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أول قمر صناعي  السوفیتيللبشریة، بإطالق االتحاد " عصر الفضاء"بدایة  1957نوفمبر  4یعتبر یوم    

التاریخ الذي دخلت  1967نوفمبر  10، كما ُعّد یوم (Spoutnik 1)إلى الفضاء الخارجي ھو سبوتنیك 

واألجرام السماویة حیز فیھ اتفاقیة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في الفضاء الخارجي بما فیھ القمر 

  . بدایة تشریع قانون الفضاءالتنفیذ، 

معاھدات دولیة تم إعدادھا في إطار وقواعد قانون الفضاء النافذة حالیا، جاءت على شكل نصوص في 

إنماء التعاون "من میثاقھا التي تنص على  13طبقا للمادة  ،األمم المتحدة، حیث نجحت المنظمة الدولیة

في تطویر وتوسیع مجموعة  ،"دان السیاسي وتشجیع التقدم المستمر للقانون الدولي وتدوینھالدولي في المی

من المبادئ والقواعد القانونیة لیست المتعلقة باألنشطة الفضائیة فحسب، بل شملت كل ما یتعلق بالفضاء 

ء فرع جدید من الخارجي وملحقاتھ كاألجسام الفضائیة ورواد الفضاء، فكانت القاعدة األساسیة في بنا

  .القانون الدولي العامفروع 

وقد أفرز تطور تقنیات الفضاء الخارجي العدید من اإلشكاالت، أولھا تعریف الفضاء الخارجي 

 دوافع سیاسیةلو من جھة  وتعیین حدوده، حیث لم تستطع المجموعة الدولیة، ألسباب موضوعیة علمیة

الجوي الخاضع لسیادة الدولة التي یعلوھا، والفضاء  ، الوصول إلى حد فاصل بین المجالمن جھة أخرى

  . الخارجي الذي تشترك في ملكیتھ البشریة قاطبة

ولقد نجم عن عدم التحدید ھذا آثار عدیدة منھا صعوبة تحدید المجال الذي تدخل ضمنھ المدارات 

سواء تعلق األمر  ،، والتي تستخدمھا مختلف األقمار الصناعیة لتتمكن من أداء مھمتھاالمحیطة باألرض

باالتصاالت ومراقبة األرض أو خدمات األرصاد الجویة أو غیرھا من االستخدامات، حیث أصبح من 

  .قبیل المجال الجوي للدول أم ھي جزء من الفضاء الخارجيتعد من  الصعوبة القول إن كانت

  :إن ھذه المدارات التي توضع فیھا األقمار الصناعیة مختلفة، حیث نجد

وھو مدار قریب من األرض ویكون  : (L’orbite Terrestre Basse)دار األرضي المنخفضالم -

كلم وتوضع فیھ األقمار الصناعیة بغرض الرصد واالستطالع والمسح  300إلى  200ارتفاعھ في حدود 

ھو ویحتاج إلى قاذف ذي قوة محددة نسبیا وھذا  ،الفضائي لمنطقة معینة ویغطي مساره تلك المنطقة أساسا
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 لألرض مدار أقرب وألن المدار المنخفض ھو. السر في أن جمیع برامج الفضاء تبدأ بأقمار من ھذا النوع

  .الجوي الغالف إعاقة دون الصناعي الدوران للقمر فھو یتیح

ھو مدار متوسط االرتفاع، توضع فیھ األقمار المستخدمة  :(L’orbite Polaire) المدار القطبي -

الفضائي للكرة األرضیة، ویدور القمر في المدار القطبي من الجنوب إلى الشمال بینما لالستشعار والمسح 

تدور األرض تحتھ من الشرق إلى الغرب، ولذلك یتمیز القمر الذي یدور في مدار قطبي بأنھ یستطیع أن 

  .یرصد كل نقطة على سطح الكرة األرضیة في وقت ما

معظم أراضي روسیا ودول االتحاد السوفیاتي السابق  تقع :(L’orbite de Molniya): مدار مولنیا - 

في شمال النصف الشمالي للكرة األرضیة، لذلك یكون من الصعب رصدھا من أقمار المدار الجغرافي 

ولكي تتغلب روسیا على ھذه الصعوبة فإنھا تلجأ إلى استخدام المدار . الثابت الذي یقع فوق خط االستواء

فوق أراضي روسیا، بحیث یكون القمر بعیدا عن األرض وبالتالي الصناعي  البیضاوي عندما یكون القمر

 وھكذا فإن القمر. سریعا اأبطأ، وعندما یمر فوق بقیة العالم یكون قریبا من األرض بحیث یمر علیھ

كما أن التغلب على الفترة التي ال یكون . یبقى أطول مدة ممكنة في مداره فوق أراضي روسیا الصناعي

یھا فوق أراضي روسیا یكون عن طریق وضع عدة أقمار في ھذا المدار بحیث یكون ھناك دائما القمر ف

 .قمر متاح لالتصاالت

ویعد ھذا األخیر أھمھا، نظرا لما :  (L’orbite Géostationnaire) المدار الثابت بالنسبة لألرض - 

بة لنقطة معینة على سطح األرض، تتمتع بھ األقمار الصناعیة التي تدور فیھ بمیزة الثبات النسبي بالنس

عالوة على أن قمرا صناعیا واحدا في ھذا المدار كاف لتوفیر خدمة االتصاالت لثلث الكرة األرضیة وھو 

 . ما جعل الطلب العالمي علیھ یزداد باستمرار

 

وھي تسیر في نفس اتجاه  میل، 22000تبعد األقمار الموجودة في ھذا المدار عن األرض بحوالي 

، وھذا ما یسمح لھذه األقمار بمقابلة منطقة معینة من األرض رض حول نفسھا وبنفس السرعةاألان دور

  .كواتورلعرض مدارا لھا وبصفة خاصة خط االباستمرار، فھي تتخذ من خطوط ا

إن بقاء ھذه األقمار مقابلة إلقلیم معین من سطح األرض دفع دوال مختلفة واقعة على خط االكواتور، 

حیث نفت  المقابل إلقلیمھا یا إلى البرازیل، إلى االحتجاج بأن ھذه األقمار تمثل جزء من الفضاءیسمن اندون

، وقد رأت ھذه الدول في ھذا التوقف احتالال الصفة الدولیة للمدار الثابت واعتبرتھ جزء من مجالھا الجوي
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ر الذي رفضتھ المجموعة غیر شرعي ما دام لم یحصل على رخصة مسبقة من الدول المقابلة، وھو األم

الدولیة التي أقرت بأن المدار الثابت ال یمكن أن یخضع ألي سیادة دولیة، فھو جزء ال یتجزأ من اإلرث 

عاھدة الفضاء الخارجي لعام محكام القانون الدولي ولمخالفة ألوالقول بغیر ذلك یعد  المشترك لإلنسانیة،

الفضاء الخارجي بما فیھ من قمر وأجرام سماویة : "ليالتي تنص المادة الثانیة منھا على ما ی 1967

ال یمكن إخضاعھا للتملك الوطني أو المطالبة بالسیادة علیھا عن طریق االستعمال أو االحتالل، أو  أخرى،

، ویعد التوفیق بین ھذین الفریقین أول اإلشكاالت التي اعترضت تنظیم استخدامات ."بأیة طریقة أخرى

  .المدار الثابت

تغل ھذا المدار في أغراض استشعار الثروات الطبیعیة لألرض واألرصاد الجویة واالتصاالت ویس

والبث المباشر والتي تتطلب بقاء القمر ثابتا فوق منطقة معینة من الكرة األرضیة، وبالنظر إلى ما تمثلھ 

وھو األمر الذي  ،تنظیم استخدامھل الحاجة إلى تحلیل واسع وشامل ھذه االستخدامات من أھمیة ظھرت 

أخذتھ منظمة األمم المتحدة على عاتقھا من خالل لجنة استخدام الفضاء لألغراض السلمیة التي أفردت لھ 

بأن تقوم اللجنة الفرعیة القانونیة  )40( بندا مستقال في جدول أعمالھا وأوصت في دورتھا األربعین

بما في ذلك النظر في  ،ھاتلألرض واستخدام بمواصلة النظر في المسائل المتعلقة بطبیعة المدار الثابت

، كما نجد تنامي دور االتحاد الدولي دام الرشید والعادل لھالسبل والوسائل الكفیلة بتحقیق االستخ

  .دار الثابت واالتصاالت الفضائیةفي الربط الوظیفي بین الم) UIT(لالتصاالت 

ا ارتأینا أن نركز المتوقف جغرافیا وتعددھ ولكثرة استخدامات األقمار الصناعیة الموجودة في المدار

على ما یعتبره الكثیرون أھمھا، ویتعلق األمر ھنا باالتصاالت عبر األقمار  ،في ھذه الدراسة التحلیلیة

الصناعیة، والبث المباشر، وھي مواضیع تثیر إشكاالت كبیرة، فالتوفیق بین مبدأ السیادة من جھة ومبدأ 

ن جھة أخرى فیھ من الصعوبة ما ھو جدیر بالتحلیل، والدور الذي تلعبھ تقنیات التبادل الحر للمعلومات م

یجعل ألي خلل في عنصر من عناصر ھذه التقنیات نتائج  ،الفضاء في مختلف المھام اإلنسانیة لالتصاالت

ؤدي إلى تشویھ كل مراحل المھام الفضائیة بل یعرضھا للخطر، ابتداء من اإلطالق، قد تخطیرة 

ظة، القیادة، العودة إلى األرض، وھو ما قد یتسبب في انعكاسات سیاسیة وقانونیة لالتصاالت المالح

وأنظمة الرادیو الفضائیة سواء بالنسبة لدولة معینة، أو لكل دول العالم، وھكذا فاألمر یستوجب وضع نظام 

  . قانوني یحكم وینظم ھذه النشاطات الفضائیة
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والمطورة الفضائیة لتكنولوجیا لتطور التي حققتھا الدول المالكة للم تصل بعد لدرجة اوألن الجزائر 

، وإذا كانت بعض الجامعات الفضاء الخارجية المعنیة بالقانونی دراساتالفقد انعكس ذلك على لھا، 

بھذا  فیھاالتي شاركت التي نظمتھا أو علمیة المؤتمرات الالجزائریة قد حاولت التطرق في بعض 

لیكون ھذا . مؤلفات قانونیة جزائریة متخصصة م یفتح شھیة كتاب القانون في وضعفإن ذلك ل 1الخصوص

وضوع المذكرة ختیار مالعزوف عن تناول كل ما یتعلق بالفضاء الخارجي واستخداماتھ سببا رئیسیا ال

من جوانب فقط المشاركة في إثراء المكتبة الجزائریة ولو بدراسة جانب واحد  رجو من خاللھالذي ن

  . ھ من األھمیة ما ھو جدیر بالبحثوالذي ل ،دامات الفضاء الخارجياستخ

وبالنظر إلى العدد الكبیر من الدول التي تملك أقمارا صناعیة تحیط باألرض، تقع علینا مھمة اإلحاطة 

 المجال دونما ضرر وال ضرار،تستطیع من خاللھا الجزائر أن تستغل ھذا سبالجوانب القانونیة التي 

سواء في الوقت الحاضر على الرغم من  ا علیھا من واجبات وكل ما تتمتع بھ من حقوقممدركة كل 

  .استغاللھ تتھافت الدول المصنعة علىفي مجال  ،، أو في المستقبلإمكانیاتھامحدودیة 

   تحدید إشكالیة الدراسة

یجعل من  ،دودإن اإلقرار الدولي بأن عدد األقمار الصناعیة التي یمكن وضعھا في المدار الثابت مح

ا محدودا، كما أّن الواقع الذي تفرضھ الممارسة العملیة في ھكذا مجال یستلزم المدار الثابت موردا طبیعی

وفي  ،"یحصل على الخدمة أوال من یصل أوال"أو   "first come first served"لقاعدة  إخضاعھ

جزء من الفضاء  أن نعترف بأنھحتم علینا أحكام القانون الدولي ت نجد أن مقابل ھذا الطرح وذاك،

                                                 
  :كر ھنا على سبیل المثالنذ:  1

 .1986في دیسمبر " الجدیدة في القانون الدولي"تنظیم جامعة وهران لمؤتمر دولي حول المجاالت  - 

السنة الرابعة لوضع "تنظیم جامعة تلمسان أو بكر بلقاید بالتعاون مع الوكالة الفضائیة الجزائریة ألشغال األسبوع الفضائي الوطني بمناسبة  - 

  .2006دیسمبر  12إلى  11، وذلك في الفترة من "في المدار  ALSAT1القمر الصناعیة 

: ومن بینها وعن مختلف الجامعات بمشاركة ممثلین عن عدید الوزارات والقطاعات "ASAL"الوكالة الفضائیة الجزائریة  االذي نظمته اتالمؤتمر  - 

لوجیات الفضائیة في الوقایة من الكوارث الطبیعیة وٕادارتها، استخدامات التكنو " تحت عنوان  2005ماي  26إلى  22المؤتمر المنعقد من 

 ..."القانون الفضائي الدولي والتشریع الوطني: "بعنوان 2006مارس  22و 21یومي  المؤتمر المنعقد

ام تطبیقات الورشات التي تنظمها الوكالة الوطنیة للفضاء والتي تظم ممثلین عن مختلف القطاعات المستخدمة أو التي تطمح في استخد - 

: دور التكنولوجیات الفضائیة -ورشة بعنوان التغیرات المناخیة والتكیف معها في افریقیا"األنشطة الفضائیة في مجاالت عملها نذكر منها 

أفریل  ALSAT-2Aورشة بعنوان مستخدموا القمر  ،2009، ورشة بعنوان األداة الفضائیة في خدمة التنمیة في مارس 2006أكتوبر 

2011…"  
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              لإلنسانیة أواإلرث المشترك  الخارجي أي أحد المكونات الرئیسیة لما اصطلح على تسمیتھ

"Le patrimoine commun de l’humanité."  

المدار الثابت، ومحاولة منا موضوع  وبالنظر إلى صعوبة الجمع بین ھذه األبعاد الثالثة التي یثیرھا

حاطة بما تطرحھ أھم استخدامات ھذا المورد، تبرز لنا ركائز اإلشكالیة التي ستحاول ھذه الدراسة اإل

  :اإلجابة علیھا، أو بعبارة أخرى سنسعى في بحثنا ھذا إلى أن نجیب على ما یلي

ر الثابت؟ وما مدى فعالیة قواعده في ما ھي الحدود القانونیة التي یضعھا القانون الدولي الستغالل المدا

  تنظیم نشاطات الدول فیھ؟ 

  :إن التأمل في ھذه اإلشكالیة یقودنا إلى ضرورة اإلجابة على جملة من التساؤالت

حاول القانون الدولي التوفیق بین اإلقرار بأن المدار الثابت إرث مشترك لإلنسانیة من جھة، كیف  - 

 ؟ دود من جھة أخرىوبین االعتراف بھ كمورد طبیعي مح

 اتمدى فعالیة القواعد القانونیة في ترشید استغالل المدار الثابت وفي تكریسھ لالستخدام ما - 

 ؟ةالسلمی

 ؟''االتصاالت الفضائیة والبث المباشر''أھم استخدامات المدار الثابت كیف نظم القانون الدولي  - 

 لدولیة المترتبة عن ھذه االستخدامات؟القواعد القانونیة التي تحكم المسؤولیة اما ھي  ،أخیراو  - 

الذي تقتضیھ طبیعة الموضوع، والذي المنھج التحلیلي ستكون مناقشة ھذه اإلشكالیات باالعتماد على 

سنقوم من خاللھ، بدراسة القواعد القانونیة التي تحكم المدار الثابت، والتي أقرتھا االتفاقیات الدولیة 

متحدة ووكاالتھا المتخصصة، من جھة، ومن جھة أخرى سنسعى إلى وقرارات الجمعیة العامة لألمم ال

االتصاالت "مدار اإللمام باإلطار العام الذي رسمتھ مختلف المواثیق الدولیة ألھم نشاطات الدول في ھذا ال

 ".والبث المباشر
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  ألھمیة العلمیة والعملیة للموضوعا

بلغ حیث  تي حققتھا الثورة العلمیة المعاصرة،یعد اكتشاف الفضاء واستعمالھ من أھم االنتصارات ال

المتعلقة  2004حجم االنفاق السنوي على الفضاء حسب ما جاء في مذكرة األمین العام لألمم المتحدة لسنة 

یونیسبایس الثالث (باستعراض توصیات مؤتمر فیینا الستكشاف الفضاء واستخدامھ لألغراض السلمیة 

"UNISPACE III"(  ،معظمھ من طرف الحكومات والكیانات التجاریة  ،ملیون دوالر 100 ما قیمتھ

 10وقد قرر الرئیس األمریكي باراك أوباما في ھذا  .العاملة على الصعید الوطني واالقلیمي والعالمي

خالل  (NASA)بلیون دوالر لبرامج وكالة الفضاء األمریكیة  58,4تخصیص ما قیمتھ  2010أكتوبر 

وھو ما یدل على االرتفاع المذھل الذي یشھده اھتمام الدول المصنعة بأنشطة  الثالث سنوات التالیة،

  .الفضاء الخارجي

ل الكبرى على النشاطات الفضائیة بصفة عامة والد تھافتؤكد فیھ ھذه األرقام وفي الوقت الذي ت 

ولوجیات األقمار ، لم تصل الجزائر في تكنباإلشباعمھددا  وعلى افتكاك موقع في المدار الثابت الذي بات

مسح األراضي واألرصاد الستشعار عن بعد وامتالكھا لقمرین صناعیین خصصا ل إلى أبعد منالصناعیة 

صناعي قمر أول  بإرسالھا 2002نوفمبر  28 ریخبتا األولى على ھذا الطریقبدایتھا  حیث كانت الجویة

جویلیة  12في  (ALSAT-2A)ثم ارسالھا لقمر صناعي ثان لنفس األھداف  )ALSAT-1(جزائري 

البرنامج "التي رسمھا  2وعدید المشاریع الوكالة الوطنیة للفضاءوعلى الرغم من الجھد التي تبذلھ  .2010

لتحدید السیاسة الجزائریة  ،2006الذي أقره مجلس الحكومة في نوفمبر ، "2020أفق –الفضائي الوطني 

قى بطیئة وغیر كافیة إذا ما قورنت بالقفزات العمالقة السرعة التي تعتمدھا تبإال أن  ،في المجال الفضائي

مرتبط بمشروع أول قمر سیتم ویبقى استغاللھا للمدار الثابت  .والسریعة التي تقوم بھا الدول الفضائیة

  .(ALCOMSAT)إطالقھ فیھ وھو

ألمم الممثل الدائم للجزائر لدى ا السفیر الجزائري مختار رقیق جاء في تصریح  وفي ھذا اإلطار،

الخارجي  الفضاء باستكشاف المعني الثالث المتحدة األمم مؤتمرالمتحدة، ورئیس البعثة الجزائریة لدى 

جویلیة  30 إلى 19 من فیینا في الذي عقد )UNISPACE III"(السلمیة  األغراض في واستخداماتھ

                                                 
2 ALSAT-A2, ALSAT-3, ALSAT-4, ALCOMSAT.    
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التي تمكنت الجزائر االنجازات  "والعشرین الحادي في القرن للبشریة الفضاء فوائد" شعار تحت 1999

من تحقیقھا في مجال الفضاء الخارجي والتي تتعلق بالدرجة األولى بمیدان االستشعار ومسح األراضي 

وكذا األرصاد الجویة التي یعني بھا  ،"CNIG"الذي یسھر علیھ المجلس الوطني لإلعالم الجغرافي 

التي تجنیھا البالد من ذلك إال أن  ، وعلى الرغم من الفوائد"ONM"الدیوان الوطني لألرصاد الجویة 

  .مقارنتھ بانجازات الدول الفضائیة ال مجال لھا

انضمام الجزائر للجنة االستخدامات  األھمیة التي یحتلھا ،الطرحذا وما تجدر االشارة إلیھ في ھ

انب فتح لھا المجال للمشاركة إلى جالذي ، و2002أكتوبر  والذي كان في شھرلخارجي السلمیة للفضاء ا

  .الدول األخرى في مناقشة ودراسة ووضع القواعد القانونیة المتعلقة بالفضاء

وألن مستعملي الفضاء بصفة عامة ومستعملي المدارات األرضیة بصفة خاصة یحتاجون إلى نظام  

قانوني ینظم نشاطاتھم ویضبط عالقاتھم فیھ، احتاج المدار الثابت باعتباره أحد مجاالت الفضاء الخارجي، 

سواء المستعملة لالتصاالت أو للبث المباشر  ،السیما مع العدد الكبیر من األقمار الصناعیة الموجودة فیھ

، لإلنسانیةمشتركا  إرثاوالتي جعلتھ موردا طبیعیا محدودا إلى جانب كونھ  ،أو لغیرھا من االستخدامات

على الرغم -لقت في مشاریع فضائیة وألن الجزائر انط. إلى نظام قانوني یحكم استعمالھ ویرّشد استغاللھ

 ندرةوفي ظل  .فھي بحاجة إلى معرفة حقوقھا وواجباتھا في ھذا المجال الجدید بالنسبة لھا -من قلتھا

مراجع قانونیة جزائریة متخصصة في ھذا الموضوع برزت األھمیة العملیة والعلمیة التي ستختص بھا 

