 1

 الدولة التي یطلق من إقلیمھا أو من منشآتھا جسم فضائي. - 2

 ویشتمل تعبیر "جسم فضائي" األجزاء المكونة لجسم فضائي فضال عن مركبة إطالقھ وأجزائھا.  -  ب

 التسجیل" الدولة المطلقة المقید الجسم الفضائي في سجلھا وفقا للمادة الثانیة.ویقصد بتعبیر "دولة   -  ت

  المادة الثانیة:

لدى إطالق جسم فضائي عل�ى م�دار أرض�ي أو م�ا وراءه، یك�ون عل�ى الدول�ة المطلق�ة أن تس�جل الجس�م الفض�ائي  - 1

م�م المتح�دة بإنش�ائھا مث�ل ھ�ذا بقیده في سجل مناسب تتكفل بحفظھ، وعلى ك�ل دول�ة مطلق�ة إب�الغ األم�ین الع�ام لأل

 السجل.

إذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إلى أي جسم فضائي كھذا، كان علیھما أو علیھا الب�ت مع�ا ف�ي أم�ر أي  - 2

م�ن ھ�ذه الم�ادة، م�ع مراع��اة أحك�ام الم�ادة الثامن�ة م�ن معاھ��دة  1منھم�ا أو منھ�ا تت�ولى تس�جیل الجس�م وفق��ا للفق�رة 
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لنشاطات الدول في می�دان استكش�اف واس�تخدام الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر واألج�رام المبادئ المنظمة 

السماویة، ومع عدم اإلخالل بأیة اتفاقات مناسبة عقدت أو یراد عق�دھا ب�ین ال�دول المطلق�ة بش�أن الوالی�ة والرقاب�ة 

 على الجسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعین لھ.

 حفظھ من قبل دولة التسجیل المعنیة. تحدد محتویات كل سجل وأحوال - 3

  

  المادة الثالثة:

 یحفظ األمین العام لألمم المتحدة تدون فیھ المعلومات التي تقدم إلیھ وفق المادة الرابعة. - 1

 یباح اإلطالع التام على المعلومات المدونة في ھذا السجل. - 2

  المادة الرابعة:

متحدة، بأسرع ما یمكن عملیا، المعلومات التالیة عن ك�ل جس�م على كل دولة تسجیل أن تزود األمین العام لألمم ال - 1

 فضائي مقید في سجلھا.

 اسم الدولة أو الدول المطلقة.  - أ

 تسمیة دالة على الجسم الفضائي، أو رقم تسجیلھ.  -  ب

 تاریخ إطالقھ واإلقلیم أو المكان الذي أطلق منھ.  -  ت

 معالم مداره األساسیة، بما فیھا:  -  ث

 الفترة العقدیة. - 1

 المیل. - 2

 األوج. - 3

 الحضیض. - 4

 الوظیفة العامة للجسم الفضائي.  - ج

لكل دولة تسجیل أن تزود األمین العام لألمم المتحدة من آن إلى آن بمعلومات إض�افیة ع�ن أي جس�م فض�ائي مقی�د  - 2

 في سجلھا.

على كل دولة تسجیل، إخطار األمین العام لألمم المتحدة، إلى أقصى م�دى مس�تطاع وبأس�رع وق�ت ممك�ن عملی�ا،  - 3

 ة أجسام فضائیة سبق لھا أن أرسلت إلیھ معلومات عنھا وكانت في مدار ارضي ولكنھا لم تعد فیھ.عن أی

  المادة الخامسة:

 1إذا أطلق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما وراءه وكان یحمل التسمیة أو رق�م التس�جیل المش�ار إلیھم�ا ف�ي الفق�رة 

التسجیل إخط�ار األم�ین الع�ام ب�ذلك عن�د تق�دیمھا المعلوم�ات المتعلق�ة بالجس�م "ب" من المادة الرابعة، أو كلیھما، فعلى دولة 

  الفضائي وفق المادة الرابعة، وفي ھذه الحالة یقوم األمین العام لألمم المتحدة بقید ھذا اإلخطار في السجل.

  المادة السادسة:

ل عل�ى جس�م فض�ائي یك�ون ق�د تس�بب ف�ي إلح�اق إذا لم یمكن تطبیق أحكام ھذه االتفاقیة إحدى الدول األط�راف م�ن االس�تدال

الض��رر بھ��ا أو ب��أي م��ن أشخاص��ھا الطبیعی��ین أو االعتب��اریین أو ق��د یك��ون ذا طبیع��ة خط��رة أو مؤذی��ة، ك��ان عل��ى ال��دول 

، أن تس�تجیب إل�ى أقص�ى م�دى قفیھ�ااألطراف األخرى، والسیما منھا الدول التي تمل�ك وس�ائل رص�د األح�داث الفض�ائیة وت

دم من تلك الدولة العضو، أو یرسلھ األمین العام نیابة عنھا، لمساعدتھا بشروط عادلة معقولة ف�ي االس�تدالل ممكن لطلب مق

على ذلك الجسم وعلى الدولة العضو التي تقدم مثل ھذا الطلب أن تتیح، إل�ى أقص�ى ح�د ممك�ن، معلوم�ات ع�ن وق�ت وق�وع 

داث وظروفھ�ا، وتك�ون الترتیب�ات الت�ي تق�دم بموجبھ�ا مث�ل ھ�ذه األحداث التي حدثت بھا إل�ى تق�دیم طلبھ�ا وطبیع�ة تل�ك األح�

  المساعدة موضع اتفاق بین األطراف المعنیین.