  .من إلقاء الضوء علیھا ومعرفة معالمھاھذه الدراسة وتجعلھا من الجوانب التي ال بد 
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   الخطة

  :تكون خطة العمل على النحو التاليسبق ترتیبا على ما 

 نیة التي یخضع لھا المدار الثابتالمبادئ القانو: األول فصلال  

 المدار الثابت مورد طبیعي محدود: المبحث األول

  خصائص المدار الثابت: مطلب األولال - 

  یة المدار الثابت واستخداماتھأھم: المطلب الثاني - 

  المدار الثابت إرث مشترك لإلنسانیة: المبحث الثاني

 نشأة وتطور مبدأ اإلرث المشترك لإلنسانیة: المطلب األول - 

 اءات السیادیة على المدار الثابتاإلدع: المطلب الثاني - 

  ف الدولي بملكیة المدار المشتركةاالعترا: المطلب الثالث - 

  ستغالل العقالني والعادل، واالستخدام السلمي للمدار الثابتاال :المبحث الثالث

 والعادل نشأة وتطور مبدأ االستغالل العقالني: المطلب األول - 

 قالني والعادل على المدار الثابتالتطبیق العملي لمبدأ االستغالل الع: المطلب الثاني - 

 المدار الثابت باألغراض السلمیة تقیید استخدام: المطلب الثالث - 

 والجھود الجزائریة في ھذا المجال استخدامات المدار الثابت: الثاني فصللا   

  االتصاالت عبر األقمار الصناعیة: المبحث األول

 المبادئ التي تحكم االتصاالت الفضائیة: المطلب األول - 

 المنظمات الدولیة لالتصاالت الفضائیة: المطلب الثاني - 

 ناعیةالص البث المباشر عبر األقمار: نيالمبحث الثا

 التنظیم الفني للبث المباشر عبر األقمار الصناعیة:  المطلب األول - 

 البث المباشر بین التبادل الحر للمعلومات وسیادة الدول: المطلب الثاني - 

 التجربة الجزائریة في الفضاء الخارجي ومشروع استغالل المدار الثابت: المبحث الثالث

 لفضاء الخارجيلقة باالمتعالجزائر  انجازات :المطلب األول - 
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 ستغالل المدار الثابتمشروع الجزائر ال: المطلب الثاني - 

 رتبة عن استخدامات المدار الثابتالمسؤولیة الدولیة المت :الفصل الثالث  

  ة الدولیة عن االتصاالت الفضائیةالمسؤولی: المبحث األول

  االت  الفضائیةشروط قیام المسؤولیة الدولیة عن التشویش على االتص: المطلب األول

  آثار المسؤولیة الدولیة عن التشویش على االتصاالت  الفضائیة: المطلب الثاني

  ناعیةصیات البث المباشر عبر األقمار المسؤولیة الدول عن عمل: المبحث الثاني

 ناعیةصیات البث المباشر عبر األقمار الأساس المسؤولیة الدولیة عن عمل: المطلب األول - 

  ناعیةصیات البث المباشر عبر األقمار العن عمل الدولیة نتائج ثبوت المسؤولیة :المطلب الثاني - 

 الحطام الفضائي في المدار الثابت: المبحث الثالث

 مشكلة الحطام الفضائي في المدار الثابت :المطلب األول - 

  لحطام الفضائي في المدار الثابتالمسؤولیة الدولیة عن ا: المطلب الثاني - 

  

 خاتمةال



  

  

  :األول فصلال

  املبادئ القانونية

 اليت خيضع هلا املدار الثابت
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نتحدث عن استخدامات المدارات  عندمااعي حول كوكب األرض، والمدار ھو مسار القمر الصن

المختلفة فإننا نتكلم عن مھام متعلقة بكوكب األرض یؤدیھا القمر الصناعي من المدار، ویتوقف ارتفاع 

  .رضالمدار أو بعده عن األرض على طبیعة المھمة والسرعة التي یراد أن یدورھا القمر حول األ

وكلما كان المدار قریبا من األرض كانت سرعتھ أكبر، فأقمار االستطالع القریبة من األرض سریعة 

ھناك أقمار تمكث عدة ساعات فوق وفي المقابل جدا ولذلك ال تمكث طویال فوق النقطة المراد تصویرھا، 

وظائف األقمار الصناعیة  المنطقة المراد رصدھا وأخرى تدور مع دوران األرض، فنجد بالتالي تعددا في

المدار األرضي المنخفض،  ،كما ذكرنا في مقدمة ھذا البحث أھمھاو ب المدارات التي تطلق إلیھابحس

  .محور بحثنا ھذا والمدار الثابت جغرافیا الذي یشكل المدار القطبي، مدار مولنیا

یما المھتمین بمجال الفضاء وألن لھذا المدار أھمیة اعترف بھا أشخاص القانون الدولي وفقھائھ، الس

الخارجي، خصصنا لإلحاطة بجوانبھ وتحدید معالمھ فصال كامال، نحدد من خاللھ المبادئ القانونیة التي 

في القانون الدولي العام، كما یمثل الوصول إلى احترامھا  إشكالیةوالتي یشكل اجتماعھا معا یخضع لھا، 

  . ككل ال یتجزأ أمرا یصعب تحقیقھ

 :إلى ھذا المبادئ من خالل ثالثة مباحث كما یليوسنتطرق 

 .المدار الثابت مورد طبیعي محدود: المبحث األول -

  .المدار الثابت إرث مشترك لإلنسانیة: المبحث الثاني -

  .االستغالل العقالني والعادل، واالستخدام السلمي للمدار الثابت: المبحث الثالث -
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 یعي محدودالمدار الثابت مورد طب: المبحث األول

لفضاء الخارجي مرتبطة بشكل كبیر بالمدار الثابت، إن أھم اإلشكالیات التي تطرحھا استخدامات ا

كلم،  36000ذلك المدار الموجود على مستوى خط اإلكواتور والذي یصل بعده عن األرض ما یقارب 

كثر أھمیة للفضاء الخارجي ھو األلقانونیة والسیاسیة لھذا المدار أسبابھا في كون االستخدام األھمیة ا وتجد

ة في ھذا المدار، وھو ذلك الموجھ إلى االتصاالت، وأن معظم األقمار المستعملة لھذا الغرض موضوع

  .لإلشباعموضع تسبب یقین الدول الفضائیة وغیر الفضائیة بأھمیتھ في خطر تعرضھ 

  :ھذا المبحث في مطلبین ھما على التوالي ةعالجتكون موس

 خصائص المدار الثابت: لمطلب األوال -

 أھمیة المدار الثابت واستخداماتھ: المطلب الثاني -

خصائص المدار الثابت: المطلب األول  

محدودة ومعرضة للنفاذ،  التي تتمیز بكونھا ،الفحم البترول أوك الموارد الطبیعیة التقلیدیة على عكس

مره، لكن الحقیقة أنھ یمكن أن یساء استخدامھ ید یضر بھ أو الكما أن استخدامھ  ،فإن المدار الثابت ال ینفذ

كما قد یستعمل بصفة غیر عادلة  ،غیاب مالك لھ ط في استخدامھ معمما ینجم عنھ التشویش، أو أن یفر

، إال أن من خصائصھ امكانیة أو یتدمرإذا كان الظاھر أن ھذا المورد ال ینفذ إال أنھ تحت نفس الظرف، 

  .عنھ صفة الالمحدودیةما یبعد  ، وھذا1سبب االستخدام الفوضويأن یتعرض لالزدحام والتشبع ب

العدد المحدود من األقمار الصناعیة  فيالتي تمیز ھذا المورد الطبیعي الالمحدودیة صفة وتتجسد 

قمرا لالتصاالت  180وفقا للخبراء، ال یمكن أن یتجاوز  ،ھذا المدار والذي مكن وضعھا فيالتي ی

لمفرط للمدار الثابت یمكن أن یؤدي إلى تداخالت وتشویش في البث، لھذا فإن الدول االزدحام االفضائیة، ف

النامیة التي ال تتمكن من إطالق أقمار صناعیة إلى ھذا المدار، تعتبر الدول الفضائیة متعسفة في 

                                                 
1: Courteix Simone, La Conférence administrative mondiale des télécommunications de 1979 et le nouvel ordre 

juridique de l'éther, Annuaire français de droit international, volume 26, 1980, p 629 
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االت ، ومن ھنا وجد العالم نفسھ أمام حل وحید وھو جعل المدار الثابت أحد مج1استخدامھا لھذه الثروة

بما فیھا بلدان العالم الثالث من جھة  ،اإلرث المشترك لإلنسانیة، وبالتالي فمن تملكھ ھي اإلنسانیة جمعاء

  ).وھو ما سیتم تفصیلھ في المبحث الثاني من ھذا الفصل( 2واألجیال المستقبلیة من جھة اخرى

ربع مبادئ أساسیة تحكم أ 1971لعام  (.C.A.M.T.S)المؤتمر اإلداري العالمي لالتصاالت  لقد وضع

عدم كذلك . كل الدول في استخدام ترددات الرادیو والمدار الثابت مبدأ مساواةالمدار الثابت، وتشمل، 

مبدأ تسجیلھا لدى االتحاد الدولي لالتصاالت واستخدامھا ألي ملكیة دائمة ألي دولة، أیضا   خضوع

الموارد الطبیعیة بعد أن اعتبرت معاھدة  في وصول مختلف الدول والمجموعات الدولیة إلى االنصاف

 االخذ بعین االعتبارأن المدار الثابت مورد طبیعي محدود، وأخیرا  1973منذ ماالغا الدولیة لالتصاالت 

  .3الحاجات الخاصة للدول النامیة والموقع الجغرافي لبعض الدول

كیلومتر، ویبلغ  36000 یتجاوزألبعاد، فھو یقع على ارتفاع لمدار ھو مدار فضائي ثالثي اإن ھذا ا

كیلومتر، وثالثیة األبعاد تلك تنشأ نتیجة ألن القمر الصناعي  150كیلومتر، أما عرضھ فھو  30سمكھ 

درجة  0,1وفي إطار ) 8(الموجود في ھذا المدار یدور حول األرض وأثناء دورانھ یتحرك على شكل 

 .4شرقا أو غربا من موقعھ األصلي على المدار الثابت

ألف میل في مستوى دائرة االستواء فان السرعة  22فإذا أطلق قمر صناعي إلى مدار على ارتفاع 

دقیقة  56ساعة،  23( سرعة دوران األرض حول محورھامدار تعادل الالزمة لالحتفاظ بھ في ھذا ال

فوق بقعة معینة  ومن ھنا فان قمرا یطلق إلى ھذا المدار وبھذه السرعة یبدو ثابتا أو معلقا. )ثانیة 4,09و

، إال أنھ في الحقیقة، البد من إجراء من األرض، والحقیقة انھ یدور مع الكرة األرضیة بسرعتھا نفسھا

                                                 
1:  

Kerdoun Azzouz, Quelques problèmes juridiques relatifs aux satellites de télédiffusion directe, R.A.S.J.E.P,  vol 
XXVI, N° 3 et 4, 1988, Office des publications universitaires, Alger, P 700. 

من اتفاقیة نیروبي على أن مواقع المدار الثابت تعد مصادر طبیعیة محدودة، یجب استخدامها بطریقة فعالة واقتصادیة،  33/131تنص المادة  : 2

  .الفنیة المتاحة لإلمكانیاتویحق لجمیع الدول استخدامها تبعا لحاجاتها وطبقا 
3 :  

Courteix Simone, De l'accés "équitable" à l'orbite des satellites géostationnaires, Annuaire Français de Droit 
International, volume 31, 1985. P791. 

  .282، ص  2001، القاهرة، محمود حجازي محمود، النظام القانوني لالتصاالت باألقمار الصناعیة، دار النهضة العربیة : 4
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بعض التصحیحات البسیطة من فترة ألخرى، بسبب االضطرابات التي قد تسببھا جاذبیة القمر أو التوزیع 

  . 1دفع القمر قلیال خارج مدارهغیر المتساوي للطاقة الداخلیة للكرة األرضیة، والتي قد ت

ویستغل ھذا المدار في أغراض االتصال واألرصاد الجویة واستشعار الثروات الطبیعیة لألرض 

والبث التلیفزیوني والتي تتطلب بقاء القمر ثابتا فوق منطقة معینة من الكرة األرضیة، ویعتبر األقمار في 

نشر البریطاني آرثر كالرك  1945ففي عام . النقطةھذه الحال وكأنھ برج اتصاالت عال جدا فوق تلك 

بحثا تنبأ فیھ بإمكانیة تغطیة الكرة األرضیة كلھا بشبكة اتصاالت عن طریق ثالثة أقمار صناعیة تطلق 

ألف فوق خط االستواء بحیث یغطي كل منھا  ثلث الكرة األرضیة، ولذلك سمي ھذا  22على ارتفاع 

  2.أیضا بالمدار الثبات الجغرافي أو المدار الثابت فقط ، كما یعرف"مدار كالرك"المدار ب

وألول مرة في تاریخ تطویر األقمار الصناعیة وتكنولوجیاتھا وتحقیقا لنبوءة آرثر كالرك استطاع 

میل فوق خط االستواء  22300العلماء في الوالیات المتحدة أن یضعوا قمرا على مدار یرتفع من األرض 

 2وذلك في  (Early Bird) ا للساحل البرازیلي أطلق علیھ اسم الطائر المبكروعلى وجھ التحدید مجاذب

فوق المحیط  (Blue Bird)أطلق القمر الثاني الطائر األزرق  1967وبعد ذلك بسنتین . 1965ریل أف

أطلق القمر  1969الھادي لیربط بین الوالیات المتحدة األمریكیة والجزء الباسیفیكي األسیوي، وفي عام 

وبذلك اكتمل عقد النظام الدولي لألقمار الصناعیة ألول مرة وذلك بإطالق  ،الث فوق المحیط الھنديالث

إنھا یمكن أن تحقق ترابطا دولیا من خالل موقعھا  1945ھذه األقمار الثالث وھي التي قال عنھا كالرك 

یستطیع نظریا تغطیة  ألف میل خاصة إذا علمنا أن القمر من ھذا االرتفاع 22في الفضاء على ارتفاع 

فانھ یتطلب قاذفات قویة جدا لحمل  ونظرا لبعد المدار الثابت جغرافیا، 3.من الكرة األرضیة % 42.04

دول فقط  وتوجد حالیا خمس. ولذلك یعتبر المرحلة الثالثة في برامج الدول الفضائیة أقمار صناعیة إلیھ،

. ھي روسیا، الوالیات المتحدة، فرنسا، الصین،  الیابان كبیرة إلى المدار الثابت، تملك قاذفات تصل بأقمار

                                                 
1:  

 Ruth Erne, les télécommunications spatiales et les ressources de l’espace extra-atmosphériques –évolution de 
leur réglementation- Thèse présentée à l’université de Genève (institut universitaire des hautes études 
universitaires) pour l’obtention du grade de Docteur en Sciences Politiques et Droit International,  Genève, 2007, 
p103. 

  .50، ص1996ي الدین، الفضاء الخارجي واستخداماته السلمیة، عالم المعرفة، الكویت بهعرجون محمد  : 2
  .39، 38، ص 2004بعة اإلشعاع، مصر، الطبعة األولى، شمو علي محمد، تكنولوجیا الفضاء وأقمار االتصاالت، مط : 3
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إلى إطالق قمر  1994وتطور الھند برنامجا إلطالق قمر إلى المدار الثابت بعد وصولھا في نھایة عام 

  .إلى المدار القطبي

ولیس من الضروري أن تملك الدولة قاذفا من ھذا الحجم لتمضي قدما في برامجھا لوضع أقمار 

غراض االتصاالت أو الرصد الجوي، فھناك عدد كبیر من القاذفات التي یمكن استئجارھا صناعیة أل

لتحمل قمرا من ھا النوع إلى المدار الجغرافي الثابت، وأشھر ھذه القاذفات المتاحة لإلیجار القاذف 

  1.ومكوك الفضاء األمریكي"cz-4المسیرة الطویلة "والقاذف الصیني" 4-أریان"األوروبي

  أھمیة المدار الثابت واستخداماتھ: الثاني المطلب

كلم فوق خط االستواء  36000ع ألرض على ارتفاكما سبق وأوضحنا، فإن أي قمر یدور حول ا

سیكون دورانھ حول األرض بنفس سرعة وزمن واتجاه دوران األرض حول نفسھا، ومن ثم یبدو ھذا 

ویسمى ھذا القمر الصناعي قمرا  ،طح األرضالقمر الصناعي، وكأنھ ثابت بالنسبة لنقطة معینة على س

صناعیا متزامنا أو ذا مدار ثابت ویسمى المدار الذي یسلكھ مثل ھذا القمر بالمدار الثابت بالنسبة 

  .، ویوجد مدار أرضي ثابت واحد فقط2لألرض

 وظائف أساسیة ثالث إلى تقسیمھا كنیم، الوظائفمتعددة وتوضع في المدار الثابت أقمار صناعیة 

 إلى أو الشیوع على سواء معلومات استقبال وإرسال عن عبارة وجمیعھا والبث، واالتصال الرصد ھي

تحتاج إلى محطتین األولى لإلرسال والثانیة لالستقبال،  االتصاالتأقمار  حیث نجد أنمعین،  مستقبل

حتاج  إلى محطة فت االستشعار أو الرصدأقمار أما مرسل لالتصال ومستقبل لھ، یرتبط بملھا بمعنى أن ع

البث أقمار نقل المعلومات أو الصور التي تم رصدھا إلیھا، في حین ترتكز استقبال فقط حیث تقوم ب

أرضي  إقلیمعلى اإلرسال حیث تقوم ھذه األقمار بإرسال المعلومات أو الصور التي تأخذھا من  المباشر

  .3ملك ھذا القمرمعین إلى إقلیم آخر حتى إن لم یكن ضمن حدود الدولة التي ت

                                                 
.40ي الدین، المرجع السابق، ص بهعرجون محمد                                                                                          :1  
2: Courtiex Simone, Questions d’actualité en matière de Droit de l’espace, Annuaire Français de Droit 

International, volume 24, 1978. P25. 
3: Jean Combacau , Serge Sur , Droit International Public, éditions Montchrestein, Paris, 2001, p483. 
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 ذاتھا التقنیات عسكریة وسیاسیة فإن بالطبع كانت الفضاء إنجازات خلف الرئیسیة الدوافع أن ورغم

 أرض طبیعة لتعرف أو العسكریة التحركات ورصد العسكریة الستطالع األغراض في تستخدمھا التي

وتحسین  األرض تعمیر ھذه راسةلد تستخدم التي بعینھا ھي العسكریة بالوحدات القتال ولالتصال میادین

 أراضي في والتطبیق عسكریة ألراضي التكنولوجیا بین االستنباط حركة جعل المدنیة مما االتصاالت

 من نتقالالا سرعة بمعنى الفضاء عصر سمات من رئیسیة سمة ھذه وكانت .وسھال طبیعیا أمرا مدنیة

  . دنياالستخدام الم إلى العسكریة ألھدافا

قمرا صناعیا  389ما عدده  2010األقمار الصناعیة الموجودة في المدار الثابت في  وقد وصل عدد

 15، و)نترنیتون، الرادیو، الھاتف النقال، واالالتلفزی(قمرا مخصصا لالتصاالت  348عامال من بینھا 

ذار نأقمار لإل 04أقمار للرقابة االلكترونیة،  07أقمار للمالحة، 08مرا مخصصا لألرصاد الجویة، ق

أقمار  03أقمار نموذجیة من أجل اختبار التأكید التكنولوجي، و 04، )رصد الصواریخ(المتقدم 

  1.رلالستشعا

 یتصل بینما الثالث، بھذه الوظائف الصناعیة لألقمار الرئیسیة السلمیة االستخدامات معظم وتتصل

 الضعیفة الجاذبیة ظروف تحت الفضاء في الفضائیة الصناعي أو المركبة القمر بوجود االستخدامات باقي

 :التالي النحو على االستخدامات تصنیف معین، ویمكن كوكب بالوصول إلى أو

 :الرصد -أ

 الجویة األرصاد -١

 .)والحراري الضوئي المسح( بعد عن االستشعار -٢

 :االتصال -ب

 .االتصاالت -٣

 .المالحة -٤

 .اإلغاثة -٥

 .واإلذاعي التلیفزیوني البث -ج

                                                 
1
 :  Jean-Pierre Edin et Jacky Bonnemains, Les déchets dans l’espace, Robin des Bois Juin 2011, p29 
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 .الكون افاستشك -د

  .1الضعیفة الجاذبیة بحوث -ه

وإذا كانت ھذه االستخدامات ال تخص المدار الثابت فقط بل كل المدارات التي قد تستخدمھا األقمار 

ھي أقمار صناعیة  ،الصناعیة، فإن الغالبیة العظمى من األقمار الصناعیة الموجودة في المدار الثابت

تمثل العمود الفقري لشبكات نقل المعلومات واالتصاالت  م بفضلھالتي تتلالتصاالت، حیث أن االتصاالت 

ومرجع ذلك أن أقمار االتصاالت التي توضع في المدار الثابت تتمتع بالعدید من  2عبر المسافات الطویلة

  :الممیزات منھا

  أن القمر الصناعي الموجود في المدار الثابت یمكنھ أن یوفر اتصاالت تغطي ثلث الكرة األرضیة