  المادة السابعة:

في ھذه االتفاقیة، باستثناء مواردھا ابتداء من المادة الثامنة حتى الم�ادة الثانی�ة عش�ر، تعتب�ر ك�ل إش�ارة إل�ى ال�دول  - 1

تمارس نش�اطات فض�ائیة إذا أعلن�ت المنظم�ة قبولھ�ا بالحق�ائق وااللتزام�ات منطبقة على أیة منظمة حكومیة دولیة 
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المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة وكانت أغلبیة الدول األعضاء فیھا دوال أطراف�ا ف�ي ھ�ذه االتفاقی�ة وف�ي معاھ�دة 

قم�ر واألج�رام المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشافات واستخدام الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك ال

 السماویة األخرى.

تتخذ الدول األعضاء في أیة منظمة كھذه، وتكون دوال أطرافا في ھذه االتفاقیة جمی�ع الخط�وات المناس�بة لتض�من  - 2

 من ھذه المادة. 1قیام المنظمة بإصدار إعالن وفقا للفقرة 

  المادة الثامنة:

تعرض ھذه االتفاقیة لتوقیع جمیع الدوال في مقر األمم المتحدة بنیویورك، وألی�ة دول�ة ل�م توق�ع ھ�ذه االتفاقی�ة قب�ل  - 1

 من ھذه المادة أن تنضم إلیھا في أي وقت تشاء. 3بدء نفاذھا وفقا للفقرة 

یق�ة التص�دیق الخامس�ة تخضع ھذه االتفاقیة لتصدیق الدول التي تودع وثائق التص�دیق علیھ�ا اعتب�ارا م�ن إی�داع وث - 2

 لدى األمین العام لألمم المتحدة.

یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة بین الدول التي تودع وثائق التصدیق علیھا اعتبارا م�ن إی�داع وثیق�ة التص�دیق الخامس�ة ل�دى  - 3

 األمین العام لألمم المتحدة.

انض�مامھا إلیھ��ا بع�د ب�دء نفاذھ�ا فإنھ��ا أم�ا بالنس�بة لل�دول الت�ي ت��ودع وث�ائق تص�دیقھا عل�ى ھ��ذه االتفاقی�ة أو وث�ائق  - 4

 تصبح نافذة اعتبارا من تاریخ إیداع تلك الدول وثائق تصدیقھا أو انضمامھا.

یب�ادر األم�ین الع��ام إل�ى إع��الم جمی�ع ال�دول الموقع��ة عل�ى ھ��ذه االتفاقی�ة والمنض�مة إلیھ��ا بت�اریخ ك��ل توقی�ع علیھ��ا  - 5

 ھا وتاریخ نفاذھا، وبغیر ذلك من المعلومات.اریخ إیداع كل وثیقة تصدیق علیھا أو انضمام إلیت

  المادة التاسعة:

ألیة دولة من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة أن تقترح متى تش�اء م�ن التع�دیالت علیھ�ا، وتص�بح التع�دیالت ناف�ذة بالنس�بة 

تفاقیة، وبعد ذل�ك تص�بح ناف�ذة لكل دولة تقبلھا من الدول األطراف في االتفاقیة متى نالت قبول أغلبیة الدول األطراف في اال

  بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول األطراف في االتفاقیة، ابتداء من تاریخ قبول ھذه الدولة لھا.

  المادة العاشرة:

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ ھذه االتفاقیة، تدرج مسألة إعادة النظر في ھ�ذه االتفاقی�ة ف�ي ج�دول األعم�ال المؤق�ت 

العامة لألمم المتحدة التي تبحث، في ضوء تطبیق االتفاقیة خالل الفترة المنصرمة، فیما إذا كانت بحاجة إل�ى تنق�یح للجمعیة 

غیر أنھ یصبح، في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات عل�ى نف�اذ ھ�ذه االتفاقی�ة، عق�د م�ؤتمر لل�دول األط�راف ف�ي االتفاقی�ة 

ثل�ث ال�دول األط�راف ف�ي االتفاقی�ة وموافق�ة أغلبی�ة ال�دول األط�راف فیھ�ا،  من أجل إعادة النظر فیھا، وذلك بناءا على طل�ب

وتؤخذ في االعتبار في إعادة النظر ھذه، وعلى وجھ التخص�یص، أی�ة تط�ورات تكنولوجی�ة لھ�ا ص�لة بالموض�وع، بم�ا فیھ�ا 

  التطورات المتصلة باالستدالل على األجسام الفضائیة.

  المادة الحادیة عشرة:

لدول األطراف في ھذه االتفاقیة إعالن نیتھا في االنسحاب منھا بعد سنة من نفاذھا بإشعار كت�ابي ترس�لھ إل�ى ألیة دولة من ا

  األمین العام لألمم المتحدة، ویصبح االنسحاب نافذا بعد سنة من ورود ھذا اإلشعار.

  المادة الثانیة عشرة:

واإلنجلیزی�ة والص�ینیة والعربی�ة والفرنس�یة، ل�دى األم�ین یودع أصل ھذه االتفاقیة، التي تتساوى صحة نصوصھا اإلس�بانیة 

  العام لألمم المتحدة، ویقوم األمین العام بإرسال نسخ منھا مصدق علیھا إلى جمیع الدول الموقعة علیھا أو المنضمة إلیھا.