تقریبا ومن ثم یمكن لھذا القمر أن یوفر خدمات االتصاالت الالزمة ألیة دولة مھما بلغت مساحتھا، كما 

یمكن لشبكة اتصاالت باألقمار الصناعیة مكونة من ثالثة أقمار صناعیة في المدار الثابت، أن توفر 

 .خدمات اتصاالت كافیة لتغطیة الكرة األرضیة تقریبا

 ذلك ألنھا . صاالت أقمار المدار الثابت ھي أقل شبكات األقمار الصناعیة تكلفةعالوة على أن شبكات ات

توفر تغطیة مستمرة لمنطقة معینة عن طریق قمر صناعي واحد، كما أنھا تحتاج إلى محطات أرضیة أقل 

تكلفة ألن األقمار الصناعیة التي تدور في مدارات غیر متزامنة تحتاج الى محطات أرضیة ذات ھوائیات 

متحركة كي تتمكن من تعقب حركة القمر الصناعي في السماء وھو ما یتطلب أن تكون تلك المحطات 

 .3أكثر تعقیدا و تكلفة

  ونظرا ألھمیة المدار الثابت والممیزات التي تحققھا األقمار الصناعیة الموجودة في ھذا المدار فإن

أن المدار الثابت رغم أنھ ھبة من ھبات  في تزاید مستمر وأساس ذلكلب العالمي على التموقع فیھ، الط

إذ ال  ،4الطبیعة إال أن قدرتھ على استیعاب األقمار الصناعیة، مھما بلغت من الكبر، فھي قدرة محدودة

یمكن لھذا المدار أن یستوعب عددا ال نھائیا من األقمار الصناعیة ألن األقمار الصناعیة الموجودة في 

ة شرقا أو غربا من موقعھا األصلي ومن ثم ال ینبغي أن توضع األقمار درج 0.1المدار تتحرك في حدود 
                                                 

.270، 279ي الدین، المرجع السابق، ص بهعرجون محمد                                                                                 :1   
2: M.L.Smith, international regulation of satellite communication, Martinus Nujhoff, London, 1990, P6. 
3: Courteix Simone, De l'accés "équitable" à l'orbite des satellites géostationnaires,Op.CIT, p793. 
4: Leanza Umberto: «Organisations Internationales et Orbite Géostationnaire». 3rd ECSL colloquium on 

International Organizations and Space Law, Perugia, 6-7 May 1999, European Space Agency, provided by the 
NASA Astrophysics Data System, p 294. 
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درجة فیما بینھا، لتفادي حدوث تصادم بین األقمار  0.2الصناعیة على مسافات تقل بأي حال عن 

الصناعیة المتجاورة وإمكانیة حدوث تصادم بین األقمار الصناعیة الموجودة في ھذا المدار لیست وحدھا 

قدرة استیعاب األقمار الصناعیة، ولكن ھناك قیود أخرى تحد من قدرة المدار الثابت منھا التي تحد من 

قیود طبیعیة تتمثل في سعة المدار نفسھ وطبیعة طیف ترددات الرادیو، وكذلك العوامل والقیود التنظیمیة 

  :التي یضعھا االتحاد الدولي لالتصاالت وفیما یلي بیان ذلك

ما كان المدار الثابت عبارة عن مجال أو نطاق حول الكرة األرضیة، فوق خط ل: سعة المدار الثابت-1

ونظرا لضرورة وضع األقمار الصناعیة مع . درجة ألنھ مدار دائري 360االستواء، فإنھ یتكون من 

قمر صناعي بعدھا ال یمكن وضع أي أقمار جدیدة في  1800مراعاة وجود فواصل بینیة نظریا بعدد 

وفي ھذه الحالة یصل المدار إلى حالة التشبع، مع مالحظة أن ھذا العدد لم یأخذ في االعتبار دار الثابت مال

  .بت على استیعاب األقمار الصناعیةالعوامل والقیود األخرى التي تحد من قدرة المدار الثا

ما لیس الھدف من استخدام المدار الثابت مجرد وضع أقمار صناعیة فیھ وإن: طیف ترددات الرادیو-2

الغایة والھدف من ذلك ھو استخدام ھذه األقمار الصناعیة في تقدیم خدمات فضائیة معینة عن طریق 

استخدام طیف ترددات الرادیو، إذ أن وضع القمر الصناعي في المدار الثابت دون توفیر وصلة اتصاالت 

مجرد قطعة من الحدید  السلكیة لنقل المعلومات بین المحطة األرضیة والقمر الصناعي ال یعدو أن یكون

  .باھظة الثمن تدور حلو األرض دون فائدة تذكر

وینشأ عن ذلك ضرورة مراعاة ما یفرضھ استخدام طیف ترددات الرادیو من قیود عند النظر في 

وقد عبرت وثائق االتحاد الدولي لالتصاالت عن االرتباط . قدرة المدار على استیعاب األقمار الصناعیة

ار الثابت وطیف ترددات الرادیو عندما قررت اتفاقیات االتصاالت الدولیة بدًء من اتفاقیة الوثیق بین المد

وحتى اآلن، أن المورد المكون من المدار الثابت وطیف ترددات الرادیو والذي تطلق علیھ مورد  1982

 1.الطیف ھو مورد طبیعي محدود/ المدار

منع حدوث تداخل ضار بین شبكات  وطبیعة طیف ترددات الرادیو تحتم ضرورة أن یراعي

االتصاالت التي تستخدم أقمارا صناعیة متجاورة ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى البد من األخذ في عین 

االعتبار أن نطاقات معینة من الترددات ھي التي تصلح وحدھا لالتصاالت باألقمار الصناعیة وھي 

                                                 
1: Courteix Simone, De l'accès "équitable" à l'orbite des satellites géostationnaires, Op.CIT, p792. 
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، وھذان العامالن اللذان تفرضھما طبیعة طیف ترددات ا ھارتزجیغ 15و 1ت الترددات الواقعة بین نطاقا

الرادیو یحدان من قدرة المدار الثابت على استیعاب األقمار الصناعیة حیث تستلزم عوامل منع حدوث 

درجات بینیة، وكذلك قد یكون  4التداخل الضار أن توضع األقمار الصناعیة على أبعاد بینیة فاصلة قدرھا 

عدم وجود ترددات خالیة في نطاقات الترددات الصالحة لالستخدام في اتصاالت  تشبع المدار ناشئا عن

األقمار الصناعیة، ومن ذلك أن أجزاء معینة من المدار الثابت قد أصبحت ممتلئة تماما ومتشبعة وبخاصة 

  .C band"1"من األقمار الصناعیة التي تستخدم نطاق الترددات سي 

ي تلك المساحة من الكرة األرضیة التي یجب أن یقوم القمر الصناعي منطقة الخدمة ھ: منطقة الخدمة-3

  .بتقدیم خدماتھ إلیھا، سواء أكانت خدمات اتصاالت أو خدمات بث أو غیرھا

ویتمثل القید الذي تفرضھ منطقة الخدمة في أنھ ال یمكن توفیر الخدمة لمنطقة معینة على سطح األرض 

ار الثابت، وإنما یجب أن تتوافر شروط فنیة معینة في الموقع بوضع قمر صناعي في أي موقع على المد

الذي یمكن وضع القمر الصناعي فیھ حتى یتمكن ذلك القمر من تقدیم الخدمة لمنطقة معینة، وھو ما یؤدي 

  .عملیا إلى وجود محدد آخر لقدرة المدار الثابت على استیعاب األقمار الصناعیة

ومن بین ھذه القیود ضرورة االلتزام بجدول : التحاد الدولي لالتصاالتالقیود التنظیمیة التي یضعھا ا-4

تقسیم الترددات على الخدمات المختلفة والذي یستوجب أن تقوم أقمار البث المباشر، على سبیل المثال 

  .2باستخدام نطاقات الترددات المخصصة لھذه الخدمة دون غیرھا من النطاقات األخرى

امل في تحدید القدرة الفعلیة للمدار الثابت على استیعاب األقمار الصناعیة ونتیجة لتداخل ھذه العو

فإنھ من المستحیل التحدید الدقیق، لعدد األقمار الصناعیة التي یمكن استیعابھا في المدار الثابت قبل أن 

احثین قد لذا نجد أن بعض الب. یصل إلى نقطة التشبع التي یستحیل معھا وضع أي أقمار صناعیة جدیدة فیھ

  .ومن تقریر آلخر حاولوا وضع أرقام تقریبیة تختلف من باحث آلخر

ما اصطلح  معا المدار الثابت ال یمكن استخدامھ بمعزل عن طیف ترددات الرادیو، وأنھما یشكالن إن

من دستور االتحاد الدولي  44الطیف، وھو المورد الذي نصت علیھ المادة / على تسمیتھ بمورد المدار 
                                                 

  .285، 284محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  : 1
2
، 1قانوني لالتصاالت الفضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر النظام الإصالح محقون، :  

  .150، ص 2010-2011
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مورد طبیعي محدود یجب استعمالھ استعماال رشیدا وفعاال واقتصادیا، طبقا  «: االت على أنھلالتص

ألحكام لوائح الرادیو، لیتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان نفاذ منصف إلى ذلك المدار وإلى تلك 

  .»البلدانالترددات، مع مراعاة الحاجات الخاصة للبلدان النامیة، والموقع الجغرافي لبعض 

موردا طبیعیا محدودا ال یعني أنھ یشبھ الموارد األخرى التقلیدیة یعد  "الطیف/المدار"وكون مورد 

الطیف تنبع /نفاذ، إذ أن محدودیة مورد المداركالنحاس والحدید والبترول وغیرھا، من الموارد القابلة لل

إنما یتمتع ھذا المورد بقدرة محدودة من عدم قدرتھ على استیعاب عدد النھائي من األقمار الصناعیة و

  .1مھما بلغت ھذه القدرة من الكبر

  :وتنبع أھمیة المدار الثابت من أمرین ھما

أنھ یكفل لألقمار الصناعیة الموجودة فیھ العدید من الممیزات والخصائص التي ال یمكن أن یوفرھا / 1

ات النسبي لألقمار الصناعیة التي تدور غیره من المدارات األرضیة، ومن أھم ھذه الخصائص، میزة الثب

  .في المدار الثابت

تزاید الطلب العالمي على المواقع المداریة الموجودة على المدار الثابت وقد زاد من حدة ھذا الطلب / 2

االتجاه العالمي الجدید نحو خصخصة أنشطة الفضاء وبروز الطابع التجاري في ھذه األنشطة عن طریق 

الخاصة بالعمل في األنشطة الفضائیة، مما زاد الطلب العالمي على إطالق األقمار السماح للشركات 

  .2الصناعیة وبالتالي على المواقع المداریة في المدار الثابت بوصفھ أھم المدارات األرضیة

وإلدراك ما یمثلھ االتجاه العالمي نحو خصخصة األنشطة الفضائیة من زیادة في الطلب العالمي على 

األقمار الصناعیة وتخصیص مواقع مداریة لھا، یكفي أن نذكر ما أورده تقریر صادر عن مؤتمر إطالق 

 20، حیث یقرر أنھ یوجدUnispace IIIاألمم المتحدة الثالث لالستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي 

دیوم اتحادا مالیا عاملة في مشروعات فضائیة، على أن أھم ھذه المشروعات الفضائیة مشروع ایری

IRIDIUM  وھو واحد من ثالث مشروعات فضائیة كبرى لـMATOROLA ومن المقرر أن یقدم ھذا ،

قمرا  66ویتكون ھذا المشروع من . المشروع خدمات االتصاالت الفضائیة المتحركة على مستوى العالم

                                                 
1: Ruth Erne, Op.CIT, p104. 
2: Jean-Pierre Edin et Jacky Bonnemains, Op.CIT, p28. 
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ة بالیین ، وتقدر التكلفة اإلجمالیة للمشروع خمس1997صناعیا تم إطالق خمسة أقمار منھا في ماي 

قمرا صناعیا مخصصة لتوفي خدمات النقل السریع  63أما المشروع الثاني فیتكون من . دوالر أمریكي

قمرا  72، والبث التلفزیوني، ویتكون المشروع الثالث من High Speed Data Transferللمعلومات 

  .1بلیون دوالر أمریكي 6.1صناعیا یكلف 

طلب العالمي على إطالق األقمار الصناعیة في ھذا المدار مع اإلدراك وقد أدى ھذا التزاید المحموم على ال

التام بأن المدار الثابت وطیف ترددات الرادیو ھي موارد طبیعیة محدودة، إلى احتدام الجدل حول المركز 

 القانوني للمدار الثابت، بل ادعت بعض الدول، في فترة زمنیة سابقة، السیادة على أجزاء من ھذا المدار،

قبل أن تنتزع اإلنسانیة ملكیتھا لھذا المجال وتدخلھ ضمن مجاالت إرثھا المشترك، مما یحتم على الدول 

 .أن تمنحھ میزات ھاتھ المجاالت، إلى جانب ما تمتع بھ منذ البدایة كونھ موردا طبیعیا محدودا

                                                 
  .289، 288ص  محمود حجازي محمود، المرجع السابق،  : 1
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 المدار الثابت إرث مشترك لإلنسانیة: المبحث الثاني

تطبیق مبدأ التراث المشترك لإلنسانیة على ھذا  1967ة الفضاء الخارجي لعام لقد قرر صائغوا اتفاقی

المجال، وقد ساندت دول العالم ھذا الطرح، واعترفت أنھ البد أن یستفید الفضاء الخارجي من األبعاد 

 ت اعتبارأعضاء االتحاد الدولي لالتصاالالقانونیة لھذا المبدأ لكفالة استخدام أرشد وأعدل لھ، كما وقد قرر 

وأن یتاح  ،المدار الجغرافي الثابت موردا طبیعیا محدودا وینبغي أن یستخدم استخداما رشیدا واقتصادیا

لجمیع الدول حق النفاذ العادل إلیھ، من خالل وضع خریطة لتوزیع المواقع المداریة والترددات المصاحبة 

الفصل، أین سنجد أن االتحاد الدولي  لھا، وھو ما سنرجع إلیھ بالتفصیل في المبحث الثالث من ھذا

لالتصاالت قد طبق مبدأ التراث المشترك لإلنسانیة فیما یتعلق بالمدار الجغرافي الثابت، إال أن ھذا 

التطبیق لم یأت مباشرة بل قد سبقھ ادعاءات سیادیة على ھذا المورد وھو ما سنتناولھ في المطلب الثاني ثم 

نقوم بتوضیح معالم مبدأ التراث المشترك لإلنسانیة في المطلب األول منھ،  الثالث من ھذا المبحث، بعد أن

  : لیكون بالتالي تقسیم ھذا المبحث كالتالي

 نشأة وتطور مبدأ اإلرث المشترك لإلنسانیة: المطلب األول. 

 اإلدعاءات السیادیة على المدار الثابت: المطلب الثاني. 

 المدار المشتركة االعتراف الدولي بملكیة: المطلب الثالث.  

نشأة وتطور مبدأ اإلرث المشترك لإلنسانیة: المطلب األول  

 

إن فكرة اإلرث المشترك لإلنسانیة تمثل تطورا ملحوظا في القانون الدولي العام، ولتوضیح معالمھا 

 جاء ھذا الجزء من البحث مزدوج التقسیم، حیث ُخصص القسم األول منھ لبیان مفھوم اإلنسانیة ومركزھا

  . القانوني، في حین تضمن القسم الثاني تحدید مفھوم اإلرث المشترك لإلنسانیة وكذا تطوره
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  مفھوم اإلنسانیة ومركزھا القانوني :الفرع األول

كمصطلح جدید بدأ یقتحم القانون الدولي العام، لیس فقط من خالل اعتبار " اإلنسانیة"ظھرت 

دا بالمبادئ األخالقیة السامیة، ولكن األھم من ذلك ھو إقحامھا اإلنسانیة ھدفا وغایة یبتغى مراعاتھا اعتدا

  .وتضمینھا في نطاق قواعد قانونیة دولیة

فاإلنسانیة كتجسید لیس فقط للدول، بل للشعوب واألجیال القادمة، تأخذ دورھا من اھتمام القانون 

حقوق واالختصاص في القانون الدولي العام الذي أصبح یتعامل معھا، فاألمر لم یعد یقتصر على إسناد ال

 .ككیان جدید" اإلنسانیة"الدولي إما لدولة معینة أو لمجموع الدول، بل أصبح یضاف إلى ذلك 

 مفھوم اإلنسانیة. أوال

یقصد باإلنسانیة الجنس البشري مجردا من انتماءاتھ لدولة أو ألخرى، لذا فإن ھذا االستطالع یضم 

تضن شعوب العالم في الحاضر وفي المستقبل من ناحیة أخرى، وقد شعوب العالم أجمع من ناحیة، كما یح

إن اإلنسانیة تعني كل الشعوب، ": قائال (René Jean Dupuy)عبر عن ذلك األستاذ روني جان دیبوي 

مفھوما مزدوج األبعاد أو كما یمكن وصفھ مفھوم عابر للزمان  ھا، وقد جعل ل"من كل األمم فھي أشمل

جد البعد المكاني حیث تجمع اإلنسانیة أشخاص الزمن الواحد بغض النظر عن مكان فمن جھة ن 1والمكان

، 2البعد الزماني أین نجدھا تجمع بین األجیال الحاضرة والمستقبلیة في المقابلو. وأصلھم وعرقھمإقامتھم 

ن واعتبر بذلك أنھا تنطبق على المجتمع اإلنساني برمتھ بغض النظر عن أي اختالفات قد تفرق بی

   3.أعضائھ

فالعامل الحاسم في اإلنسانیة، أنھا تضم المجتمع اإلنساني، أي جمیع الشعوب سواء منھا المكونة 

للدول أو تلك التي ما تزال تحت السیطرة األجنبیة، ودون تمییز بین شعوب الدول التي لم تصادق على 

لإلنسانیة  (Rusconi)روسكوني  االتفاقیات وبین من لم یؤسس بعد دولة مستقلة، وھو ما جاء في تعریف

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة العام الدولي القانون وتطبیقاته في اإلنسانیة ، مفهومبسعود حلیمة :1

  .وما یلیها 7، ص 2009-2008الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
2:  

Aissa Khodri, l’égalité souveraine des Etats et la solidarité internationale pour le développement, thèse soutenue 
pour l’obtention de grade de docteur en 3éme cycle, Université de Clemont I, Ferrand, 1985, p 366.  