التفاقی��ة، الت��ي وش��ھادة عل��ى ھ��ذا، ف��إن الم��وقعین أدن��اه، المفوض��ین ب��ذلك تفویض��ا ص��حیحا م��ن حكوم��اتھم، ق��د وقع��وا ھ��ذه ا

  .1975ینایر  14عرضت للتوقیع في نیویورك بتاریخ 
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  المتضمن المبادئ المتعلقة باستشعار األرض من بعد من الفضاء الخارجي 41/65القرار 

  1986دیسمبر (كانون األول)  3اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

  المبدأ األول:

  بأنشطة االستشعار من بعد:ألغراض ھذه المبادئ فیما تتصل 

یعني مصطلح "االستشعار من بعد" استشعار سطح األرض من الفضاء باستخدام خواص الموجات الكھرومغناطیس�یة الت�ي 

تصدرھا أو تعكس�ھا أو تحی�دھا األجس�ام المستش�عرة، م�ن أج�ل تحس�ین إدارة الم�وارد الطبیعی�ة واس�تغالل الراض�ي وحمای�ة 

 البیئة.

"البیانات األولیة" البیانات الخام التي تلتقطھ�ا أجھ�زة االستش�عار المركب�ة ف�ي جس�م فض�ائي والت�ي ترس�ل أو یعني اصطالح 

تنقل إلى األرض من الفضاء عن طریق أجھ�زة القی�اس م�ن بع�د ف�ي ش�كل إش�ارات كھرومغناطیس�یة أو ع�ن طری�ق األف�الم 

 الفوتوغرافیة، أو األشرطة المغناطیسیة، أو بأیة وسیلة أخرى.

یعن��ي مص��طلح "البیان��ات المجھ��زة" الن��واتج الناجم��ة ع��ن تجھی��ز البیان��ات األولی��ة، الالزم��ة لجع��ل ھ��ذه البیان��ات ص��الحة 

 لالستعمال.

مدخالت البیان�ات والمعرف�ة المس�تمدة  یعني مصطلح "المعلومات المحللة" المعلومات الناتجة عن تفسیر البیانات المجھزة و

 من مصادر أخرى.

نشطة االستشعار من بعد" تشغیل النظومات الفضائیة لالستشعار من بعد، ومحطات جمع البیانات األولیة یعني مصطلح " أ

 وتخزینھا، وأنشطة تجھیز البیانات وتفسیرھا ونشر البیانات المجھزة.

  المبدأ الثاني:

نموھ�ا االقتص�ادي أو یضطلع بأنشطة االستشعار من بعد لفائدة جمیع البلدان وخدم�ة مص�الحھا، بغ�ض النظ�ر ع�ن مس�توى 

  االجتماعي أو العلمي والتكنولوجي، مع إیالء االعتبار بوجھ خاص الحتیاجات البلدان النامیة.

  

  المبدأ الثالث:

یضطلع بأنشطة االستشعار من بعد وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك میثاق األمم المتحدة ومعاھدة المبادئ المنظم�ة ألنش�طة 

استكشاف واستخدام الفضاء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، وص�كوك االتح�اد الدول في میدان 

  الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة ذات الصلة.

  المبدأ الرابع:

ول ف�ي یضطلع بأنشطة االستشعار من بعد وفقا للمبادئ الواردة في المادة األول�ى م�ن معاھ�دة المب�ادئ المنظم�ة ألنش�طة ال�د

میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، التي تنص بوج�ھ خ�اص، عل�ى 

أن یضطلع باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لفائدة جمی�ع البل�دان ومص�لحتھا، بغ�ض النظ�ر ع�ن مس�تواھا االقتص�ادي 

خدام الفض�اء الخ�ارجي عل�ى أس�اس المس�اواة، ویتع�ین االض�طالع بھ�ذه أو العلمي، وتنص على مبدأ حری�ة استكش�اف واس�ت

األنشطة على أساس احترام مبدأ السیادة الكاملة والدائمة لجمیع الدول والشعوب على ثوراتھا ومواردھا الطبیعیة، مع إیالء 

للق�انون ال�دولي، وینبغ�ي ع�دم  االعتبار الواجب لما للدول األخرى والكیانات الواقعة تحت والیتھا م�ن حق�وق ومص�الح وفق�ا

  االضطالع بھذه األنشطة بطریقة تنطوي على اإلضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدولة المستشعرة.
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  المبدأ الخامس:

تقوم الدول التي تباشر أنشطة االستشعار من بعد بتشجیع التعاون الدولي في ھ�ذه األنش�طة، وتحقیق�ا لھ�ذا الھ�دف، ینبغ�ي أن 

ول األخرى فرص المشاركة فیھ�ا، وینبغ�ي أن تق�وم ھ�ذه المش�اركة ف�ي ك�ل حال�ة م�ن الح�االت عل�ى أس�اس ش�روط توفر للد

  منصفة ومقبولة لدى الطرفین.

  المبدأ السادس:

بغی��ة إباح��ة االس��تفادة إل��ى أقص��ى ح��د م��ن أنش��طة االستش��عار م��ن بع��د، یتع��ین تش��جیع ال��دول، ع��ن طری��ق إب��رام اتفاق��ات أو 

أخرى، على إنشاء وتشغیل محطات لجمع البیانات وتخزینھا ومرافق لتجھیزھ�ا وتفس�یرھا، الس�یما ف�ي  الدخول في ترتیبات

  إطار اتفاقات أو ترتیبات إقلیمیة، حینما یتسنى ذلك من الناحیة العلمیة.