  .274، 272، ص2000، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سعد اهللاعمر ، بن ناصرأحمد  :3



  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  : : الفصل األولالفصل األولـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

25 
 

مجموعة الكیان البشري وأنھا فكرة طبیعیة، وھي مختلفة عن الجماعة العالمیة أو كل الدول في : "بأنھا

  ".العالم

وإذا كانت ھذه المعاني كلھا تفضي إلى التشابك بین مفھوم اإلنسانیة وشعوب األرض مجتمعة في 

ك أن االثنین ال ینفصالن عن بعضھما، إنما توجد حدود ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا، فلیس معنى ذل

  .واضحة بینھما على المستوى الدولي

  :تتمیز اإلنسانیة كمفھوم قانوني جدید یعبر عن البشریة جمعاء بخصائص ھي

أنھا تنطبق على البشریة برمتھا، أي على كل الشعوب باعتبارھا تشكل وحدة متكاملة تعیش داخل  . أ

 .قات التي تربط بینھاشبكة ھائلة من العال

أنھا ذات صفة عالمیة ألنھا تعني باستغالل الموارد بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للشعوب،  . ب

 .وعن القدرات الحقیقیة لكل دولة في مجال استكشاف واستغالل الموارد

تبار أنھا أنھا تتمتع بمركز مستقل عن الدول، أي أنھا تمثل كیانا جدیدا في النظام الدولي، على اع. ج

  1.صاحبة الحقوق على التراث المشترك، بموجب القانون الدولي، ولیس الدول

ولقد ساھم في تبلور ھذه الفكرة عدة عوامل، فقد شھدت سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

تطویرا حاسما للمجتمع الدولي وللنظام القانوني الذي یحكمھ في مجاالت شتى، وفي ھذا الصدد تمیزت 

ھذه الفترة بمیالد وتطور ظاھرة تصفیة االستعمار، وھو ما أدى إلى تزاید أعضاء المجتمع الدولي 

وانضمامھا إلى عضویة األمم المتحدة، وقد أثر ذلك بدرجات متفاوتة، وفي مظاھر متعددة، على الصیغة 

 - أو طائفة منھا-مات الدولیة فالمنظ. التقلیدیة القائلة بأن العالقات الدولیة لیست سوى عالقات ما بین الدول

قد أصبحت من بین أشخاص القانون الدولي، كما ال یمكن إنكار النشاط الذي تمارسھ المنظمات غیر 

الحكومیة على صعید العالقات الدولیة، بل حتى الفرد بدأ یلعب دورا متزایدا كما أنھ أصبح موضوعا 

 .نون الدوليللعدید من مجاالت التنظیم الذي تتناولھا قواعد القا

وفي ذات السیاق یقوم النظام القانوني الذي یحكم المجتمع الدولي على فكرة التعایش فیما بین الدول  

ذات السیادة، وألن قواعده تعبیر عن ذلك وكفالة استمراره، فإن أساس تكوین قواعده كان مصلحة الدول 

                                                 
لبنان، الطبعة األولى،  -، بیروتمجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،، االستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودةلیلى  :1

  .174، ص 2008
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وبالتالي فالتطور الذي ألّم بالمجتمع الدولي . ناالمتساویة في السیادة، التي قد تتوافق حینا وقد تتناقض أحیا

والنظام القانوني الذي یحكمھ، غیّر من المفھوم بأن حمل عناصر جدیدة في ھذا الصدد، فلم تعد مصلحة 

. الدول ذات السیادة ھي العنصر الوحید المؤثر على العالقات الدولیة وعلى القواعد القانونیة التي تحكمھا

م یعد مجتمع الدول وحدھا، كما أن الدولة لم تعد الظاھرة الوحیدة التي تمیز تركیبھ، وال فالمجتمع الدولي ل

  .الشخص القانوني الوحید الذي تخاطبھ قواعد قانونھ

إن ھذا التطور الكمي والكیفي أدى إلى التأثیر على األساس الذي یبنى علیھ النظام القانون الدولي 

شترك بین الدول، لم تعد وحدھا العنصر الحاسم الذي ینظم العالقات المعاصر، فالسیادة وھي العنصر الم

بل أن كل ذلك أدى إلى انتقال العالقات . الدولیة ویؤثر على كیفیة تكوین القواعد التي تحكمھ ومداھا

الدولیة من مرحلة العالقات التبادلیة، التي تحكمھا فكرة التنسیق بین المصالح، إلى مرحلة التضامن التي 

ومن كل ذلك بدأت فكرة اإلنسانیة في الظھور لتُلِح على الفكر القانوني لیعطي لھا . كمھا فكرة التكاملتح

  . 1مفھوما متمیزا كي تقف إلى جانب األفكار األخرى التي عرفھا من قبل

الواقع أن ھناك اتفاق عام في دخول اإلنسانیة مجال القانون الدولي، وتمتعھا بسمات المجتمع 

وممارسة حقوق بشأن التراث المشترك، لكن الخالف حولھا منحصر في من یمثلھا على الصعید  اإلنساني

 .الدولي، وھل تظھر باعتبارھا كیانا دولیا مستقال في قانون المجتمع الدولي المعاصر

 ز القانوني لإلنسانیةالمرك. ثانیا

لكا مشتركا لإلنسانیة، تعني أننا إن القول بأن اإلنسانیة ھي حاملة الحقوق في الثروات التي تعتبر م

نشھد والدة شخص جدید من أشخاص القانون الدولي لم یكن لھ وجود في ظل القانون الدولي التقلیدي، أو 

  .2على األقل نشوء أھلیة قانونیة لذاتیة دولیة لم تكن معروفة من قبل

ق قاعدة دولیة عرفیة، إن منح الشخصیة القانونیة الدولیة، یتم إما عن طریق معاھدة أو عن طری

وفلسفة البناء القانوني ألي نظام قانوني یقوم على أن حامل الحق البد أن یكون ذا أھلیة لكسب الحق 

                                                 
1 : Mohamed Deqaq Saed , le Pincipe du Patrimoine Commun de l’Humanité dans la Convention de Montego-

Bay de 1982, article exposé dans le colloque d’université d’Oran sur les espaces nouveaux et le Droit 

international, office des publications universitaires, Algérie, 1986, p294,295. 
2 : Mohamed Deqaq Saed, Ibid, p293 



  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  : : الفصل األولالفصل األولـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

27 
 

وااللتزام بالواجب، ومن النظم القانونیة ما یعتبر ھذه األھلیة عدیال للشخصیة القانونیة ومنھا ما یعتبرھا 

ن تصور حق من غیر صاحب وال یمكن تصور صاحب عنصرا من عناصر الشخصیة القانونیة، فال یمك

من دون أھلیة قانونیة، ومن ثم فالبد أن یكون للحقوق المترتبة على التراث المشترك لإلنسانیة صاحب 

یتمتع على األقل بأھلیة قانونیة، وعلى ھذا فإن نسبة الحقوق إلى اإلنسانیة ال یمكن أن تستقیم إال بإضفاء 

  .م تكن الشخصیة القانونیة على اإلنسانیةاألھلیة القانونیة إن ل

ولكن فكرة اعتبار اإلنسانیة كائنا مستقال دولیا، والمكانة التي تحتلھا اإلنسانیة في المجتمع الدولي 

  :عدیدة في غضون السنوات القلیلة الماضیة، سنشیر إلیھا فیما یلي 1أثارت جدال فقھیا واتجاھات فكریة

وآخرون،  (R.Arzinger)صیة قانونیة دولیة لإلنسانیة، ویتبنى ھذا االتجاه ینكر وجود شخ: االتجاه األول

وھم یرون أن اإلنسانیة تفتقد حالیا لكیان قانوني متكامل، وأنھ لكي تعتبر اإلنسانیة شخصا من أشخاص 

  2.القانون الدولي یجب أن یتوفر لھا كیان سیاسي مركزي ونظام قانوني خاص بھا

بالمعھد الدولي لقانون  1970ھلیة القانونیة لإلنسانیة، في اللقاء الذي عقد عام وقد دار النقاش حول األ

الفضاء الخارجي، وأفضى إلى نتیجة مفادھا أن اإلنسانیة في الوقت الحاضر تنقصھا األھلیة القانونیة أي 

وق، وربما ذلك أھلیة اكتساب الحقوق، ولكن ھذا ال ینفي وجود األھلیة الفعلیة أي أھلیة ممارسة تلك الحق

یؤدي إلى القول أن اإلنسانیة لھا أھلیة قانونیة مماثلة ألھلیة الشخص القاصر والذي یلتزم بممارسة حقوقھ 

والتزاماتھ من خالل ممثلھ القانوني، لذلك فاإلنسانیة سوف یكون لھا حقوق وعلیھا واجبات، ولكن الدول 

  .لصالح اإلنسانیةوالمنظمات الدولیة ھي التي ستكون الممثل القانوني 

لقد أثبت النقاش عدم وجود كیان مستقل لإلنسانیة یجعل منھا شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، 

استنادا إلى أن أھلیتھا تماثل أھلیة الشخص الطبیعي الذي ال یتوافر على اإلرادة الشارعة أي القدرة على 

ینكر على اإلنسانیة أن یكون لھا صفة فریدة خاصة  خلق قواعد القانون الدولي، وبالتالي فإن ھذا الموقف

في المجتمع الدولي، ألنھ یشترط لتحقیق ذلك أن یكون لھا تنظیم مھیأ للعمل، أي األھلیة والقدرة على خلق 

  .3القاعدة القانونیة والتعبیر عنھا

                                                 
  .یهاوما یل 24، المرجع السابق، ص بسعود حلیمة  : 1
  .175المرجع السابق، ص  ،، االستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودة لیلى  : 2
  .279، 278، المرجع السابق، ص سعد اهللا، عمر بن ناصرأحمد :  3
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ھ وضع ممیز خاص، ظھر في السنوات األخیرة اتجاه یشكك في اعتبار اإلنسانیة كائنا ل :االتجاه الثاني

 1982ومنھم الدكتور محمد طلعت الغنیمي، الذي یرى أن فلسفة اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

منھا تعبر نوعا ما  137ال تقوم على اكتساب اإلنسانیة لتلك الشخصیة بصفة مطلقة، ألنھ إذا كانت المادة 

ھا في التصور ألنھا تجعل من السلطة الدولیة لقاع تناقض 157عن الشخصیة لإلنسانیة، إال أّن المادة 

البحار، الممثل القانوني لإلنسانیة التي ھي مالكة ھذا  الجزء من إرثھا، وبالتالي فإّن ھذه اإلنسانیة ال تعتبر 

  .شخصا قانونیا دولیا

ئنا مستقال دولیا، یضم ھذا االتجاه عددا من الفقھاء الدولیین الذین یعتبرون اإلنسانیة كا: االتجاه الثالث

وبالتالي فھي شخص من أشخاص القانون الدولي المعاصر بصورة عامة، وقد استند األرجنتیني كوكا 

"Aldo Armando Cocca " على أن مفھوم اإلنسانیة والتراث المشترك لإلنسانیة، قد برزا من خالل

ا الشخص الجدید لم یولد للعمل سویا قوانین عالمیة تعني بالكیان البشري، لذلك فھو قانون اإلنسانیة، وھذ

فالجمعیة العامة . مع المجتمع الدولي، وإنما كبدیل لھ، كما أن میالد ھذا الشخص الجدید شرعي وقانوني

في الوقت الحاضر ھي الھیئة الوحیدة التي تجمع غالبیة المجتمع الدولي، وھي تعمل كممثلة للجنس 

ال تعتبر دوال طبقا للتفسیر الدقیق للقانون الدولي، وأن الموافقة البشري، مجسدة الجماعات اإلنسانیة التي 

على األغراض التي قامت من أجلھا تؤكد ذلك، كما أن دیباجة میثاق األمم المتحدة أوجدت معنى قانونیا 

  .1لكلمة الشعوب في عبارتھا األولى

على أن موافقة الدول  وجود كائن دولي لإلنسانیة، معتمدا في ذلك خاصة (Dupuy)كما أقر دیبوي 

باإلجماع دون معارضة على إعالن المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحیطات یمثل حركة تجاه االعتراف 

فإنھ في تأكیده على أن اإلنسانیة  (Fassan)الضمني باإلنسانیة كشخص في القانون الدولي، أّما فاسان 

إّن : "الذي یتعلق بالمجتمع اإلنساني، حیث كتب یقولتعتبر كیانا مستقال استند إلى الھدف من اإلنسانیة 

اإلنسانیة شخص جدید ممیز في القانون الدولي، وأّن السیر نحو ھذا المدخل موضوع یھم الفقھ التقلیدي 

حیث استخدمت من قبل فكرة جدیدة لقبول األمم المتحدة كشخص من أشخاص القانون الدولي في قضیة 

                                                 
  .176المرجع السابق، ص  ،، االستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودةلیلى  : 1
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قول آخر فإن النص في االتفاقیات الدولیة المختلفة على منع إدعاء أي ، وفي 1"1949التعویضات عام 

سیادة أو تملك أو أي حق ألي شخص من أشخاص القانون الدولي المعروفین للفقھ المعاصر، یعني 

احتجاز ذلك لشخص أو لذاتیة لم یكن لھا وجود من قبل ھي اإلنسانیة، كما أن إدارة مشروعات داخل 

الفضاء الخارجي، سواء كانت اقتصادیة أو ثقافیة، أو اجتماعیة، یتم باسم اإلنسانیة، المناطق البحریة و

وتتخذ القرارات ویتحقق الصالح العام بإرادتھا ومن خاللھا، وھو ما یولد قناعة باالعتراف بأنھا إحدى 

اج جمیع الدول الكیانات المستحدثة في المجتمع الدولي، أو ھي نمط جدید من الكیانات المتمیزة التي تحت

 .إلى التعامل معھا

لیس ھناك ما یمنع من أن تكون اإلنسانیة شخص من  ،على األقل من الناحیة النظریة ،وإذا كان

ال نجزم في : "إال أّن رأیا آخر یرى أن لالنسانیة ذاتیة قانونیة حیث ینتھي إلى أنھ. أشخاص القانون الدولي

ن مراحل التطور الفكري القانوني بأن اإلنسانیة شخص من ھذا الموضوع وفي تلك المرحلة المعاصرة م

أشخاص القانون الدولي، ولكنھا مع ذلك تتمتع بذاتیة تكفل لھا أھلیة اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات 

التي یقررھا القانون الدولي، فھي مرحلة وسط بین التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة التي مناطھا التمتع 

لشارعة أي اإلسھام في خلق قواعد القانون الدولي، وبین انعدامھا تماما، ویصبح مناط الذاتیة ھو باإلرادة ا

 2".التمتع باألھلیة القانونیة

  تطور فكرة التراث المشترك لإلنسانیة ومضمونھ  :الفرع الثاني

لي، رغبة في إن مفھوم التراث المشترك لإلنسانیة یعد ترجمة وتحقیقا لمبدأ التساند والتضامن الدو

االستفادة مما أسفر عنھ التقدم العلمي والتكنولوجي، وسنعرض فیما یلي إلى تطور ھذه الفكرة ومضمون 

  .ھذا المبدأ

                                                 
، بتطورات تؤدي إلى میالد أشخاص جدیدة في أي نظام قانوني، 1949أفریل  1مها الصادر في سبق لمحكمة العدل الدولیة أن تنبأت في حك : 1

  .وأكدت على أن هذه األشخاص ال یفترض فیها أن تكون لها ذات الحقوق والطبیعة، وما اإلنسانیة إال مثال على هذا التطور
  .177بق، ص المرجع السا ،، االستخدام السلمي للفضاء الخارجيبن حمودةلیلى  : 2
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  ظھور وتطور فكرة التراث المشترك لإلنسانیة. أوال

م كان 16ففي القرن . 1إن فكرة التراث المشترك لإلنسانیة فكرة قدیمة وحدیثة في الوقت نفسھ

، بناًء على اعتبار أنّھ حق، والحق في االستعمار قد "الخیر المشترك لإلنسانیة"ار یُمثَّل على أنھ االستعم

كتاباتھ المسیحیة "في  (Vitoria)  م، حسب ما ذھب إلیھ الفقیھ فیتوریا16وجد تبریره وأساسھ، في القرن 

    2".العالمي المشترك لالستعمال"، و"لمجموع النوع البشري"إلى  تخصیص خیرات األرض " المقدسة

في  (Calvo)م أصبح تبریر الحق في االستعمار بالحق في التجارة، وقد صنفھ كالفو 19في القرن 

م یعتبر االستعمار 19، ففي الفلسفة السیاسیة والقانونیة للقرن "إرث مشترك لإلنسانیة"على أنھ  1988

أن أھداف  (Grimal)جریمال  ، وفي ھذا الصدد یرى"خیر اإلنسانیة جمعاء"مشروعا من أجل 

مساعدة الشعوب المتخلفة لوضع الكنوز المشتركة لإلنسانیة في خدمة «: االستعمار توجھت إلى

األوروبیین وھم الوحیدون القادرون في ذلك الوقت على استخدام ھذه الكنوز حسب المبدأ القانوني الذي 

  .» یقضي بمساعدة القوي للضعیف

، التي وجھت )الیونسكو(ندن منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة أنشأت اتفاقیة ل 1946في 

 1945ماي  6ونشیر ھنا أنھ قبل سنة من ذلك وبالضبط في ". اإلرث العالمي في مجال الثقافة"إلى 

صنفت البرازیل أثناء مؤتمر سان فرانسیسكو، الثقافة كإرث مشترك لإلنسانیة في اقتراح طلبت إدماجھ 

  . من المیثاق 55ادة في الم

، جاءت معاھدة الھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح بھدف 1954بعد ذلك، وفي 

  .وضع نظام قانوني لحمایة ما أسمتھ إرثا مشتركا لإلنسانیة

                                                 
1 :  

 Mohamed Bedjaoui, Classisme et Révolution dans l’élaboration des principes et règles applicables au Droit de 
l’espace, article exposé dans le colloque d’université d’Oran sur les espaces nouveaux et le Droit international, 
office des publications universitaires, Algérie, 1986, p59. 

بشكل خاص عن مبررات االستعمار الذي أبرزت أهمیة االكتشافات الكبرى وقد نیذ األسباب ) 1546 -1480( بحث فرانسیس دي فیتوریا  : 2

ؤكدا بذلكمفهومه العالمي للمجتمع الدولي المستمدة من همجیة الشعوب المحتلة، أو من حق االحتالل األول، وأسنده إلى حق االتصال بین األمم م

الذي رأى بأن الجنس ) 1617 -1548( إذ أن القانون الدولي نفسه مبني على االدراك العام، وهو ذات األمر الذي ذهب الیه فرانسیسكو سواریز 

  .البشري یفوق األمم، والبد من البحث على الخیر المشترك لإلنسانیة
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ولم یمر زمن طویل على إرساء ھذا المبدأ في المیدان الثقافي لتلف حولھ مجاالت أخرى وتحاول 

فكانت معاھدة القطب المتجمد الجنوبي المبرمة في واشنطن بتاریخ . ھا وتوضیح أكثر لمعالمھاتطبیق

  1".فائدة البشریة جمیعا"، وقد جاء فیھا 1959دیسمبر1

وقد انتقل بعد ذلك المبدأ إلى الفضاء الخارجي حیث بادرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة باتخاذ قرار 

لمشتركة للجنس البشري في الفضاء الخارجي، حیث كان أول استعمال نص على االعتراف بالمصلحة ا

لھذا المبدأ في أعمال ھذه لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي الذي لقي تأییدا من غالبیة الدول 

سواء كانت دوال متقدمة أو دوال نامیة، رغم معارضة البعض من الدول كاالتحاد السوفیتي والدول 

ولقد كانت نتیجة مناقشات ھذه اللجنة إعداد مشروع قرار وافقت علیھ الجمعیة العامة . والیاباناالشتراكیة 

، بشأن االستعمال السلمي للفضاء 20/12/1961في ) XVIالدورة ( 1727لألمم المتحدة بقرارھا 

انیة، الخارجي والذي أكد أن كشف الفضاء الخارجي واستعمالھ یجب أن یقتصر على استھداف خیر اإلنس

وبعد ذلك أصدرت الجمعیة العامة . وفائدة الدولة، بصرف النظر عن مرحلة نموھا االقتصادي أو العلمي

الخاص  1963دیسمبر  13بتاریخ ) XVIIIالدورة ( 1962لألمم المتحدة عدة قرارات أھمھا، القرار رقم 

واستعمالھ، والذي یعتبر أحد  بإعالن المبادئ القانونیة المنظمة ألنشطة الدول في كشف الفضاء الخارجي

الوثائق الھامة التي تناولت ھذا المبدأ، وقد وضعت أبعاد اعتبار الفضاء الخارجي إرثا مشتركا لإلنسانیة 

مبدأ الحریة، مبدأ االحتفاظ بالفضاء لألغراض السلمیة، خضوع الفضاء الخارجي : وتشمل المبادئ التالیة

جال الفضاء، استبعاد أي ادعاء للتملك، المنع الجزئي الستخدام للقانون الدولي، التعاون الدولي في م

  .السالح في الفضاء الخارجي والمنع الكلي الستخدامھ في األجرام السماویة

والمالحظ أن األمر لحد اآلن یقتصر على إشارات وأبعاد ھذا المبدأ كخیر االنسانیة أو صالح 

ن ما اتفقت علیھ المراجع القانونیة المتناولة لھذا االنسانیة دون أن یسجل اعتراف صریح بھ، إال أ

الموضوع ھو اسناد أول تصریح یخرج ھذا المبدأ رسمیا إلى الوجود، ھو التصریح الكبیر للسفیر المالطي 

أمام اللجنة األولى للجمعیة العامة لألمم المتحدة، الذي  1967نوفمبر  1في " Arvid Pardo"ألفید بارادو 

                                                 
1: Mohamed Bedjaoui, Op, CIT,  p60. 
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االرث المشترك لإلنسانیة وتطبیقھ على قیعان البحار بكل أبعاده القانونیة وصداه "ھوم استطاع اعطاء مف

  . 1السیاسي

لیكون بعد ذلك، تطبیق المبدأ في ھذا المجال فائق األھمیة المتمثل في قیعان البحار والمحیطات في 

 1970دیسمبر  17الصادر في  (xxv) 2749قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة المتضمن اإلعالن 

والمتعلق بالمبادئ التي تحكم قاع وباطن البحار والمحیطات خارج السیادة اإلقلیمیة للدول من مجاالت 

قاع البحار  «:اإلرث المشترك لإلنسانیة، حیث جاء في فقراتھ األولى التي تحدد مبادئھ األساسیة

روات طبیعیة تعتبر إرثا مشتركا والمحیطات وجوفھا وراء حدود االختصاص الوطني، بما في ذلك من ث

  .»لإلنسانیة

  مضمون مبدأ التراث المشترك لإلنسانیة. ثانیا

إن مبدأ التراث المشترك لإلنسانیة یتمیز بذاتیة یمكن إدراكھا من خالل األعمدة الرئیسیة التي یقوم 

  .2، واإلدارة المشتركةانتفاء الملكیة، صالح اإلنسانیة جمعاء، المشاركة العادلة في الفوائد: علیھا، وھي

إن الفكرة الكامنة وراء التراث المشترك لإلنسانیة ھي إحساس الجماعة الدولیة بأن الثروات التي 

أغدقتھا علیھا الطبیعة لیست حقا خالصا للحاضر فحسب بل ھي كذلك مشتركة بین الحاضر والمستقبل، 

لقائمة الیوم فحسب، وإنما یستھدف أصال أنھ ومن ثم فإن التراث المشترك ال یعني أنھ مشترك بین الدول ا

  .مشترك بین دول ھذه األیام ودول القادم من الزمان

إن تعبیر التراث المشترك لإلنسانیة، یرتب أثرا مزدوجا، فھو یحول بین الدول وبین أن تدعي لنفسھا 

إدارة ذلك،  حقا في ما یعتبر تراثا مشترك، ولكنھ في نفس الوقت یضمن للدول أن تسھم جمیعا في

واالستفادة بامتیازات أوفر للدول النامیة، فیما یدره ھذا اإلرث من ثروات، وھو بذلك یتطلب تنظیما 

  .مشترك یستھدف على األمد الطویل احتیاز الثروات، استثمار ناتجھا، وتوزیع عائدھا

ومن ثم فإن ، "شترك لإلنسانیةالتراث الم"إن ھذا المغزى التبشیري ھو السمة الجوھریة في مدرك 

السعي أساسا لیس إلى تقسیم الثروات بین الدول، وإنما إلى تنمیة تلك الثروات قبل كل شيء، وھو ما 
                                                 

1: Mohamed Bedjaoui , Op, CIT,  p60. 
2: Mohammed Abdelwahab Bekhechi, Espace nouveaux et développement du Droit international, article exposée 
dans le colloque d’université d’Oran sur les espaces nouveaux et le Droit international, office des publications 
universitaires, Algérie, 1986, p18. 
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ص جیال بعینھ كما أنھا ال تخ. ة منھا والنامیةتنضم إلیھا جمیع الدول المتقدم ،یتطلب إدارة اقتصادیة رشیدة

جیل باستخدام رشید یحافظ على موارد الثروات تمنحھ أولویة على غیره من األجیال، وإنما یسمح لكل 

المشتركة، فالنظام الذي یرسم ذلك التراث ال یقف عند حد رعایة مصالح الدول النامیة، إنما یھتم برعایة 

  .عن طریق خلق المناخ الصالح لضمان أمن مالي وتقني لالستثمار أیضا ،مصالح الدول المتقدمة

تراث المشترك لإلنسانیة بأنھا فكرة خالبة تأخذ بمجامع القلوب یصف الدكتور محمد طلعت الغنیمي ال

تنظیما شامال  -التي یبتغي كل منھا عادة منفعة عاجلة -وتشعل حماس النفوس، إذ تحل محل تعدد الجھود

ولكنھا على بساطتھا النظریة فھي فكرة تعج بالصعاب العملیة، إذ كیف نجعل من مدرك ینشر . للموارد

  ؟ ثروات جمیعھا من أجل الدول جمیعھا حقیقة واقعةجناحیة على ال

إن تحقیق ھذا األمل یتطلب أمرین، تعداد الثروات أوال، ثم تدویل تنمیتھا، لكي تبلغ الجماعة الدولیة 

ھدفھا، البد من أن تسعى إلى نظام أكثر ترابطا من مجرد التعاون فیما بین الدول، توفر لھ الدیمومة الكافیة 

  1 .ومن ھنا كان ارتباط النظام باإلنسانیة ال بالدول حتى یتحقق لھ الشمول زمانا ومكاناألداء مھامھ، 

إن مدرك التراث المشترك لإلنسانیة یقوم الیوم بوظیفة تكاملیة، من شأنھا التخفیف من أحد التناقضات 

  .دم المساواة في الواقعوع ،األساسیة في القانون الدولي، وھو التناقض بین المساواة الشكلیة فیما بین الدول

وفي ھذا اإلطار ثمة توجھ جدید في المواقف لصالح تحقیق أعمال مشتركة في داخل المجتمع الدولي 

من جھة، وفي المقابل نجد نموا متزایدا في توزیع الموارد النادرة بین المطالب المتنافسة للدول باإلضافة 

شاط وحصر الخالفات السیاسیة، وھو ما یوضح الصلة إلى أن العالم یشھد توسعا تدریجیا في مجاالت الن

والترابط بین اإلنسانیة والتراث المشترك، كما أن ما یدعم ھذه الصلة، ھو أن مجاالتھ الدولیة متوقفة على 

دراسة اإلنسانیة وتحقیق صیغة لإلنسانیة في المجتمع الدولي، وأن الصلة الوثیقة بینھما تظھر من خالل 

التي رسخت أسسا جدیدة من التعاون العالمي واإلقلیمي والثقافي، حیث المستفید  ،لينصوص النظام الدو

  2.الرئیسي منھ ھي الشعوب

                                                 
  .178المرجع السابق، ص االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ، بن حمودةلیلى  :1
  .277، 276، المرجع السابق، صسعد اهللاعمر ، بن ناصرأحمد : 2
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أنھ على الرغم من درجة االعتراف العالمي بانتماء المدار الثابت إلى وما یمكن ذكره في مقامنا ھذا 

میتھ االرث المشترك لإلنسانیة، إال أو كما اصطلح على تس ،المجاالت التي تدخل ضمن ما تملكھ االنسانیة

أن ھذا االعتراف لم یأت مباشرة بل سبقتھ مرحلة ادعت خاللھا بعض الدول سیادتھا على الجزء المقابل 

 .إلقلیمھا منھ، وھو ما سنتطرق إلیھ في المطلب الثاني التالي تحلیلھ

  لثابتاإلدعاءات السیادیة على المدار ا: المطلب الثاني

ل حول المركز القانوني للمدار الثابت في أعقاب ادعاء ثمان دول استوائیة سیادتھا على لقد ثار الجد

الجدل القانوني حول المدار  ، وقد فجر ھذا اإلعالن1األجزاء التي تعلو أقالیمھا فیما یعرف بإعالن بوغوتا

محدودا بالنسبة الثابت بالنسبة لألرض، بعد أن ادعت تلك الدول أن ھذا المدار یعتبر موردا قومیا 

، حیث اجتمعت كل من البرازیل، كینیا، اإلكوادور، أوغندا، زائیر، إندونیسیا والكونغو ألراضي بالدھم

، لینتھي ھذا االجتماع باتفاق تلك 1976دیسمبر  3نوفمبر إلى  29في بوغوتا بجمھوریة كولومبیا من 

الدول في بسط سیادتھا اإلقلیمیة على  إصدار ما عرف بإعالن بوغوتا، والذي یقضي بحق ھذه الدول على

، ومن أبرز الحجج التي أرتكز علیھا صائغوا إعالن 2أجزاء المدار التي تعلو أراضیھا وبحارھا اإلقلیمیة

  :بوغوتا ما یلي

أن وجود المدار الثابت یعتمد على عالقاتھ بالجاذبیة األرضیة، فھو ظاھرة مرتبطة باألرض ولیس / 1

  .بالفضاء الخارجي

ولیس ھناك ما یؤكد بأن  ،لم تتضمن تعریفا أو تحدیدا للفضاء الخارجي 1967أن معاھدة الفضاء لعام/ 2

المدار الثابت یقع في الفضاء الخارجي، لذلك فإن المعاھدة في مادتھا الثانیة والتي تحرم اإلدعاءات 

ستوائیة التي وقعت على ال تؤثر على حق الدول اال ،الوطنیة والسیادة على أجزاء من الفضاء الخارجي

  .المعاھدة

                                                 
1:                                                                                                          Ruth Erne, Op.CIT, p104 
، المسؤولیة الدولیة عن البث اإلذاعي عبر األقمار الصناعیة في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربیة، عبد المنعم سید أحمد فوزي: 2

  .81، 80، ص 2002القاهرة، 
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یا، وھو ما قد یحول وإمكانیة استخدامھ بطریقة عادلة لمقدمة تحتكر ھذا المدار احتكارا عأن الدول المت/ 3

خاصة الدول النامیة، لذلك فإن اإلعالن یستھدف ضمان أكثر عدالة في  ،ومنصفة من قبل جمیع الدول

  .استخدام المدار

یعد مصدرا طبیعیا محدودا، مما یستتبع خضوعھ للمبادئ التي وردت في قرار أن المدار الثابت / 4

  .والخاص بالسیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة 1970لعام  2692 الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم

یتطلب ضرورة الحصول على  ،أن وضع جسم في أحد أجزاء المدار الثابت التي تقع فوق أقالیمھا/ 5

  .سبق من الدول المعنیة، حتى تتأكد من أن استخدام ھذا الجسم یتفق وقانونھا الوطنيترخیص م

یعد مخالفة للقانون الدولي  ،أن وضع أقمار صناعیة في المدار الثابت بدون ترخیص من الدول المعنیة/ 6

  .بسبب انتھاكھا السیادة اإلقلیمیة للدول االستوائیة

ي البحار تعد تراثا مشتركا للبشریة، ویجب أن یخضع استخدامھا أن أجزاء المدار التي تعلو أعال/ 7

  1.إلشراف ھیئة دول متخصصة

وقد أكدت الدول االستوائیة على المبادئ الواردة في إعالن بوغوتا في عدة مناسبات دولیة، حیث 

یھ عدم أعلنت ف 1977أصدرت تصریحا ألحق بالبیان الختامي للمؤتمر اإلداري العالمي لالتصاالت لعام 

 ، كما طلبت من السكرتیر العام لإلتحاد الدولي لالتصاالت 1979ت المؤتمر اإلداري لعام التزامھا بقرارا

ضرورة األخذ في االعتبار تنظیم  ،الخاص بتخطیط استخدام المدار الثابت 1985أثناء انعقاد مؤتمر عام 

التي و ،1982رد في اتفاقیة نیروبي لعام مع مراعاة ما و ،المشكالت القانونیة والسیاسیة للمدار الثابت

االعتبار الوضع الجغرافي الخاص لبعض عین عند استخدام المدار الثابت یجب األخذ في تنص على أنھ 

  2.الدول

بمشروع إلعالن المبادئ العامة التي تحكم  1984مارس  29كما تقدمت أربع دول استوائیة في 

وذلك أمام لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي، وقد أكدت  ،ةاستخدام مدار األقمار الثابتة المتزامن

  :تضمن ھذا المشروع المبادئ التالیة حیث 1976ھذه الورقة ما جاء في إعالن بوغوتا 

  .ولمصلحة اإلنسانیة جمعاء ،أن مدار األقمار الثابتة یجب أن یستخدم لألغراض السلمیة فقط/ 1

                                                 
  .389المرجع السابق، ص رجي، االستخدام السلمي للفضاء الخابن حمودة، لیلى  :1
2:                                                                                                            Ruth Erne, Op.CIT, p105.  
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مع أخذ احتیاجات  ،ویجب استخدامھ لمصلحة جمیع الدول ،یعیا محدوداأن ھذا المدار یعد مصدرا طب/ 2

 الدول النامیة في االعتبار وكذلك حقوق الدول االستوائیة، كما ال یمكن اعتباره جزءا من الفضاء

وبالتالي فال یمكن إخضاعھ ألحكام معاھدة الفضاء، ولھذا الغرض یجب أن یخضع لنظام  الخارجي،

  .1عما تتضمنھ معاھدة الفضاءقانوني خاص ومتمیز 

حیث أن وجود مثل ھذا المدار یعتمد  ،أن المدار الثابت حقیقة فیزیائیة ناتجة من طبیعة كوكب األرض/ 3 

ال یعتبر جزء من الفضاء الخارجي، وإنما ھو  جاذبیة األرضیة، ولھذا السببكلیا على ارتباطھ بظاھرة ال

  .2ھا، ومن ثم فلھا حق السیادة علیھجزء ال یتجزأ من أقالیم الدول التي یعلو

لو بصفة و ،أن وضع أجسام فضائیة في أجزاء المدار الثابت الواقعة فوق أقالیم الدول االستوائیة/ 4

، وأن تتخذ ھذه الدول والمنظمات الدولیة التي ضرورة الحصول على ترخیص مسبق یستوجبمؤقتة، 

اإلجراءات الالزمة لكي تزیل من المدار أجسام غیر  ،تقوم بتشغیل أجسامھا الفضائیة في المدار الثابت

  .وذلك من أجل حمایة بیئة المدار الثابت ،عاملة أو غیر مستعملة

أن عندما یكون ذلك متاحا و ،أن تختص الدول االستوائیة باستخدام أجزاء المدار الواقعة على أقالیمھا/ 5

  .یلیة على ھذه األجزاءتتمتع أیضا بحقوق تفض

اإلعالن المجتمع الدولي إلى إعادة مناقشة مواد القانون الدولي التي وردت في معاھدة الفضاء یدعو / 6

كما  ،، ألن ھذه المعاھدة وضعت في وقت لم تكن فیھ لدى الدول النامیة القدرة العلمیة الكافیة1967لعام 

ف الدول الصناعیة ترى الدول الموقعة على ھذا اإلعالن أن مواد ھذه المعاھدة قد تم وضعھا من طر

  .لتتالءم مع مصالحھا الذاتیة

فإن النص القائل بعدم قابلیة الفضاء  ،وحیث أنھ ال یوجد تعریف أو تحدید واضح للفضاء الخارجي/ 7

  .3للتملك غیر قابل للتطبیق في ھذه الحالة

الواردة في  والجدیر بالذكر أن الدول االستوائیة قد نادت في كل مناسبة تتاح أمامھا بتلك المبادئ

 ،إعالن بوغوتا، ففي اجتماع اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي

                                                 
1
ادة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، النظام القانوني لالستشعار من بعد من الفضاء الخارجي، رسالة مقدمة لنیل شه مدوح فرجاني خطاب،م:  

  .87، ص 1994
  .81، المرجع السابق، صعبد المنعم سید أحمد فوزي:  2
3  : Declaration of the first meeting of equatorial countries, adopted on December 3,1976, or Bogota Declaration. 
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حتى  «والمتعلقة بدراسة التقاریر الالزمة لالتصال عبر األقمار الصناعیة، أكد مندوب كولومبیا على أنھ

اعاة االستخدام العادل للمدار الثابت، ومن نضمن الحفاظ على مصالح المجتمع الدولي بأكملھ، البد من مر

                                    . »ھنا وجب أن یؤخذ في عین اإلعتبار متطلبات األمن وحقوق الدول النامیة

ھذا ونشیر إلى التصریح الذي ألحقتھ الدول االستوائیة بالبیان الختامي للمؤتمر اإلداري العالمي 

، حیث جاء في تصریحھا ھذا عدم التزامھا بقرارات المؤتمر الخاص 1977 لالتصاالت المنعقد في

  . بالسماح بوضع أقمار صناعیة في أجزاء المدار الثابت دون الحصول على تصریح بذلك

،  أمام لجنة االستخدامات 19861وقد تم تأكید ما سبق في ورقة العمل التي تقدمت بھا كینیا عام 

ومن ثم  ،ؤكد أن المدار الثابت ال یمكن اعتباره جزء من الفضاء الخارجيالسلمیة للفضاء الخارجي لت

  .19672یجب عدم خضوعھ ألحكام معاھدة الفضاء الخارجي 

إعالن بوغوتا الذي تبنتھ الدول االكواتوریة القى انتقادات الذعة من طرف الدول الفضائیة  إال أن

ثالث لھذا المبحث وذلك بتوضیح المواقف التي والنامیة على حد سواء، وھو ما سنوضحھ في المطلب ال

  .ااتخذتھا ھذه الدول مع تفصیل األسانید التي ارتكزت علیھ

  المشتركة الثابت االعتراف الدولي بملكیة المدار: المطلب الثالث

وقد أیدتھا في معارضتھا ھذه  ،لقد عارضت الدول الفضائیة الكبرى بشدة ادعاءات الدول االستوائیة

وقد استندت في اعتراضھا على أن الحجج التي أوردتھا  ،3ول المتقدمة والنامیة على حد سواءمعظم الد

تلك الدول لتقریر سیادتھا على أجزاء من المدار غیر كافیة، كما تعرضت وجھات النظر التي وردت في 

  :التاليإعالن بوغوتا إلى انتقاد عنیف سواء من الناحیة العلمیة أو القانونیة وذلك على النحو 

وأنھ یخضع لمعاھدة  ،ال یتجزأ من الفضاء الخارجيًء أن المدار الثابت بالنسبة لألرض یشكل جز -

لذلك فإعالن الدول االستوائیة یتعارض مع نص المادة الثانیة من معاھدة  ،1967الفضاء الخارجي لسنة 

                                                 
  L/2.C/105.AC/A.155: وثیقة االمم المتحدة رقم: 1
  81، المرجع السابق، صعبد المنعم سید أحمد فوزي: 2
3:                                                                                                           Ruth Erne, Op.CIT, p105.    
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وتؤكد على وجوب أن  ،ارجيالتي ترفض إدعاءات أیة دولة السیادة على أجزاء من الفضاء الخ ،الفضاء

  .یكون الفضاء الخارجي حرا لالستكشاف واالستخدام من قبل كل الدول

أن إدعاء اإلعالن بأنھ یستھدف ممارسة الضغوط على الدول المتقدمة وذلك من أجل كسر احتكارھا  -

ان االستخدام ألن ضم ،للمدار وضمان استخدامھ بطریقة عادلة من قبل جمیع الدول، یبدو بأنھ غیر منطقي

األمثل ال یتحقق بتقریر سیادة الدول االستوائیة على أجزاء المدار الواقعة فوق إقلیمھا، بل یتم من خالل 

  .السعي نحو إنشاء قواعد قانونیة تكفل االستخدام األمثل لھذا المدار

 الذي یقوم بھفي وجود الدور  أنھ ال ضرورة لوضع نظام قانوني خاص لتنظیم استخدام المدار الثابت -

قام بتوضیح المسائل المتصلة باستخدام ھذا المدار والذي  ،اإلتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة

ویظھر ذلك  ،من قبل جمیع الدول، كما أن ھذا التنظیم قد أسفر على تقدیم خدمات قیمة جدا للبشریة كلھا

   .من خالل الخدمات التي تقدمھا منظمات دولیة وإقلیمیة

مع ذلك فإن اإلمكانیة العادلة للوصول إلیھ  ،أن المدار الثابت بالرغم من كونھ موردا طبیعیا محدودا -

  .الالسلكیةتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة ومن اتفاقیة اإل 33ینبغي ضمانھا لجمیع الدول وفقا للمادة 

إلدعاء بأن المدار الثابت ال أن عدم وجود تعریف أو تحدید للفضاء الخارجي ال یرتب بالضرورة ا -

كلم یجعلھ جزءا من الفضاء  36000یتواجد في الفضاء الخارجي، كما أن ارتفاع المدار الثابت حوالي 

  .1الخارجي

ھو بصفة عامة ظاھرة طبیعیة تنتج عن المدار الثابت أو غیره من المدارات، سواء كان  ،أن المدار -

األرضیة تعد إحدى ھذه القوى الطبیعیة التي یخضع لھا باإلضافة  وأن الجاذبیة ،تفاعل عدة عوامل طبیعیة

ومن جھة  ،الخ، لذلك فإن المدار لیس مصدرا طبیعیا أرضیا... إلى قوى أخرى كضغط أشعة الشمس

أخرى فإن جاذبیة األرض ككل ھي التي تباشر تأثیرھا على المدار ولیس فقط الجاذبیة الناشئة عن 

لو تم التسلیم بوجھة نظر الدول االستوائیة وتم األخذ باألثر الفاعل للجاذبیة المناطق األرضیة، وحتى و

فإن ذلك سوف یؤدي إلى استخالص أن جمیع المدارات وبالتالي  ،األرضیة كأساس لتحدید ھویة المدار

                                                 
  .391، ص المرجع السابق االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ،بن حمودةلیلى : 1
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وھو ما یتعارض مع  ،ھي إذن غیر متواجدة في الفضاء الخارجي ،كافة األقمار الصناعیة المتواجدة فیھا

  .المبادئ العامة المستقرة لقانون الفضاء

إن المدار الثابت ھو من صمیم الفضاء الخارجي على عكس ما تدعیھ الدول االستوائیة فھو یخضع  -

لمعاھدة الفضاء، كما أن قول تلك الدول بأن حریة استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي لم تكن جزًء من 

ھو قول مردود علیھ، ألن ھذه المعاھدة  1967عاھدة الفضاء العام القواعد القانونیة الدولیة حین صیغت م

بل كانت عبارة عن تدویل وتنظیم للعرف الدولي القائم في  ،لم تأت بقانون دولي جدید للفضاء الخارجي

أي قبل صیاغة  1957كانت قد بدأت منذ عام  ،ذلك الوقت، حیث ممارسة أنشطة الفضاء الخارجي

  .1المعاھدة بعشر سنوات

أن عددا من الدول النامیة تكنولوجیا ال تشارك الدول  أما عن موقف الدول النامیة، فنذكر ھنا

حیث أبدت احتماال كبیرا أن یصبح المدار الثابت  ،االستوائیة إدعاءھا في حقوق السیادة على ھذه المدارات

 ،لقھا الدول المتقدمةمزدحما باألقمار الصناعیة التي تط ،وھو مصدر طبیعي محدود ،بالنسبة لألرض

وبذلك تقل فرص الدول االستوائیة والدول النامیة في الحصول على مكان في ھذا المدار، وألن ھذه الدول 

النامیة تملك عددا قلیال من ھذه األقمار فھي تطالب بضرورة إتاحة إمكانیة عادلة لكي تصل إلى ھذا 

ة، وبذلك فقد تقدمت مجموعة السبعة والسبعین بورقة باإلضافة إلى منحھا بعض المعاملة التفضیلی ،المدار

عمل تعبر عن أراء المجموعة، والتي تعتبر في نفس الوقت أساسا للمناقشات الخاصة بالمدار الثابت 

  :، وقد شملت ھذه الورقة ما یلي2بالنسبة لألرض واستخدامھ

ك فاستخدامھ یجب أن یكون رشیدا لذل ،أن المدار الثابت بالنسبة لألرض یعتبر موردا طبیعیا محدودا/ 1

مع األخذ بعین االعتبار الحاجات الخاصة للدول النامیة والموقع  ،ومنصفا لصالح البشریة جمعاء