  المبدأ السابع:

المھتمة بشروط متفق علیھ�ا فیم�ا تقوم الدول المشاركة في أنشطة االستشعار من بعد بتوفیر المساعدة التقنیة للدول األخرى 

  بینھا.

  المبدأ الثامن:

تش��جع األم��م المتح��دة والوك��االت ذات الص��لة ف��ي منظوم��ة األم��م المتح��دة التع��اون ال��دولي، بم��ا ف��ي ذل��ك المس��اعدة التقنی��ة 

  والتنسیق في مجال االستشعار من بعد.

  المبدأ التاسع:

مطلق�ة ف�ي الفض�اء الخ�ارجي، والم�ادة الحادی�ة عش�رة م�ن معاھ�دة المب�ادئ وفقا للمادة الرابعة م�ن اتفاقی�ة تس�جیل األجس�ام ال

المنظمة ألنشطة الدول في میدان استكش�اف واس�تخدام الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي ذل�ك القم�ر واألج�رام الس�ماویة األخ�رى، 

الوة على ذل�ك، تت�یح تل�ك الدول�ة، تقوم أیة دولة تنفذ برنامجا لالستشعار من بعد بإبالغ األمین العام لألمم المتحدة بذلك، وع

عند الطلب، ألیة دولة أخرى، والسیما أي بلد نام یتأثر بالبرنامج، أیة معلومات أخرى ذات صلة، وذلك بأقصى قدر ممك�ن 

  وعملي.

  المبدأ العاشر:

  یعزز االستشعار من بعد حمایة البیئة الطبیعیة لألرض.

االستش�عار م�ن بع�د، الت�ي تتع�رف عل�ى وج�ود معلوم�ات ف�ي حوزتھ�ا، م�ن ولھذه الغایة، على ال�دول المش�اركة ف�ي أنش�طة 

  شأنھا أن تتیح تفادي أیة ظاھرة ضارة بالبیئة الطبیعیة لألرض، أن تكشف ھذه المعلومات للدول المعنیة.

  المبدأ الحادي عشر:

  یعزز االستشعار من بعد حمایة البشریة من الكوارث الطبیعیة.

المش�اركة ف��ي أنش�طة االستش�عار م��ن بع�د، الت�ي تتع��رف عل�ى وج�ود بیان��ات مجھ�زة ومعلوم��ات ولھ�ذه الغای�ة، عل��ى ال�دول 

محللة، في حوزتھا قد تفید الدول المتأثرة بكوارث طبیعیة أو التي یحتمل أن تت�أثر بك�وارث طبیعی�ة وش�یكة، أن ترس�ل ھ�ذه 

  البیانات إلى الدول المعنیة في أسرع وقت ممكن.

  المبدأ الثاني عشر:

ال��دول المستش��عرة، دون أي تمیی��ز وبش��روط معقول��ة م��ن حی��ث الكلف��ة، عل��ى البیان��ات األولی��ة والبیان��ات المجھ��زة  تحص��ل

المتعلقة باإلقلیم الخاضع لوالیتھ�ا، وذل�ك ف�ور إنت�اج تل�ك البیان�ات، كم�ا تحص�ل الدول�ة المستش�عرة عل�ى المعلوم�ات المحلل�ة 

ون في ح�وزة أی�ة دول�ة مش�تركة ف�ي أنش�طة االستش�عار م�ن بع�د، عل�ى نف�س المتاحة عن اإلقلیم الواقع تحت والیتھا التي یك

  األساس وبنفس الشروط، على أن تؤخذ في الحسبان بوجھ خاص احتیاجات ومصالح البلدان النامیة.
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  المبدأ الثالث عشر:

ت�ي تباش�ر استش�عار األرض م�ن تعزیزا وتكثیفا للتعاون الدولي، السیما فیما یتعلق باحتیاجات البلدان النامیة، تدخل ال�دول ال

بعد من الفضاء الخارجي في مشاورات مع الدولة التي تستشعر إقلیمھ�ا، بن�اء عل�ى طلبھ�ا، إلتاح�ة ف�رص للمش�اركة وزی�ادة 

  الفوائد المتبادلة المجنیة من ذلك.

  المبدأ الرابع عشر:

استكشاف واس�تخدام الفض�اء الخ�ارجي، بم�ا ف�ي  امتثاال للمادة السادسة من معاھدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في میدان

ذلك القمر واألجرام الس�ماویة األخ�رى، تتحم�ل ال�دول الت�ي تق�وم بتش�غیل تواب�ع اص�طناعیة لالستش�عار م�ن بع�د المس�ؤولیة 

ا الدولیة عن مباشرة أنشطتھا، وتكفل أن تلك األنشطة تمارس وفقا لھذه المب�ادئ ولقواع�د الق�انون ال�دولي، بغ�ض النظ�ر عم�

إذا كانت الجھات التي تضطلع بھا كیانات حكومی�ة أو غی�ر حكومی�ة أو منظم�ات دولی�ة تك�ون ھ�ذه ال�دول أطراف�ا فیھ�ا، وال 

  یخل ھذا المبدأ بانطباق قواعد القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدول عن أنشطة االستشعار من بعد.

  

  المبدأ الخامس عشر:

 عن طریق اإلجراءات المقررة لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة. یحل أي نزاع ینشأ عن تطبیق ھذه المبادئ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
218 

  

  

  قائمة املراجع
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  عـــــــــراجـــــامل

  باللـــغــة العربيــــة -أوال

 الكتب  - 1

ة ـ، ترجم��ة د محم��د حس��ین القض��اة، الطبع��ة األول��ى، مؤسس��ة الوراق��)وكـــــ��ـــتتتتإلوكاش( إ.