  .الجغرافي لدول معینة

أن تطویر علم وتكنولوجیا الفضاء المطبقین في استخدام ھذا المدار لھ أھمیة أساسیة بالنسبة للتنمیة / 2

  .یة والثقافیة لشعوب كل الدول خاصة شعوب الدول النامیةاالقتصادیة واالجتماع

                                                 
1:                                                                                                         Ruth Erne, Op.CIT, p105   
  .91، 90، ص المرجع السابق ممدوح فرجاني خطاب،: 2
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لصالح البشریة  ،ینبغي أن یقتصر استخدام المدار الثابت بالنسبة لألرض على األغراض السلمیة/ 3

  .من خالل تشجیع التعاون والتفاھم الدولیین ،جمعاء

وفقا  ،ر الثابت بالنسبة لألرضینبغي أن تكفل لجمیع الدول عملیا العدالة في فرص الوصول الى المدا/ 4

كما ینبغي استخدام  ،من اتفاقیة نیروبي لإلتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة 11و 10للمادتین 

ھذا المدار على النحو األكفأ واألكثر اقتصادا، ثم مراعاة االحتیاجات الخاصة للدول النامیة والوضع 

ائیة التي یستمد ھذا المدار طبیعتھ المادیة الخاصة وصفاتھ الجغرافي لبعض الدول مثل الدول االستو

  .1وھي المنطقة التي تقع فیھا الدول االستوائیة ،الممیزة األخرى من صلتھ بخط االستواء

إذن، فاالعتراف بأن المدار الثابت إرث مشترك لإلنسانیة یضع على عاتق الدول التي ھي الممثل 

اإلدارة العقالنیة، المشاركة العادلة، : حافظة علیھ، وذلك من خاللالشرعي لھاتھ اإلنسانیة واجب الم

وھي ثالثیة سنحاول اإلحاطة بأبعادھا في الجزء التالي من  ،2واقتصار استخدامھ على المیدان السلمي فقط

  .ھذه الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .394المرجع السابق، ص االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ، بن حمودةلیلى : 1
2:                                                                                        Mouhamed Bedjaoui, Op, CIT, p76.   
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االستغالل العقالني والعادل واالستخدام السلمي للمدار : المبحث الثالث

 الثابت

حاولت الدول النامیة أن تضع مبدأ النفاذ العادل موضع التطبیق، بعد أن الحظت أن النظام القانوني 

 "من یأت أوال یخدم أوال "لالتصاالت ال یحمي مصالح الدول النامیة، وذلك ألن أساسھ ھو قاعدة 

)Premier arrivé, premier servi (ام تردد معین بمجرد التي تعطي األولویة للدولة السباقة الى استخد

بحیث یمنح ھذا التسجیل تلك الدولة الحق في الحمایة . تسجیل ھذا التردد لدى االتحاد الدولي لالتصاالت

  .الدولیة في مواجھة المستخدمین الالحقین الذین یرغبون في استخدام ھذا التردد

ثّم سعت إلى إدخال مبدأ وقد وجدت الدول النامیة أن تطبیق ھذا المبدأ یعرض مصالحھا للخطر، ومن 

   .ل إلى القانون الدولي لالتصاالتالنفاد العاد

ال یمكن أن تحقق أھدافھا إال إذا قید ھذا االستخدام  ،أي محاولة لعقلنة استخدام المدار الثابت ا أنكم

بقدر ما یتوقف  ،لن یتوقف مستقبل الفضاء بوصفھ موردا على التكنولوجیا« باألغراض السلمیة، حیث 

من أجل إقامة مؤسسات دولیة سلیمة إلدارة ھذا المورد، وسیتوقف قبل كل  ،لى النضال البطيء والشاقع

   »1 شيء على قدرة البشریة على منع سباق التسلح في الفضاء

  :ومن ھنا ارتكزنا في تفصیل ھذا المبحث على ثالث مطالب كما یلي 

 .والعادل نشأة وتطور مبدأ االستغالل العقالني: المطلب األول -

 .التطبیق العملي لمبدأ االستغالل العقالني والعادل على المدار الثابت: المطلب الثاني -

  .تقیید استخدام المدار الثابت باألغراض السلمیة: المطلب الثالث -

 

                                                 
1
  .343ص . 1979، اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة ، ترجمة محمد عارف كامل، اصدارات عالم المعرفة، أكتوبر "مستقبلنا المشترك"تقریر  : 
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 نشأة وتطور مبدأ االستخدام العقالني والعادل: المطلب األول

إحداث تغییرات في القواعد القانونیة القائمة والتي  حاولت الدول النامیة بعد حصولھا على االستقالل،

لم تشارك في صیاغاتھا وإقرارھا، محاولة بذلك حمایة مصالحھا وحقوقھا، حیث أكدت تلك الدول في 

أو  البدایة على حقوقھا السیادیة المتساویة مع الدول المتقدمة، ثم طالبت باإلضافة إلى ذلك بمعاملة تفضیلیة

فیما یتعلق بالتنمیة، وذلك في محاولة منھا الستدراك بعض  ''Droits préférentiels" بحقوق تفضیلیة

  .ما فاتھا بسبب قرون من االحتالل والحرمان االقتصادي

وقد دفع ھذا التصور الدول النامیة إلى المطالبة بالحصول على الحق في المشاركة والنفاد العادل 

، وفي الفضاء الخارجي، وذلك إدراكا منھا لما یوفره استخدام للموارد الطبیعیة الموجودة في قاع البحار

  .واستغالل ھذه الموارد من منافع اقتصادیة غیر مسبوقة

لعبت الدول النامیة دورا فعاالً في صیاغة وتطویر العدید من القواعد  ،وانطالقا من ھذا اإلدراك

قانون الدولي لالتصاالت، وذلك على أساس أن القانونیة الدولیة بما فیھا قواعد القانون الدولي للفضاء وال

ومن ھنا جاء ربط  .االتصاالت تمثل عامال ال غنى عنھ لتحقیق التنمیة االقتصادیة في دول العالم الثالث

بجمیع أبعادھا، ونشیر ھنا إلى التجربة اإلفریقیة التي حاولت نشاطاتھا الفضائیة بمبادئ التنمیة لھذه الدول 

ت الفضاء في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة اإلفریقیة من خالل سلسلة المؤتمرات استغالل تكنولوجیا

والتي " العلوم والتكنولوجیات الفضائیة في خدمة التنمیة المستدامة في إفریقیا"المنعقدة تحت عنوان 

، )أبوجا(نیجیریا : والتي احتضنتھا على التوالي 2013و 2011، 2009، 2007، 2005انعقدت في 

   .2)أكرا(، وغانا  )مومبازا(، كینیا 1)الجزائر العاصمة(الجزائر  ،)كاب تاون( فریقیا الجنوبیةإ

أن درجة التطور التي یتمیز بھا قطاع االتصاالت بصفة  ،كما وضعت الدول النامیة في اعتبارھا

ك ألسباب في العالم الثالث ضعیفة جدا، وذل ،واالتصاالت عبر األقمار الصناعیة بصفة خاصة ،عامة

                                                 
1: Actes de la troisième Conférence Africaine sur les Sciences et Technologies Spatiales au Service du 

Développement Durable « ALC-2009 », Renforcement des Partenariats Africains dans le Domaine Spatial, 
Edition Agence Spatial Algérienne, Alger 07-09 décembre 2009. 
2: Participation de l’Algérie aux travaux de la 5éme Conférence Africaine sur les Sciences et  Technologies 

Spatiales au Services du Développement Durable (ALC-5) Accra (Ghana) 03-05 2013, article publié sur le site 
de l’Agence Spatiale Algérienne :  www.asal-dz.org 
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عدیدة منھا أن القسم األعظم من طیف ترددات الرادیو الممكن استخدامھ في االتصاالت تم بالفعل احتكاره 

، والتي تقرر أولویة وحمایة "من یأت أوال یخدم أوال " في ضوء سریان قاعدة  ،من قبل الدول المتقدمة

السجل الرئیسي الدولي للترددات وال یحق  وتقوم بتسجیلیھ في ،للدولة التي تسبق إلى استخدام تردد معین

ألي دولة أخرى أن تستخدم ھذا التردد أو تسبب تداخالت ضارة للمحطة التي تقوم باستخدامھ، وھي ذات 

القاعدة المطبقة على المدار الثابت، وذلك ألن استخدام المدار الثابت یرتبط بطیف ترددات الرادیو ارتباطا 

  .الطیف/إنھ یطلق علیھما معا مورد المدارفغیر قابل للتجزئة، ومن ثم 

وقد استمرت جھود الدول النامیة في االتحاد الدولي لالتصاالت عقدین من الزمان دون حدوث أي 

تغییر جوھري، بسبب المعارضة الشدیدة من الدول المتقدمة مما أدى إلى مواجھة الدول النامیة لصعوبات 

  .1ئیةشدیدة في إنشاء شبكات لالتصاالت الفضا

وقد أدت جھود الدول النامیة إلى قیام المؤتمر اإلداري العالمي للرادیو المعني باالتصاالت الفضائیة 

WARC.ST  والذي تضمن ألول مرة أن المدار الثابت  02إلى إصدار القرار رقم  1971والمنعقد عام

ینبغي   "Ressources Naturelles Limitées''وطیف ترددات الرادیو ھي موارد طبیعیة محدودة 

بالطریقة األكثر كفاءة وفاعلیة واقتصاد، وأن لجمیع الدول حقوقًا متساویة في استخدام  ااستخدامھ

الترددات لدى االتحاد الدولي لالتصاالت، ویجب أال یمنح الدول أي أولویة دائمة في االستخدام، كما یجب 

نت بالفعل من إنشاء شبكات ووضع أقمار أن تتخذ جمیع اإلجراءات الالزمة من قبل الدول التي تمك

  .صناعیة في المدار الثابت من أجل إتاحة إمكانیة قیام الدول األخرى بإنشاء شبكات فضائیة جدیدة

، "من یأت أوال یخدم أوال"ھذا القرار غیر ملزم إال أنھ بمثابة تحول ھام نحو تعدیل قاعدة  ورغم أنّ 

رر أن الدول م والتي تق1973من اتفاقیة االتصاالت الدولیة لعام  33وقد كان ھذا القرار أیضا نواة المادة 

أن ترددات الرادیو  ،عند استخدام نطاقات الترددات في خدمات الرادیو الفضائیةسوف تضع في اعتبارھا، 

والمدار الثابت موارد طبیعیة محدودة، یجب أن تستخدم استخداما اقتصادیا وكفؤا حتى یمكن أن یتاح 

                                                 
1: Jablu Ram, developaments in the international law of telecommunication, A-S-I-L, proceedings of the 83 red 

annual, meeting, 1989.p391 
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مجموعات الدول نفاد عادل لترددات الرادیو وللمدار الثابت، وفقا ألحكام لوائح الرادیو وتبعا  للدول أو

  .1الحتیاجات الدول واإلمكانات الفنیة المتاحة لھا

المذكورة تمثل خطوة ھامة، ألنھا أدخلت ألول مرة فكرة النفاد العادل في  33وبالرغم من أن المادة 

اقیة االتصاالت الدولیة، إالّ أن صیاغة المادة قد أھملت جوھر مبدأ النفاد صیاغة قانونیة ملزمة ضمن اتف

  :العادل، وأضعفت أثره عندما قرنتھ بشرطین ھما

 .االلتزام بأحكام لوائح الرادیو، وھي مازالت تعكس قاعدة من یأت أوال یخدم أوال   - أ

وھو ما یعني أال یتاح " لمتاحة لدیھاواإلمكانات الفنیة ا"أن تتاح النفاد العادل وفقا الحتیاجات الدول  - ب

 .ھذا النفاد لدول العالم الثالث التي ال تمتلك القدرات واإلمكانات الفنیة والتكنولوجیة المالئمة

وبذلك تكون ھذه المادة قد قررت حق النفاد العادل للدول التي تتمتع بھ فعال، وھي الدول التي تمتلك 

  . القدرات الفنیة الالزمة

الدول النامیة عیوب ھذا النص ونقائص الصیاغة الموجودة فیھ، وعملت على تعدیلھ في  وقد أدركت

وبمقتضى ھذا التعدیل أصبح النفاد العادل یتاح للدول جمیعا  ،1982اتفاقیة االتصاالت الدولیة نیروبي 

جب أخذ وھذا یستو" مع مراعاة الحاجات الخاصة للبلدان النامیة، والموقع الجغرافي لبعض البلدان"

  .احتیاجات الدول النامیة بعین االعتبار عند وضع النفاد العادل موضع التنفیذ

، عندما أصدر المؤتمر اإلداري العالمي 1979ھذا وقد تحقق مكسب آخر لھاتھ الدول في عام 

الطیف مورد طبیعي محدود یتزاید / والذي تضمن أن مورد المدار 03القرار رقم  W.A.R.C -79للرادیو

ب العالمي علیھ، ومن ثّم فإن ھناك حاجة ماسة إلى توفیر الحق في النفاد العادل إلى ذلك المورد الطل

 ، ثم دعا القرار إلى عقد مؤتمر إداري عالمي للرادیو في2واستخدامھ بالطریقة األكثر كفاءة واقتصادا

ار األقمار الصناعیة دورتین وحدد ھدفا للمؤتمر ھو أن یضمن عملیا لجمیع الدول نفاذا عادال إلى مد

  3الثابتة ونطاقات الترددات المخصصة للخدمات الفضائیة

                                                 
1 :Abdelkader Ibrir, Coordination de la source orbite/spectre, actes du séminaire sur « Les Télécommunications 

Spatiales »,  Edition Agence Spatial Algérienne, Alger 20 et 21 décembre 2005, p127. 
2 :Abdelkader Ibrir, Op.CIT, p129. 
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وانتھى إلى  1985، 1988السابق في دورتین عام  03وقد عقد المؤتمر الذي دعا إلیھ القرار رقم 

وضع خریطة لتوزیع الترددات تعد سابقة في إطار وضع النفاد العادل في المدار الثابت، وطیف الترددات 

  ) FSS(علقة بالرادیو وذلك في خدمة األقمار الصناعیة الثابتة المت

التي واجھت المؤتمر، وذلك  فاد العادل من الموضوعات الرئیسیة األولىوكان تحدید مفھوم الن

والذي  ،باعتبارھا الھدف الذي یسعى المؤتمر إلى تحقیقھ، ولم یالحظ أي خالف بشأن مفھوم النفاد نفسھ

ل إلى المدار الثابت، ووضع أقمار صناعیة في المدار مع إتاحة الترددات المصاحبة، یعني إمكانیة الوصو

ولكن الخالف الحقیقي كان بشأن مفھوم العدالة، فالنفاد الذي یسعى المؤتمر إلى ضمانھ لجمیع الدول ھو 

  .النفاد العادل

 1973ة بدایة من عام وبرغم وجود مصطلح النفاد العادل في اتفاقیات االتصاالت الدولیة المتعاقب

إالّ  1998ومینا یولیس  1994والمعدل في كیوتو  1992وحتى دستور االتحاد الدولي لالتصاالت الحالي 

  .أنھ لم یرد أي تعریف لھذا المصطلح

 ،والعدالة معنى مثالي ال یمكن تحقیقھ بصفة مطلقة وعامة، وإنما یخضع لظروف كل حالة على حدى

ألنھا تختلف من نظام قانوني إلى آخر، ومع ذلك فإن من المتفق  ،عدالةویصعب وضع تعریف محدد لل

علیھ أن العدالة ترتبط بالوقائع المحیطة بكل حالة، كما أن العدالة ال تعني المساواة، ونظرا لعدم إمكانیة 

ة قدمة بشأن عدالوضع تعریف محدد للعدالة واختالف وجھات النظر بالنسبة للدول النامیة والدول المت

البد أن یضمن لھا حق الوصول إلى المدار امیة أن أي نفاد لكي یكون عادال الدول الن النفاد، حیث ترى

الثابت عندما تكون مستعدة وقادرة على الوصول إلى ھذا المدار، أما الدول المتقدمة فترى أن التقدم 

ل إلى المدار الثابت، وانھ لیس التكنولوجي كفیل بأن یضمن للدول النامیة الفرصة والحق في النفاد العاد

من العدالة حجز مواقع في المدار الثابت لدول غیر قادرة على استخدامھا، وحرمان الدول القادرة على 

  .1استخدامھا من ھذا االستخدام

                                                 
1: M.L smith, Op.CIT, p 60,61.   
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یمكن القول أن النفاد العادل یعني أن یكفل لكل دولة الحق في الوصول إلى المدار الثابت و 

مدار مع التردد المصاحب لھ، لكل دولة تأمل وترغب في ھذا النفاد في الوقت بتخصیص موقع على ال

  . 1الذي تكون مستعدة فیھ لذلك، وأي شيء أقل من ذلك ال یعد عادال

ویتم ذلك من خالل وضع آلیة محدودة ومنھج للتخطیط یكفل لجمیع الدول الحق في النفاد العادل إلى 

الوصول إلیھ  W.A.R.C-88حاول المؤتمر اإلداري العالمي للرادیو طیف الترددات وھو ما /المدار الثابت

   W.A.R.C-79 2الصادر عن المؤتمر اإلداري العالمي للرادیو 3من خالل تنفیذ القرار رقم 

  تطبیق مبدأ االستخدام العقالني والعادل على المدار الثابت: المطلب الثاني

وإدارة الموارد والثروات إدارة سلیمة، قصد تنمیة  یتطلب التراث المشترك تسییرا عقالنیا ورشیدا،

جمیع الشعوب والدول، ولن یتأتى ھذا، دون تعاون الجمیع ومشاركتھم في جني ھذه الثمار، وتؤدي 

المشاركة الجماعیة للتراث المشترك إلى توطید عالقات الصداقة والتفاھم بین الشعوب وإلى إرساء 

التراث " كل أسباب النزاع، لذلك فإننا نجد أن النصوص التي تحكم عالقات سلمیة وودیة وإلى استبعاد 

تنص جمیعھا على استعمالھ واستكشافھ في األغراض السلمیة فقط، وإلى ترشید ھذا " المشترك لإلنسانیة

وألن المدار الثابت أحد مجاالت  .3االستخدام، على وجھ أفضل، یتیح للجمیع إشباع  حاجاتھم األساسیة

ترك لإلنسانیة، إلى جانب كونھ مورد طبیعي محدود، فإنھ ھو اآلخر یتطلب إدارة رشیدة االرث المش

  .وتعاونا دولیا في سبیل تسییره بعقالنیة وعدالة

لم یكن االعتراف بضرورة تنظیم المدار الثابت حكرا على االتحاد الدولي لالتصاالت فقط، حیث نجد  

 ، وقدالمتعلق بالتنمیة المستدیمة'' Le rapport de Brundtland''  وبالموازاة مع ذلك تقریر بروتالند

                                                 
1:Pereira Baia, le cadre juridique international des activités spatiales :l’exemple des télécommunications par 

satellites, thèse soutenue pour obtenir le DEA en droit international et organisations internationales, université de 
paris panthéon Sorbonne, 2001, p60. 
2 : Abdelkader Ibrir, Op.CIT, p130. 

3: 

، 1992، مبدأ التعاون الدولي في القانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، جامعة الجزائر، رضا همیسي
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، ''مستقبلنا المشترك''تحت عنوان  1989التابعة لألمم المتحدة، في  1أصدرتھ اللجنة الدولیة للبیئة والتنمیة

حول البیئة  1992والذي  كان األساس الذي اعتمد علیھ المؤتمرون فیما بعد في قمة ري ودي جانیرو 

وھو تقریر لیس ألي دراسة تعنى بالتنمیة أو بأحد أبعادھا الحق في تجاوزه، حیث تناول ھذا  والتنمیة،

ھذا  مشتركة، ویعتبر التقریرالتقریر موضوع المدار الثابت في جزئھ العاشر المتعلق بإدارة المناطق ال

ھذا المدار لیس أن  ة االقتصادیة، حیث جاء فیھالمدار أثمن جزء من فضاء األرض المداري من الزاوی

ومحدود، على اعتبار أن عدد األقمار التي یمكن وضعھا فیھ دون أن " شحیح"ثمینا فحسب بل ھو مورد 

  .یحدث تداخل بین الموجات المنبعثة منھا محدود

في البدایة  م بھا استخدام ھذا المدار بأن ذكروقد عدد ھذا الجزء من التقریر الطرق التي یمكن أن ینظ

ضمنھ إعالن بوغوتا، أي امتالك كل دولة للجزء المقابل إلقلیمھا وبالتالي تنظیمھ تنظیما العرض التي ت

داخلیا، وألن ھذا العرض قد تنافى مع مبدأ عدم جواز تملك الفضاء الخارجي التي تضمنتھ معاھدة الفضاء 

ت اإلرث الخارجي، وألن ھذا المجال قد تم ادخالھ فیما بعد من طرف المجموعة الدولیة في مجاال

  .المشترك لإلنسانیة، تم تجاوز ھذا اإلقتراح

واقترحت مجموعة أخرى نظام ترخیص الستخدام المدار الثابت، حیث تمنح البلدان مسارات یمكن حینئذ 

  .بیعھا أو تأجیرھا أو حفظھا لالستعمال في وقت الحق

قیام ھیئة دولیة تمارس  ،ومن بین الطرق األخرى إلدارة ھذا المورد واستثمار ریعھ للصالح العام

حق التصرف بالمسارات، وحق منح التراخیص في مزاد للراغبین، وسیكون ھذا البدیل مشابھا لسلطة 

  .قیعان البحار في اتفاقیة قانون البحار

استحداث نظام لحقوق ملكیة المدار الثابت، وخصوصا " أو الفضائیة"ولقد عارضت البلدان الصناعیة 

وھي ترى أن نظاما للتوزیع . وقا في المسارات لبلدان غیر قادرة على استخدامھا اآلنالنظام الذي یمنح حق

  .المسبق سیزید التكالیف ویقلل الحافز الذي یدفع القطاع الخاص إلى تطویر ھذا المدار واستخدامھ

، أنھ وترى بلدان أخرى، تدرك تنامي دور االتصاالت عبر األقمار الصناعیة التي تشكل أھم استخداماتھا

  .ینبغي إقامة أنظمة ضابطة قبل أن تجعل المنافسة اتخاذ خطوة كھذه أكثر صعوبة

                                                 
1
 Gro"بطلب من األمین العام لألمم المتحدة الدكتورة النرویجیة غرو هالم بروتالند  1983تلك الفترة ومنذ تأسیسها عام ترأست هذه اللجنة في  : 

Halem Brundtland " جنسیة، وعن الجزائر نذكر الدكتور محمد سحنون 20وبمشاركة فریق عمل من. 
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فإن نظاما لتوزیع  ،وبما أن االتصاالت عبر األقمار الصناعیة تنطوي على استخدام موجات السلكیة

یقوم الذي  ،المسارات في ھذا المدار قد انبثق كأمر واقع من خالل نشاطات االتحاد الدولي لالتصاالت

  .على توزیع تلك الموجات الالسلكیة

كما أن الطابع التقني العالي لمھمة توزیع الموجات الالسلكیة باإلضافة إلى حقیقة أن االلتزام الصارم، 

أمر ضروري لتمكین أي جھة من استخدام ھذا المورد، قد أدى إلى قیام نظام دولي ناجح إلدارة الموارد 

  .1بصورة فعالة

التطبیق العملي لمبدأ االستخدام العقالني والعادل على المدار الثابت، یرجع في إن التطرق إلى 

الذي یركز عملھ على التنظیم الفني لالتصاالت عبر  ،إلى الدور الھام لالتحاد الدولي لالتصاالتالحقیقة 

االتحاد  التي تشكل حجر الزاویة في موضوع استخدامات المدار الثابت، ویحاول ھذا ،األقمار الصناعیة

، من خالل اللجنة الدولیة لتسجیل "أي مرفق االتصاالت"الوصول إلى إدارة رشیدة لھذا المرفق الدولي 

الترددات والتي تختص بإنشاء سجل طیف الترددات الخاص بین الدول، وتسعى إلى البحث عن الحلول 

لجة المشكالت الفنیة وأخیرا معا. الخاصة بمشكالت التشویش بین محطات االتصال للدول المختلفة

  :وھو ما سیتم التعرض لھ فیما یلي 2القانونیة للمواقع المداریة الثابتة المخصصة للدول

  L’U.I.T: االتحاد الدولي لالتصاالت: الفرع األول

من اتفاقیة نیروبي بنصھا على أن االتحاد یلتزم  4إن دور اإلتحاد في ھذا المجال، وضحتھ المادة 

والقیام بتسجیل التخصیصات " Bandes des Fréquences"خاص بشرائح الترددات بإجراء التوزیع ال

"Assignations "كما یختص االتحاد بتنسیق الجھود بین الدول من . التي تقوم بھا الدول لھذه الشرائح

أجل استبعاد التداخل الضار بین محطات االتصال للدول المختلفة ولتحسین استخدام الموجات في مجال 

  .3تصالاال

                                                 
1
  .ما یلیھاو 344،المرجع السابق، ص "مستقبلنا المشترك"بروتالند تقریر  : 

2
  . 440ص  ، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى:  

3 :  

Benazouz Lemouchi, Procédures de notification et l’examen des plans établis par le Bureau des 
Radiocommunications de l’UIT, actes du séminaire sur « Les Télécommunications Spatiales »,  Edition Agence 
Spatial Algérienne, Alger 20 et 21 décembre 2005, p133. 
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وإذا كان اختصاص االتحاد في مجال توزیع الترددات یعود إلى بدایة نشأة االتحاد، فإن االختصاص 

الجدید الموكل لھذه المنظمة، ھو وضع تنظیم فني قانوني الستخدام المواقع المداریة والذي لم یثبت لالتحاد 

باإلضافة إلى توسیع اختصاص اللجنة ، 1973طبقا التفاقیة االتصاالت الدولیة لعام  1973إال منذ عام 

  .الدولیة لتسجیل الترددات لیشمل تسجیل المواقع المداریة الثابتة المخصصة للدول

، تؤكد "L’U.I.T"ومع االعتراف لكل دولة بحق تنظیم نظام االتصاالت الخاص بھا، فإن تنظیمات 

ھ من التقالید أن ھذه المنظمة ھي التي لھذا فإن. على ضرورة التعاون الدولي، وذلك لتفادي التداخل الضار

تمنح ترددات اإلرسال اإلذاعي، وفي ھذه الظروف فإنھ من المنطقي أن االتحاد الدولي لالتصاالت، ھو 

وفي ھذا الصدد نجد أنھ وعلى المستوى الداخلي  .من یسھر على توزیع الذبذبات المستخدمة عبر العالم

صالحیات تسییر طیف  (Agence Nationale des Fréquences)تمتلك الوكالة الوطنیة للترددات 

تسجیل طلبات الترددات أمام االتحاد الدولي الترددات على المستوى الوطني وھي القائمة على 

 .1لالتصاالت

ویتنوع أسلوب االتحاد الدولي في تنفیذ ھذه المھام، لذلك تساعده في القیام بمھامھ عدة أجھزة تشكل 

الذي یجتمع " مؤتمر المفوضین"والتي ھي معقدة نسبیا، حیث تضم أعلى ھیئة ھي ھیاكل ھذه المنظمة 

مبدئیا كل خمس سنوات، ولھ مطلق الصالحیة، مھمتھ جعل اتفاقیة االتحاد الدولي متماشیة مع التطورات، 

ة أو وبذلك فھو یختص بإعداد االتفاقات الدولیة في مجال االتصاالت، ویعھد للمؤتمرات اإلداریة العالمی

اإلقلیمیة مھمة إجراء التوزیع للموجات والمواقع المداریة الثابتة بین خدمات االتصال وبین المناطق 

والدول، وإدخال التعدیالت المناسبة على الئحة االتصال حیث یقع علیھا عبء مراجعة نظام رادیو 

ة إلى التنسیق بین األنظمة االتصاالت، واستخدام الذبذبات الالسلكیة، وتسجیل توزیع الذبذبات باإلضاف

  .إلخ... المختلفة لالتصاالت الفضائیة

األمانة العامة، اللجنة : ویساعد المؤتمر الذي یُعّد الجھاز األعلى في الھیئة، أربعة تنظیمات دائمة ھي

 الدولیة لتسجیل الترددات، باإلضافة إلى لجنتین استشاریتین إحداھما للرادیو واألخرى للتلفزیون، والتي

                                                 
1 : Abdelkader Ibrir, Op.CIT, p131. 
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تختص بإنشاء سجل لطیف الترددات الخاص بالدول، وتسعى إلى البحث عن الحلول الخاصة بمشكالت 

  .1ةالتشویش بین محطات االتصال للدول المختلف

وسوف یتم التعرض لدور االتحاد في التنظیم الفني لالتصاالت الخاصة بنظم البث المباشر عن 

  :وجات وذلك فیما یليطریق األقمار الصناعیة، ثم التنظیم الفني للم

  بث المباشر عبر األقمار الصناعیةدور االتحاد الدولي في التنظیم الفني لل . أوال

إن التعاون الدولي في میدان بث المعلومات ألكبر عدد من الجماھیر، یتناول االستخدام الواسع 

الدول مراقبة ما یدخل  ألنھ إذا كان بإمكان. والمتنوع للوسائل التقنیة ومناھج توصیل ھذه المعلومات

إقلیمھا من إنتاج الصحف والسینما، فإن األمر یصبح صعبا ومعقدا في مجال االتصاالت، حیث تختفي 

اإلذاعیة التي ال  2الحواجز الجمركیة وتزول الحدود بین الدول، بحیث ال یمكن منع انتشار الموجات

  .تعرف الحدود وال الحواجز

، فإنھ یخضع للعدید من "Spectre de Fréquences" 3دداتأما بالنسبة الستخدام طیف التر

والتي دخلت  1982النصوص الدولیة، وفي مقدمتھا، االتفاقیة الدولیة لالتصاالت المبرمة في نیروبي عام 

، ھذا باإلضافة إلى 1973فحلت بذلك محل االتفاقیة الدولیة لالتصاالت لعام  1984حیز النفاذ في عام 

، والتي تشمل على قواعد ملزمة، وعدد من القرارات والتوصیات الصادرة 4لملحقة بھاالئحة االتصاالت ا

  .من المؤتمرات اإلداریة العالمیة واإلقلیمیة لالتصاالت

وتستھدف ھذه النصوص، بصفة عامة، مواجھة مشكلة محدودیة الموجات المستخدمة في مجال 

. لموجات بین خدمات االتصاالت المختلفةاالتصاالت، وضرورة إجراء توزیع فعال وعقالني لھذه ا

                                                 
1
:                                                                                                           Ruth Erne, Op.CIT, p135. 

بأنها شكل من أشكال الطاقة الكهرومغناطیسیة المتذبذبة القادرة على االنتقال في الفضاء بدون حاجة إلى رابط " Les Ondes"موجات وتعرف ال :2

 .مادي
 10، ویتراوح تردد لموجات من "Hertzبالهیرتز "ویتم قیاس تردد الموجة . هي سرعة تغیر الموجة في الزمن" Les Fréquences"الترددات : 3

 . وطبقا للمستویات التقنیة المتاحة، فإنه ال یمكن السیطرة على استعمال هذه الموجات إال في جزء منه. جیجاهرتز 3000رتز إلى كیلوه

الذي اكتشف موجات الرادیو عام  Heinri Rudolph Hertzهو وحدة قیاس سرعة التذبذب وقد جاء هذا المصطلح نسبة للعالم األلماني : والهرتز

  .ملیار هرتز1= جیجاهرتز 1ملیون هرتز، و1=میجاهیرتز 1هرتز، و  1000= كیلوهرتز  1: ت المضاعفة للهرتز هيوالوحدا 1886
  .، وظلت محال لتعدیالت كثیرة بناء على قرارات المؤتمرات الدولیة1959أنشئت الئحة االتصاالت عام : 4



  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  : : الفصل األولالفصل األولـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فضال عن كفالة حق جمیع الدول في ...) التلفزیون بأنواعھ، الرادیو، االتصاالت الجویة والبحریة(

  .استغاللھا، ومنع حدوث تداخل ضار بین الموجات المستخدمة

لترددات إن ھذه الموجات تتمیز بالمحدودیة، مما یتطلب ضرورة توزیع الترددات، وألن طیف ا

"Spectre de Fréquences" یشكل ثورة طبیعیة محدودة، وباعتبار أنھ غیر قابل للتملك وفقا للمبادئ ،

، فإن شریحة الترددات المخصصة لمستخدم معین، تصبح حرة 1967التي وضعتھا معاھدة الفضاء لعام 

  .في حالة التوقف عن استخدامھا، مما یستتبع إمكانیة نقلھا لمستخدم آخر

ي ھذا االتجاه فإن الطیف مصدر ال یفنى، ولكنھ في المقابل إذا لم یتوفر التنسیق في استخدامھ فإن ذلك وف

سوف یؤدي إلى تبذیره، وھو ما یقتضي ضرورة تنظیمھ، وبالتحدید فإن االتحاد الدولي لالتصاالت 

"L’U.I.T "اف حتى ال یؤدي ھو المسؤول عن توزیع الترددات، مراعیا في ذلك مبدأ العدالة واإلنص

تخصیص الترددات إلى تشكیل أفضلیة دائمة لدولة أو لدول معینة، مسببا في ذلك عرقلة للدول األخرى 

  :التي ترید إنشاء أنظمة اتصاالت فضائیة، لذلك فإن توزیع الترددات یتم عبر المراحل التالیة

ت وذلك بواسطة المؤتمرات یتم توزیع الترددات بین الخدمات المختلفة لالتصاال: المرحلة األولى - 

 .العالمیة اإلداریة لالتصاالت

یتم تقسیم الترددات بین المناطق الجغرافیة في العالم، وذلك وفقا لتقسیم العالم إلى ثالث : المرحلة الثانیة - 

 .1أوروبا وإفریقیا، ثم األمریكیتین، وأخیرا آسیا وأسترالیا ونیوزیلندا: مناطق

، ثم یتم توزیعھا بین المناطق وبین الخدمات "جدول توزیع الترددات" إن المؤتمرات الدولیة تنشئ

 .المختلفة لالتصاالت

الوكالة الوطنیة للترددات بالنسبة ( أما المرحلة الثالثة واألخیرة، فإنھا تتم على المستوى الوطني - 

ت التي لطیف الترددا" Assignations"، حیث تباشر الدولة سلطانھا في إجراء تخصیصات )للجزائر

  2 .تستخدمھا محطات االتصال على أن یتم ھذا التخصیص طبقا لمبادئ محددة

                                                 
1
في مجال البث التلفزیوني المباشر عبر األقمار الصناعیة، فقد تكفل مؤتمر  توصل االتحاد الدولي إلى إنشاء خطط تفصیلیة الستخدام الموجات : 

وأدمجت في الئحة  1979وتم إقرارها في مؤتمر ) آسیا وأسترالیا ونیوزیلندا(، والمنطقة الثالثة )أوروبا وٕافریقیا(بإعداد خطة للمنطقة األولى  1979

والتي تم اعتمادها من قبل مؤتمر  1983في المؤتمر اإلداري اإلقلیمي لعام ) أمریكا(انیة االتصاالت، كما تم إعداد الخطة الخاصة بالمنطقة الث

  .وأدمجت في الئحة االتصاالت 1985

294، المرجع السابق، ص حجازي محمود محمود : 2  
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  للتنظیم الفني الستخدام التردداتالمبادئ العامة . ثانیا

إن االتحاد الدولي لالتصاالت مھمتھ توزیع الترددات بین الدول على نحو عادل ومنصف، مراعیا 

من الئحة  05االتفاق مع جدول الترددات الوارد في المادة في ذلك المبادئ العامة التفاقیة نیروبي، وب

االتصاالت وكذلك قرارات وتوصیات المؤتمرات اإلداریة، ثم تسجیل ھذه التخصیصات لدى اللجنة 

  :الدولیة لتسجیل الموجات، وھذه المبادئ ھي

 مبدأ المساواة بین الدول )1

اد الدولي لالتصاالت، كان یطبق المیكانیزم إنطالقا من مبدأ أن الطیف لیس قابال للتملك، فإن االتح

، كما أن المبدأ الذي كان یتحكم في تسجیل 1الذي یسمح بتسییره وفقا لما یحقق مصالح كل المستخدمین

أو " من یصل أوال یُخَدم أوال"، ھو مبدأ L’I.R.F.Bالترددات من طرف اللجنة الدولیة لتسجیل الترددات 

"Premier arrivé, Premier servi" ویستتبع ذلك أنھ بمجرد تسجیل ھذه اللجنة للترددات، یصبح ،

  .توزیعھا معترف بھ دولیا بصفة رسمیة، وبالتالي فالذي یصل أوال یكتسب حقوقا تفضیلیة

لقد حاولت بعض الدول المتقدمة فرض ھذا المبدأ بخصوص استخدام الموجات في مجال االتصاالت، 

لمشروعة للدول النامیة التي ال تملك اإلمكانات التقنیة الالزمة إلنشاء خدمة لمصالحھا، متجاھلة المطالب ا

  .نظم التلفزیون المباشر عبر األقمار الصناعیة

، الذي وضع مخططا لتوزیع الترددات 1977ولكن قرارات المؤتمرات اإلقلیمیة خاصة مؤتمر جنیف 

أكدت كلھا على الحق المتساوي  1983على المناطق الجغرافیة في العالم، كذلك اتفاقیة نیروبي لعام 

لجمیع الدول في استخدام الموجات والمواقع المداریة، وضرورة مساعدة كل الدول أو مجموعات الدول 

  .، وبذلك فإن األفضلیة الممنوحة ألول شاغل للتردد أصبحت مستبعدة2إلقامة نظم فضائیة لالتصاالت

في التوزیع والذي " التخطیط المسبق"دولي لالتصاالت مبدأ وللتأكید على مبدأ المساواة، اعتمد االتحاد ال

یحفظ لجمیع الدول نصیبھا من الموجات والمواقع المداریة الستخدامھا عندما تمتلك القدرات التقنیة 

  .واالقتصادیة الالزمة إلنشاء نظم اتصاالت فضائیة

                                                 
1
 :                                                                                                   Abdelkader Ibrir, Op.CIT, p131   

2
االتصاالت :"اللذان أشارا إلى أن  1963لعام  1802والقرار رقم  1962لعام  1721لألمم المتحدة القرار رقم  ةلقد أصدرت الجمعیة العام : 

  ".استخدامهاباألقمار الصناعیة یحب أن تنظم على أساس عالمي وبطریقة ال تنطوي على تمییز وتسمح لجمیع الدول ب
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بھ الدول المتقدمة، والذي كان في توزیع الموجات الذي نادت " التخطیط الالحق"وبذلك تم ترك أسلوب 

 .یمنحھا فرصة غیر محدودة في استغالل ھذا المصدر، ولضمان عدم وجود موجات غیر مستغلة

 تخدام الرشید واالقتصادي للموجاتاالس )2

من اتفاقیة نیروبي، فإن الدول تلتزم بالعمل على الحد من عدد الموجات المستخدمة  33وفقا للمادة 

ومن أجل تحقیق ھذا الھدف فإن الدول تعمل على تطبیق أحدث ما . الضروریةألداء خدمات االتصال 

وصلت إلیھ التكنولوجیا في مجال االتصاالت، كما تلتزم عند استخدامھا للموجات أن تأخذ بعین االعتبار 

كون إن االستخدام األكثر فعالیة ی .أنھا مصادر طبیعیة محدودة یلزم استخدامھا بفعالیة وبطریقة اقتصادیة

 service"بازدواجیة في التخطیط بحیث یكون تسجیل الترددات إما بموجب تخطیط موضوع مسبقا 

planifié " أو عن طریق تخطیط غیر مسبق"service non planifié " وتختلف إجراءات الحصول

ن على تصریح كل منھما، بحیث یحاول االتحاد الدولي لالتصاالت االستجابة لطلبات الدول النامیة م

مھما كان مستوى نموھا الستغالل محتمل لھا، وكذا للدول المتقدمة التي خالل تخصیص مواقع لكل دولة 

  .1تحتاج ألكثر مما حددتھ المواقع المخططة مسبقا

 لحكومي لمھمة تخصیص طیف التردداتالطابع ا )3

الترخیص  من الئحة االتصاالت المرفقة باتفاقیة نیروبي، فإن االختصاص بمنح 725طبقا للبند 

الستخدام طیف الترددات المخصص لدولة ما، لمصلحة محطة االتصال، یدخل تحت سلطان حكومة 

  .دولة والتي تتولى بدورھا إخطار اللجنة الدولیة لتسجیل الموجات بھذا اإلجراءال

 ومن. ، االعتراف بالحق السیادي لكل دولة في تنظیم اتصاالتھا1982وقد تضمنت دیباجة اتفاقیة عام 

ناحیة أخرى فإن إقرار الدول لما ورد في اتفاقیة نیروبي ینطوي على تنازل ضمني عن جزء من سیادتھا 

 . 2في ھذا المجال، وذلك بقصد المساھمة في تسھیل التعاون الدولي في مجال االتصاالت

 االلتزام بتسجیل التخصیصات )4

                                                 
1:                                                                                               Abdelkader Ibrir, Op.CIT, p152  
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ة الدولیة لتسجیل الترددات، إن كل دولة ترغب في إقامة محطات اتصاالت، تلتزم بإخطار اللجن

وتتولى ھذه اللجنة بدورھا، نشر ھذا اإلخطار في دوریتھا الخاصة بقصد إعالم اإلدارات األخرى 

  . باستخدام ھذه المحطة بطیف ترددات محدد

وتقوم اللجنة بدراسة ما ورد في اإلخطار الذي یشتمل على العناصر الفنیة للمحطة للتأكد من مدى اتساقھ 

عدمھ  أوالتسجیل  تقرروبناء على ھذه الدراسة  ،ة االتصاالت ومع الخطط واالتفاقات اإلقلیمیةمع الئح

 .1ویكون ذلك في آجال محددة في لوائح االتحاد

 اإلشعاع نحو أقالیم الدول األخرىالحد من  )5

وسائل الفنیة بالنسبة للخدمة التلفزیونیة الوطنیة تلتزم الدول طبقا لالئحة االتصاالت، باستخدام كافة ال

المتاحة للحد بقدر المستطاع من اإلشعاع نحو أقالیم الدول األخرى ما لم یكن ھناك اتفاق مسبق مع ھذه 