  .2010و التوزیع، األردن،  للنشر          

 على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة -، القانون الدولي للبحار )دـــــــــــأحم( اـأبو الوف

  .2006القاھرة ط-،دار النھضة العربیة 1982وسلوك الدول واتفاقیة                        

الشیباني، دار  اإلمامالقانون الدولي و العالقات الدولیة عند  أصول، )دــــــحم(أ اـــــالوف وــأب

  .1999النھضة العربیة،         

 ة ــ��ـي و العالق��ات الدولی��ة ف��ي شریعـبقواع��د الق��انون الدول�� اإلع��الم، )دــــــ��ـأحم( اــ��ـأب��و الوف

ة، ـــــالدولیة، دار النھضة العربی ارـــاألنھ، البحار و 7ج الم،ــــاالس                

  .2001القاھرة،          

   ، القرصنة البحریة في ضوء التشریعات و االتفاقیات الدولیة،  )الدینحسام ( دــاألحم

  .منشورات الحلبي الحقوقیـة، بیروت، لبنـان، الطبعــة  األولى               

، دون اإلس��كندریة، تع�دین م��وارد المنطق�ة البحری�ة، منش�أة المع�ارف  )م�ریم حس�ن(آل خلیف�ة

 .سنة طبع                       

ي و اس��تخدام الطاق��ة النووی��ة، مؤسس��ة دار الش��عب، ـــ��ـ، الق��انون الدول )محم��د خی��ري( بنون�ھ

  .1971القاھرة                 

ر الجزائری��ة، ــــ��ـ، حم��ان بك��اي، الق��انون ال��دولي الع��ام وح��رب التحری )دـ��ـمحم( انــ��ـبوسلط

  .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،                     

ر و ـــ��ـات و النشــ��ـ، الق��انون ال�دولي الع��ام، المؤسس��ة الجامعی�ة للدراس )دـــــ��ـولی( ارــــ�ـبیط

  .م، بیروت2008التوزیع، الطبعة األولى،       
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، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة، اإلذاع�ي اإلع�الم، الب�رامج الثقافی�ة و  )رـــــسھی( ادـــــــــج

        1997.   

، ـــ�ـرو الق�انون، دار الجامع�ة الجدی�دة للنش المــــ�ـاإلعة ــــ�ـ، حری )بــــ�ـراغ( وــــــــــالحل

 .اإلسكندریة، 2009            

  .1979روت، ـــــــــــ، بیانـــــــاإلنسوق ـــــــــحق انـــــــــأرك، )حيــصب( يـــــــالحمص

  .2008 اإلسكندریة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي،  )دـــمنتصر سعی( حمودة

، النظام القانوني لالستش�عار م�ن بع�د، م�ن الفض�اء الخ�ارجي، دار  )ممدوح فرجاني( خطاب

 .1993النھضة العربیة، القاھرة، ط                     

ار، دار ــــ�ـ، النظ�ام الق�انوني للج�زر ف�ي الق�انون ال�دولي للبح )د عب�د ال�رحمنممح( الدسوقي

  .2001العربیة القاھرة النھضة                    

الق��انون ال�دولي لق��اع البح��ار و المحیط�ات و ب��اطن أرض��ھا  أحك��ام،  )محم�د إب��راھیم( الدغم�ة

 .1987خارج حدود الوالیة الوطنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة                    

 م ــ��ـی��ة األم، الق��انون ال��دولي الجدی��د للبح��ار، الم��ؤتمر الثال��ث واتفاق )محم��د إب��راھیم( ةـالدغم��

  .1998المتحدة لقانون البحار، دار النھضة العربیة ، القاھرة            

، التلفزیون المباشر عبر األقم�ار الص�ناعیة، دار النھض�ة العربی�ة،  )امـــعص( اتيــــــــــزن 

 .1990القاھرة،                   

، قانون البحار، اتفاقیة األمم المتحدة المعقودة بمدین�ة منتغوب�اي ف�ي )دـــحم(أ اغيـــــــــزوك

  .2009، الطبعة األولى، مكتبة دار السالم الرباط1982دجنبر 10                 

ر ف�ي الق�انون ال�دولي الع�ام، دار الجامع�ة ـ، س�یادة الدول�ة عل�ى البح� )دـــ�ـمحم( اديــــــــسع

  .2010،اإلسكندریةالجدیدة،          

 .1978ر و التوزیع، بیروت ـــي، األھلیة للنشــ، قانون الفضاء الكون )اروقــــف( دــــــــــسع

وان ـــ��ـي للح�دود، الج�زء األول، دیــــ��ـون الدولـ�ـ، المط��ول ف�ي القان )رـــــ�ـعم( د هللاــــ�ـسع

 .2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر،         

، معجم في القانون ال�دولي المعاص�ر، دی�وان المطبوع�ات الجامعی�ة،  )رـــــــعم( د هللاـــــسع

  .2007الجزائر، ط                

الدولي عبر األقم�ار الص�ناعیة دراس�ة لش�بكات التلفزی�ون،  اإلعالم،  )راحــــانش( الـــــــالش

 1986دار الفكر العربي،                 
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، البحر األبیض المتوسط بین السیادة و الحریة، دار ھومة للطباعة و  )ادرــعبد الق( الـــشرب

  2009الجزائر  -النشر والتوزیع               

للكت�اب،  ةـــ�ـاإلسكندری، حری�ة اإلع�الم ف�ي الق�انون ال�دولي، مرك�ز  )محمد عط�ا هللا( شعبان

 .2007الطبعة األولى،                   

، منش�ورات  )س�موحي( ادةــــ�ـة ف�وق العـ�ـانون الفض�اء، ترجم، ق� )ش�ارل( ونــــــــــــشوم

 1982باریس، الطبعة الثانیة -عویدات، بیروت           

م ذات الطبیع��ة ـالق��انون ال��دولي المتعلق��ة بمكافح��ة الجرائ�� أحك��ام،  )محم��د منص��ور( الص��اوي

 ال ـــــ��ـالدولی��ة، دراس��ة ف��ي الق��انون ال��دولي االجتم��اعي ف��ي مج                      

 ات ـــــــ��ـخدرات، دار المطبوعـالج��رائم الدولی��ة للم�� مكافح��ة                        

  .، بدون سنة طبعاإلسكندریةالجامعیة،               

ام، دار الثقاف�ة ــــ�ـز في مب�ادئ الق�انون ال�دولي العـــــ، الوجی )نــــازي حســغ( يـــصبارین

  .2005،األردنو التوزیع عمان،  للنشر                           

، النظ��ام الق�انوني للمالح��ة ف�ي الخل��یج العرب�ي، درا النھض��ة  )س�عیدان ب��ن س�لیمان( الص�بري

  .2009العربیة للطبع و النشر و التوزیع، القاھرة              

اتفاقی�ة  أحك�ام، القانون ال�دولي الجدی�د للبح�ار، دراس�ة ألھ�م  )نـالح الدیـــــــص( رــــــــعام

ة ـ��ـ، دار النھض1982األم��م المتح��دة لق��انون البح��ار لع��ام                      

  .1983العربیة، القاھرة                     

ة ــ��ـ، دار النھض-النظری��ة العام��ة -، ق��انون التنظ��یم ال��دولي )الح ال��دینـــــ��ـص( رـــــــــ��ـعام

  .1984العربیة، القاھرة، ط الثالثة،                      

، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھض�ة العربی�ة  )الح الدینــــــــص( رــــــــــعام

  .2007، القاھرة ،ط              

، القانون  )أحمد إبراھیم( خلیفة ،  )محمد السعید( ،  الدقاق )يـــــــــمحمد سام( دــعبد الحمی

  ، دون اإلسكندریةالدولي العام، دار المطبوعات الجامعیة،                      

  .سنة             

ال ـــ��ـالمج -األش��خاص -، الق��انون ال��دولي الع��ام، المص��ادر )دـــ��ـمص��طفى سی( عب��د ال��رحمن

  .2002الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة                      

ة ـــ�ـخدرات عب�ر البح�ار، دار النھضــ�ـ، المكافح�ة الدولی�ة للم )س�میر محم�د( ھـعبد الغني ط

  .2002العربیة، القاھرة، الطبعة األولى،                          
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، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر الع�ابر للح�دود  )احـــعبد الفت جمال( انـــــعثم

ي، ـ��ـال��دولي، دار الكت��اب القانون الق��انون أحك��امف��ي ض��وء                             

 .2009،اإلسكندریة                   

 أكت�وبر، الفضاء الخارجي و استخداماتھ السلمیة، عالم المعرفة،  )محمد بھي الدین( عرجون

 .، الكویت1996              

القانون الدولي  -، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني )مــــــد الكریــــــعب( علوان

  .األردن 2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع-المعاصر                     

ة ـــــــ��ـون ال��دولي الع��ام، دار النھض��ة العربی��ة، الطبعـــــ��ـ، القان )دـــ��ـإب��راھیم محم( يـالعنان��

  .2005-2004القاھرة،الخامسة،                       

  1985، قانون البحار، الجزء األول، دار الفكر العربي، القاھرة  محمـــد) راھیمــإب( يـالعنان

، الوجیز في القانون الدولي العام، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة  )ظـــــــمحمد حاف(مــــــغان

                    1979.  

، اإلس�كندریةالم، منش�أة المع�ارف، ـــــ�ـي ف�ي ق�انون الســ، الغنیم )طلعت(محمد  يـــــالغنیم

  دون سنة طبع                     

اده الجدی�دة، منش�اة المع�ارف، ـ، الق�انون ال�دولي البح�ري ف�ي أبع� )تـمحم�د طلع�( يــــالغنیم

  .1975اإلسكندریة،                      

ي، الج�زء ــ�ـالق�انون الع�ام الدول إل�ى، الق�انون ب�ین األم�م، م�دخل  )اردــــــ�ـجیرھ( فان غ�الن

دة، ــــــ��ـاق الجدیــــ��ـ، دار اآلف )وفی��ق( الث��اني، ترجم��ة زھ��دي               

  .1970بیروت ، لبنان              

، دار 6ة الق��انون الدولـــــ��ـي ـ��ـ، الق��انون ال��دولي للبح��ار، موسوع )ل حس��ینـ��ـسھی( الف��تالوي

ة للنشـــــ��ـر و التوزیــــ��ـع المملكـــــ��ـة األردنیــــ��ـة ـــــــ��ـالثقاف               

  .2009الھاشمیــــة                       

عبر األقمار الصناعیة ف�ي  اإلذاعي، المسؤولیة الدولیة عن البث  )دـــــــأحم( وزيــــــــــــف

دكتوراه كلیة الحقوق جامعة ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة                      

 .2000القاھرة،                   

، االس��تخدام الس��لمي للفض��اء الخ��ارجي، مج��د المؤسس��ة الجامعی��ة  )ودةــــ��ـحم( ىـــــــــــ��ـلیل

م، بیروت، 2008-ھـ1428للدراسات و التوزیع، الطبعة األولى،             

  .لبنان                   
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، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، دار ھومة للطباعة و النش�ر  )ودةــــحم( ىـــــــــــــلیل

 .2009و التوزیع، الجزائر                   

، نظام الضمانات الدولیة لالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة،  )ودـــــمحم( رـــــــــــاھـــــم

  .1980دار النھضة العربیة، القاھرة                       

، الق�انون ال�دولي الع�ام، الطبع�ة الخامس�ة ، منش�ورات الحلب�ي  )دـــمحم( ذوبـــــــــــــــالمج

  .، بیروت2004الحقوقیة،                        

األول، دار  اإلص�دار -، القانون الدولي للبحار، الطبع�ة األول�ى )اجـــــد الحـــمحم(ودــــمحم

  .م، األردن2008ة للنشر و التوزیع، الثقاف                        

ام ــــــــــة الدولیة عن األضرار التي تحدھا األجســــــــ، المسؤولی )ازيـمحمود حج(ودـمحم

 .2003الفضائیة،             

ق�انون البح�ار الجدی�د و المص�الح العربی�ة، دراس�ة لمجموع�ة م�ن  ، )محمد المول�دي( مرسیط

دة ــ��ـ، تس��ویة المنازع��ات ف��ي اتفاقی��ة األم��م المتحالع��ربالب��احثین                    

ة لق��انون ــــــ��ـلق��انون البح��ار وال��دور ال��ذي ینتظ��ر المحكم��ة الدولی            

ة للتربی��ة و الثقاف��ة و العل��وم، ــــ��ـالبح��ار، ت��ونس، المنظم��ة العربی                   

  .1989لوم،مطبعة المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و الع            

ة، ق��انون ــــــــــ�ـة العامـ، م��دخل ال�ى الق��انون ال�دولي الع�ام، النظری��)ونــــــ�ـمأم( ىـ�ـمصطف
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  .، األردن2002الدولیة، دار روائع مجدالوي، الطبعة األولى           

البحار، دراسة في ض�وء اتفاقی�ة األم�م  أعالي، مشكالت الصید في  )عبد هللا محمد( الھواري

و االتفاقیات الدولیة األخ�رى ذات  1982المتحدة لقانون البحار لعام          

الصلة بغ�رض وض�ع تنظ�یم ق�انوني للص�ید ف�ي أع�الي البح�ار، دار           

  .2009 اإلسكندریةالجامعة الجدیدة للنشر،                 
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  :المقاالت العلمیة - 3
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التي تحكم استخدام الدول لألقمار الصناعیة حول األرض ألغراض التلفزة المباشرة  المبادئ

 .1982دیسمبر  18الدولیة   قرار 

اإلعالن بالتعاون الدولي في ب الخاص1996دیسمبر 12الصادر في 51/122القرار رقم 

 اعتبارمجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ لفائدة جمیع الدول ومصلحتھا، مع إیالء 

  .خاص الحتیاجات البلدان النامیة
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 مت حبمد اهللا

 



  

  صـــــــــــــــــــــملخ
  

لقــد كانــت الــدول فــي العصــر الماضــي تتقاســم أقــالیم الكــرة األرضــیة فیمــا بینهــا حیــث 

كل دولة بإقلیمها الخاص و الذي یتكون من الیابسة و البحر وما یعلوهمـا مـن فضـاء و تنفرد 

تبسط سلطانها و سیادتها علیه دون اآلخذ بعین االعتبار الدول الضـعیفة، حیـث أنـه بـالتطور 

السریع للمجتمعات أوجب على الفقهاء و رجال القانون بالدعوة إلى وضع تنظیم لهذه األقـالیم 

ومــا هــو عنصــر أو نطــاق ن مــا هــو ملــك للدولــة، تفــرض ســلطانها وســیادته علیــه والتمییــز بــی

الــدول الكبــرى المستكشــفة لــذلك العصــر فــي  ادعــاءاتمشــترك بــین جمیــع الــدول وخاصــة فــي 

الفقیـه الهولنـدي  االدعـاءاتلهـذه  المتصـدیینفرض سیادتها على البحار العالیة فقـد كـان أول 

ثـم بعـد ذلـك تلتهـا مجموعـة مـن  1609لبحر الحـر " سـنة جروسیوس في بحثه المعنون بـ: " ا

و اتفاقیــة األمــم المتحــدة  1958المواثیــق و المعاهــدات الدولیــة كاتفاقیــة جنیــف للبحــار لعــام 

، وتعـد هــذه األخیــرة تقنینــا لتلـك المــواد التــي كـان یأخــذ لهــا القــانون 1982لقـانون البحــار لعــام 

  فیها فقط.الدولي التقلیدي ألدنى الشروط الواجبة 

كانــت   1957السـیما بعـد نجـاح االتحـاد السـوفیتي سـابقا فـي إطـالق "سـبوتنیك" سـنة و   

أول نقطة تحول للبشریة، حیث كانت هذه الطفـرة الجدیـدة تسـتلزم وضـع نظـام قـانوني ینظمهـا 

العـالمي بآفاقهـا الجدیـدة أمـام اإلنسـانیة أجمـع ممـا أدى إلـى وضـع  االهتمـاموالتي كانت محـل 

 استكشافهواسـتغاللهقواعد قانونیة تنظم هذا المجال بوصـفه نطاقـا مشـتركا یحـق لجمیـع الـدول 

بحریة مطلقة مع مراعاة مصالح الدول األخـرى والقضـاء علـى فكـرة التملـك والحیـازة لـه بشـتى 



، عملــت علــى تنظیمــه تنظیمــا باتفاقیــات ومعاهــدات دولیــة الطــرق فقــد تــم تقنــین هــذه المنــاطق

محكمــا و مســتندة فــي ذلــك علــى خدمــة المصــلحة العامــة للبشــریة، ابتــداء مــن اتفاقیــة الفضــاء 

ثم اتفاقیة إنقاذ المالحین الفضائیین و رد األجسام المطلقة فـي الفضـاء  1967الخارجي لعام 

ة الدولیــة عــن األضــرار التــي تحــدثها األجســام لهــا اتفاقیــة المســؤولی أضــیفة، كمــا 1968لعــام 

، بعدها اتفاقیة تسجیل األجسـام المطلقـة فـي الفضـاء الخـارجي 1972الفضائیة المطلقة لسنة 

  مواثیق و مبادئ دولیة في هذا الشأن. ، ثم تلتها عدة 1975لعام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



RÉSUMÉ  

 À l’époque, les Etats ont été partagé les territoires de la Terre 

entre eux. Chaque Etat occupait son propre territoire qui se compose 

d’une terre ferme et une mer, et ce qui se hisse comme espace. Ils 

imposaient leur autorité et souveraineté sans prendre en considération 

les pays faibles, où le développement  rapide  des communautés 

enjoint les juristes et les hommes de loi  de faire inviter à une 

organisation pour ses territoires, et distinguer entre ce qui appartient à 

l’Etat, en imposant son autorité et souveraineté, et entre ce qui est un 

élément ou un ensemble partagé par tous les pays en particulier dans 

les allégations  des grands pays explorant de l'époque pour imposer sa 

souveraineté  sur les hautes mers. le premier qui a fait face à ces 

allégations était le juriste néerlandais "Hugo Grotius" dans sa 

recherche intitulée: «la mer libre" en 1609, puis suivi par une série de 

chartes et de traités internationaux tels que la Convention de Genève 

de la mer pour l'année 1958 et la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer en 1982, et ce dernier est considéré comme 

codification  pour les articles  pris par le code international 

traditionnel  pour les conditions minimales nécessaires seulement. 

 Notamment après le succès de l'ex-Union soviétique dans le 

lancement de "Spoutnik" en 1957 où il a été le premier tournant pour 

l'humanité. cette nouvelle mutation nécessite un régime juridique pour 

son organisation, et qui a fait l'objet d'un intérêt global  de ses 

nouveau perspectives devant  l'humanité dans son ensemble, et qui a 

conduit à l'élaboration de règles juridiques régissant ce domaine en 

tant qu’ un droit commun de tous exploration des nations et de 



l'exploitation de la liberté absolue, en tenant compte des intérêts des 

autres pays et à l'élimination de la notion de la propriété et la 

possession de diverses manières. A cet égard, la codification de ces 

zones a été effectuée par des conventions et traités internationaux, 

travaillaient sur son organisation parfaitement en fondant sur l'intérêt 

public de l'humanité, à partir de Traité sur l'espace extra-

atmosphérique de l'année 1967 puis la Convention sur le sauvetage 

des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace en 

1968,  annexée par la Convention sur la responsabilité internationale 

pour les dommages causés par des objets spatiaux lancés pour l'année 

1972, après, la Convention sur l'immatriculation des objets lancés 

dans l'espace extra-atmosphérique en 1975, suivie de plusieurs chartes 

et principes internationaux à cet égard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 

 Countries in the past era were sharing regions of the globe 

among themselves as unique to each country whose territory the 

private and which consists of land and sea and above it the space and 

make its power and  sovereignty  without taking into account the weak 

states, where the rapid development of communities enjoined the 

jurists and the men of the law calling for making an  organization to 

these Territories and the distinction between what belongs to the state, 

imposes its authority and sovereignty and what is an element or a 

range shared by all the countries, especially in claims of major 

countries explored for that era to impose its sovereignty over the high 

seas. And the first one who faced these allegations was the Dutch 

legist "Hugo Grotius" in his research titled: "Sea free" in 1609 and 

then followed by a series of conventions and international treaties 

such as the Convention of Geneva of the seas for the year 1958 and 

the United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982, and it 

is the latter codifying to those articles that the traditional international 

law takes its minimum necessary conditions only 

Especially. 

  After the success of the former Soviet Union in the launch of 

"Sputnik" in 1957, it was the first turning point for mankind, where 

this new mutation necessitates a legal regime to organize it and which 

were the subject of global interest new perspectives to humanity at 

large, which led to the development of legal rules governing this area 

as wide a common right of all nations exploration and exploitation 



with an absolute freedom, taking into account the interests of other 

countries and the elimination of the idea of ownership and possession 

to him in various ways. It has been codifying these areas by 

conventions and international treaties, worked to organize it exactly  

and basing on the public interest of mankind, starting from Outer 

Space Treaty for the year 1967 then the Convention on the Rescue of 

Astronauts and the return of Objects Launched into space in 1968, 

added to it the Convention of the International Liability for Damage 

Caused by Space Objects Launched in 1972, after the Convention on 

Registration of Objects Launched into Outer Space in 1975, followed 

by several charters and international principles in this regard. 
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