كما تلتزم الدول بأن ال تتعدى قوة محطات البث التلفزیوني، القیمة الالزمة لضمان خدمة وطنیة  .الدول

 .ممتازة داخل حدود الدولة صاحبة الشأن

  ارتجنب التشویش الض )6

التأثیر الذي تحدثھ طاقة غیر مرغوب « من الئحة االتصاالت، فإن التشویش یقصد بھ 1طبقا للمادة 

فیھا، على استقبال نظم االتصاالت بسبب إرسال أو إشعاع أو تأثیر مغناطیسي، أو الجمع بین اإلرسال 

ویھھ أو فقد معلومات كان واإلشعاع والتحفیز المغناطیسي، مما یترتب عنھ انخفاض في نوعیة النقل أو تش

  » .من الممكن الحصول علیھا لوال ھذه الطاقة غیر المرغوب فیھا

ویعد التشویش ضارا إذا عطل أداء خدمات االتصال المالحیة، أو الخاصة باإلنقاذ أو أعاق خدمات اتصال 

وبي لالتصاالت، من اتفاقیة نیر 35وتلتزم الدول وفقا للمادة . تتم طبقا لما ورد في الئحة االتصاالت

بمراعاة إنشاء واستغالل كل المحطات أیا كان موضوعھا، بطریقة ال یترتب علیھا تشویش ضار 

باالتصاالت أو الخدمات الالسلكیة للدول األعضاء، وفي كل األحوال فإنھ من الضروري أن تزود 

ن بعد، إذا كان ھذا المحطات الفضائیة بأجھزة تكفل الوقف الفوري إلرسالھا، بواسطة جھاز التحكم ع

                                                 
1
: Benazqouz Lemouchi, Op.CIT, p152, 153. 
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، وسنتعرض بالتفصیل ألحكام المسؤولة عن التشویش 1اإلجراء مطلوبا طبقا لنصوص الئحة االتصاالت

 .على االتصاالت الفضائیة في الفصل الثالث من ھذا البحث

 "انتلسات"سبق والتنسیق مع منظمة االلتزام بإجراء التشاور الم )7

والتي دخلت حیز  1971أوت  20اتفاقیة انتلسات المبرمة في من  14نشأ ھذا االلتزام بمقتضى المادة 

، حیث یلزم ھذا النص الدول األعضاء بالدخول في إجراءات التشاور 1973فیفري  12النفاذ في 

عندما ترغب في إنشاء " انتلسات"والتنسیق مع المنظمة الدولیة لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعیة 

ي ذلك خدمة البث التلفزیوني المباشر، بصفة مستقلة عن النظام الذي حددتھ بما ف. شبكة اتصاالت فضائیة

ویؤخذ بعین االعتبار مدى تأثیر الشبكة المزمع إنشاؤھا على وظائف انتلسات ومدى اتساقھا مع . المنظمة

  .مھامھا

راءات كما تلتزم اإلدارات الراغبة في إنشاء نظام لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعیة بإتباع إج

التنسیق، وذلك قبل البدء في تشغیل النظام بمدة خمس سنوات والتنسیق مع اإلدارات األخرى في حالة 

  .2إنشاء نظم جدیدة، وإتباع الفتاوى الصادرة من اللجنة االستشاریة الدولیة لالتصاالت، عند حدوث نزاع

  :داري المسبقاالحتیاط اإل )8

ھا القانون الدولي لالتصاالت، وال یمكن ألي بحث في ھذا علمبدأ من أھم المبادئ التي وضیعد ھذا ا

  ".الطیف/المدار"أن یتجاوز التطرق إلیھ لما یثیره من أھمیة في تنظیم استخدام المورد الفضائي المجال 

 أو "ورقیةال"ألقمار الصناعیة ااالحتیاط اإلداري نتیجة تنامي وتزاید ظاھرة  إجراءظھر  

، وھي عبارة عن المنظومات الساتلیة المبلغ عنھا لالتحاد الدولي  « Satellites Fictifs »"الصوریة"

، وترجع ھذه الظاھرة إلى رغبة مستعملي األقمار الصناعیة بحجز 3لالتصاالت وغیر المشغلة فعال

الستغاللھا مستقبال، أو حرمان المتعاملین اآلخرین من استغالل المواقع المداریة والترددات الرادیویة 

  .رددات وذلك بحجزھا بھدف التقلیل من المنافسة واحتكار السوق التجاریة الخاصة بالنشاطات الفضائیةالت

                                                 
.303السابق، ص ، المرجع محمود حجازي محمود:  1  

2
  .446لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص : 
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ولقد أدى تنامي ظاھرة األقمار الصناعیة الورقیة مع تزاید الطلب على الموارد الطبیعیة المحدودة 

ه الظاھرة مع مبدأ إلى تأخیر وعرقلة التنسیق بین اإلدارات، إضافة إلى تعارض ھذ" المدار/الطیف"

  .االستعمال الفعال واالقتصادي للموارد الفضائیة

الكاشف والباعث الذي دفع االتحاد الدولي لالتصاالت إلى تقنین  « TONGASAT »واعتبرت قضیة 

كشفت  وقد .إجراء االحتیاط اإلداري، وإدراجھ ضمن اإلجراءات المتبعة إلنشاء شبكة األقمار الصناعیة

ود القواعد القانونیة المسیرة للموارد الفضائیة والمعدة من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت، ھذه القضیة، حد

بحیث أبرزت ھذه القضیة ظاھرة تسویق الموارد الفضائیة المحدودة المتمثلة في طیف الترددات الرادیویة 

  .والمدارات الفضائیة

وھي جزیرة  « TONGA »دمت مملكة ، تق1990و 1988وتتمثل وقائع ھذه القضیة في أنھ بین سنتي 

نسمة، بطلب تسجیل ستة  100.000تواجدة في المحیط الھادي، ویبلغ عدد سكانھا على األكثر صغیرة م

مرقعا مداریا مع الترددات المرافقة لھ أمام اللجنة الدولیة لتسجیل الترددات، وتقع ھذه ) 16(عشر 

الوالیات المتحدة األمریكیة والمحیط الھادي، وقد المدارات فوق المحیط الھادي، وتسمح بربط آسیا ب

  .1موقعا مداریا) 31(یرمي إلى تسجیل واحد وثالثین  1992تقدمت ھذه المملكة بطلب آخر في 

نظرا لمحدودیة  « TONGA »لم تكترث المجموعة الدولیة في بدایة األمر إلى طلب مملكة 

ولكن حقیقة األمر أن . موقعا مداریا 47ستغالل الفعلي لـاإلمكانیات االقتصادیة لھذه المملكة واستحالة اال

، والذي رفضت الوالیات المتحدة « Nilson Matt »طلباتھا كانت بدافع من رجل األعمال األمریكي 

الترخیص لھ باستغالل األقمار الصناعیة لالتصاالت وإطالقھا، بسبب عجزه  1984األمریكیة سنة 

موقعا  16واستغاللھا من خالل تقدمھا بطلب تسجیل  «TONGA »ملكة المالي، لذا قام باالتفاق مع م

موقعا مداریا في مرحلة ثانیة إلى اللجنة الدولیة للترددات، التي لم  31مداریا في مرحلة أولى، ثم تسجیل 

لفعلي تكن تتحقق في تلك المرحلة من القدرة المالیة واالقتصادیة الفعلیة للمملكة التي تسمح لھا باالستغالل ا

  .2للمواقع المحجوزة

                                                 
  .154 إصالح محقون، المرجع السابق، ص: 1
2 :                                                                                                           Ruth Erne, Op.CIT, p220. 
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لقد قامت ھذه المملكة بتوفیر الموارد الفضائیة المحددة إلى شركات خاصة بمقابل مالي رفع مداخیلھا 

، ومع الشركة « UNICOM »مع شركة أمریكیة لالتصاالت  « Nilson Matt »الوطنیة، فقد تعاقد 

جیر الموقع المداري الواحد ملیوني ، وحدد مبلغ تأ« INFORMKOSMOS »التجاریة لالتحاد الروسي 

  .1دوالر سنویا

" الطیف/المدار"وخوفا من تنامي ظاھرة االستغالل التجاري للموارد الطبیعیة الفضائیة المحدودة 

االتحاد الدولي لالتصاالت، بالتجاوزات التي  « INTELSAT »أخطرت المنظمة الدولیة لالتصاالت 

االتفاق الذي تم بین ھذه المملكة وبین رجل األعمال وكشفت عن  «TONGA »قامت بھا مملكة 

األمریكي، وطالبت من االتحاد أن یرفض الطلبات المقدمة من المملكة والمتعلقة بتسجیل الترددات، 

، بأن یدخل تعدیالت على لوائح 1992طالبت أیضا من المؤتمر اإلداري العالمي لالتصاالت الرادیویة 

  .الوقت بما یكفل عدم التعرض لھذه المناورات في استغالل الموارد الفضائیة الرادیو المعمول بھا في ذلك

لقد أظھرت ھذه القضیة حدود آلیات االتحاد الدولي لالتصاالت لتنظیم الموارد الفضائیة، فمن 

المؤسف أن یظل االتحاد مجرد غرفة لتسجیل الترددات والمواقع المداریة وعدم امتالكھ الوسائل التي 

تجاوزات في استعمال المورد الطبیعي المحدود والوسائل التي تلزم الدولة على التنازل عن الموارد تمنع ال

  .الفضائیة الموزعة أو التي تم منحھا

وتمكن االتحاد الدولي لالتصاالت فقط بفضل تدخل سلطة الضبط األمریكیة من تقلیص عدد المواقع 

مواقع، وترتب على ھذه القضیة إعادة مراجعة أحكام  6موقعا إلى  47من  «TONGA »الممنوحة لمملكة 

لوائح الرادیو وتعدیلھا بما یكفل الحفاظ على الموارد الطبیعیة المحدودة واستعمالھا بطریقة اقتصادیة 

من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت، وإقرار االتحاد الدولي لالتصاالت  44ورشیدة ووفقا ألحكام المادة 

  . 2اإلداريإلجراء االحتیاط 

                                                 
1
  .156، ص  المرجع السابق إصالح محقون، :
  .156، ص  نفس المرجعإصالح محقون، : 2
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ألول مرة إجراء االحتیاط  1997أقر المؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویة المنعقد سنة لقد 

، كطریقة لمعالجة مشكلة حجز سعة المدار وطیف الترددات دون استعمالھا فعلیا، وطبقا لھذا 1اإلداري

التصاالت أن ترسل إلى مكتب اإلجراء یجب على اإلدارة الوطنیة المكلفة بالتعامل مع االتحاد الدولي ل

االتحاد معلومات االحتیاط اإلداري الواجب قبل وضع الشبكة الساتلیة في الخدمة، وتتضمن المعلومات 

  :المقدمة مایلي

وذلك بذكر اسم اإلدارة ورمز البلد، ونطاق أو نطاقات التردد واسم : ھویة الشبكة الساتلیة .1

  .اریةالمشغل، اسم القمر الصناعي والخصائص المد

وذلك بذكر اسم مصنع المركبة الفضائیة، تاریخ تنفیذ العقد، نافذة التسلیم : مصنع المركبة الفضائیة .2

التعاقدیة، عدد األقمار الصناعیة التي تم شراؤھا، وعندما یغطي عقد التورید أكثر من قمر 

 .صناعي، تقدم المعلومات ذات الصلة عن كل قمر صناعي

بذكر اسم مزود مركبة اإلطالق، تاریخ تنفیذ العقد، نافذة التسلیم  وذلك: مزود خدمات اإلطالق .3

 .بشان اإلطالق أو الوضع في المدار، اسم مركبة اإلطالق، اسم وموقع مرفق اإلطالق

تقدم ھذه المعلومات إلى مكتب االتحاد، وبمجرد استالمھا یقوم المكتب على وجھ السرعة بفحص ھذه 

، فإذا تبین أن المعلومات كاملة ینشرھا في قسم خاص من النشرة اإلعالمیة المعلومات للتأكد من اكتمالھا

یوما، ویرسل المكتب إلى اإلدارة المسؤولة عن الشبكة الساتلیة إذا لم  30الدولیة للترددات في غضون 

تكن ھذه اإلدارة قد أرسلت معلومات االحتیاط الواجب تذكیرا بإرسال معلومات االحتیاط اإلداري ستة 

  .شھر قبل وضع الشبكة أو النظام في الخدمةأ

وإذا لم یستلم المكتب معلومات االحتیاط اإلداري الواجب الكاملة ضمن الحدود الزمنیة، ال تؤخذ الشبكات 

في االعتبار، وال تدون في السجل األساسي الدولي للترددات، ویلغي المكتب التدوین المؤقت في ھذا 

  .نیة، وینشر المكتب ھذه المعلومات في النشرة اإلعالمیة الدولیة للتردداتالسجل بعد إخطار اإلدارة المع

                                                 
الصادر عن  49المعدل بموجب القرار  1997قرار صادر عن المؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویة لقد تم إدماج االحتیاط اإلداري بموجب :  1

االحتیاط اإلداري الواجب التطبیق على بعض خدمات االتصاالت الرادیویة "تحت عنوان ) 2007جنیف (المؤتمر العالمي لالتصاالت الرادیویة 

  "الساتلیة
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ویھدف إجراء االحتیاط اإلداري، إلى معالجة مشكلة حجز سعة المدار وطیف الترددات دون 

استعمالھا فعلیا عن طریق توفیر مجموعة محددة من المعلومات عن الشبكة الساتلیة قبل وضعھا في 

لفقھ أن النتائج المرجوة من االحتیاط اإلداري تتطلب فترة من الزمن، وھو أمر ال الخدمة، ویرى بعض ا

  .1یمنع من التقییم والمتابعة الدوریة لھ من خالل مؤتمرات االتحاد

إن تقریر إجراء االحتیاط اإلداري في صورة قرار، وإن كان یمثل خطوة ھامة في مجال تجنب 

لورقیة، إال أنھ یمثل وسیلة فعالة لتحقیق االستعمال العادل ظاھرة األقمار الصناعیة الصوریة أو ا

واالقتصادي للموارد الفضائیة، وال یمكن االتحاد الدولي لالتصاالت من منع التجاوزات في استعمال 

  .«TONGA »ومنع تكرار قضیة مملكة " الطیف/المدار"المورد الطبیعي المحدود 

قانونیة ملزمة وجعلھا مادة من مواد اتفاقیة االتحاد  إن تجنب تلك الظاھرة یستوجب صیاغة آلیات

الدولي لالتصاالت تجبر الدول والھیئات الخاصة بفضلھا على التنازل عن الموارد الفضائیة الموزعة في 

من دستور االتحاد، الذي یتضمن مبدأ استعمال الموارد  44حالة حدوث تجاوزات ومخالفة نص المدة 

وفعاال واقتصادیا لیتسنى لمختلف البلدان سبل النفاذ المنصف إلى ھذه الموارد مع  الفضائیة استعماال رشیدا

  .2مراعاة االحتیاجات الخاصة للبلدان النامیة والموقع الجغرافي لبعض البلدان

  L.F.R.B: دور اللجنة الدولیة لتسجیل الترددات: الفرع الثاني

لالتحاد الدولي دائمة فنیة  ، باعتبارھا لجنة1947ت عام تم إنشاء اللجنة الدولیة لتسجیل الترددا

" Assignations"لالتصاالت، وقد شكلت ھذه اللجنة ھیئة وصایة دولیة في مجال تسجیل التخصیصات 

  .التي تتم لصالح الدول

  :من اتفاقیة نیروبي، فإن اللجنة تباشر المھام التالیة 10ووفقا للمادة 

صلحة الدول المختلفة طبقا لإلجراءات المنصوص علیھا في ل دائم للتخصیصات التي تتم لمإعداد سج - 

وفي ھذا السجل یتم تحدید تاریخ منح . الئحة االتصاالت وقرارات المؤتمرات المختصة لالتحاد

 .التخصیص وعناصره الفنیة والغرض منھ

                                                 
1 :                                                                                                      Ruth Erne, Op.CIT, p230.  
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زم اللجنة یتم إتباع نفس النھج بالنسبة للتخصیصات التي ترد على المواقع المداریة الثابتة، كما تلت - 

 .المتاحة بدون تشویش ضاربتقدیم الفتاوى لألعضاء بقصد استغالل أكبر قدر ممكن من طیف الترددات 

تلتزم اإلدارة الوطنیة بإخطار اللجنة بالمكونات الفنیة ألیة محطة السلكیة ترغب في انشائھا، وكذلك  - 

حة االتصاالت على أن الدول التي من الئ 9بیان شرائح الترددات التي سوف تستخدمھا، وقد نصت المادة 

ترغب في إدخال نظم البث المباشر باألقمار الصناعیة، ملزمة بإخطار اللجنة قبل إنشائھا خمس سنوات 

 .بالمعلومات الالزمة

كما أن التخصیص الذي تقرره دولة ما لمحطة أرضیة أو فضائیة، یجب أن تخطر بھ اللجنة في خالل 

ى استخدامھ، على أن یتم اإلخطار في جمیع األحوال قبل ثالثة أشھر من السنوات الثالثة السابقة عل

  .استخدامھ

من الئحة االتصاالت على وجوب إخطار اللجنة بكل تخصیص لموجة، بقصد  13كذلك تنص المادة 

استعمالھ لإلرسال أو االستقبال في حالة ما إذا كان استعمال الموجة محل اإلخطار قد یسبب تشویشا ضارا 

وفي جمیع األحوال فإن الدول تلجأ إلى  .أو أن الموجة سیتم استخدامھا لالتصاالت الدولیة امة دولة ملخد

  .التسجیل للحصول على اعتراف دولي رسمي الستخدامھا ھذه الموجة

ویحكم إجراء ھذه التخصیصات خطط واتفاقات عالمیة أو اقلیمیة حسب نوع الموجة محل 

ھو الذي یحدد المجال الذي ینظم في إطاره ھذه التخصیصات، التخصیص، حیث أن مدى الموجة 

والمقصود بالمدى كل المدى النافع الذي یشمل منطقة اإلستقبال، والمدى الضار ویشمل المجال الذي یمكن 

  .أن یتم فیھ التشویش داخل الشریحة أو على شریحة مجاورة

 : یلي اختالف الموجة المستخدمة كمایختلف المدى ب

فإن المدى الفعال النافع ) الھكتومتریة(أو الموجات المتوسطة ) الكیلومتریة(الموجات الطویلة  في حالة - 

قد یصل إلى مئات الكیلومترات، أما المدى الضار فیتواجد حتى مسافة كیلومتر أو أكثر قلیال، لذلك فإن 

 .تخصیص شرائح الترددات لھذه الموجات یجب أن یتم طبقا التفاق أو خطط إقلیمیة

بالنسبة للموجات القصیرة فإن مداھا النافع أو الضار یمتد لیشمل الكرة األرضیة، لذلك فإن خطة  - 

 .توزیعھا یجب أن تكون عالمیة
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أما بالنسبة للموجات المتریة والدیسمتریة العاملة في مجال التلفزیون، فإن مداھا النافع ھو بضع  - 

كیلومتر، لذلك فإن خطة تخصیصھا تتم  500عن عشرات من الكیلومترات، أما مداھا الضار فال یزید 

 .1)محلي أو ثنائي(على نطاق ضیق 

أما عن نتیجة تسجیل ھذه الترددات، فإن الدول ترمي من وراء قیامھا بتسجیل تراخیص الترددات إلى 

  :رئیسیین على قدر كبیر من األھمیةتحقیق ھدفین 

تم تشغیلھ بالفعل عن طریق المحطة التي الحصول على اعتراف دولي بأن التردد محل الترخیص قد  ) أ

 .سجلت خصائصھا في السجل الدولي للترددات

الحصول على الحمایة الدولیة من التداخل الضار واسباغ ھذا الحق في الحمایة على المحطة التي  ) ب

–منحت ھذا الترخیص المسجل مما یكفل لھا الحق في تقدیم خدماتھا دون التعرض للتداخل الضار 

من قبل ما قد یمنح من تراخیص جدیدة من الدول األخرى ویؤدي التمتع بالحق في الحمایة   -التشویش

الدولیة من التداخل الضار إلى وضع المحطة التي تتمتع بھ في مركز قانوني أفضل، ومن ثم تسعى الدول 

 .2جاھدة إلى كفالة ھذا الحق للمحطات الخاضعة الختصاصھا

  المدار الثابت باألغراض السلمیة تقیید استخدام: المطلب الثالث

یعد ارتیاد الفضاء الخارجي مجاال فعاال، إما في زیادة أرصدة األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل 

بما یعود على البشریة بالخراب والدمار، وإما في زیادة أرصدة وسائل التعایش السلمي وتحقیق خیر 

من المنافع واألضرار في آن واحد، ونظرا لعلم الدول جمیعا الشعوب، فالفضاء الخارجي یحوي كما ھائال 

بذلك ارتفعت األصوات تنادي ببقاء ھذا الفضاء حرا لالستكشاف واالستغالل السلمي فحسب، حیث أعرب 

إن الفضاء : " عن موقف بالده بقولھ 1958ممثل الوالیات المتحدة لدى الجمعیة العامة في سبتمبر 

سابقا في شھر جانفي من نفس السنة  ، وھو ما أكده"لمصلحة اإلنسانیة جمعاء الخارجي سوف یستخدم فقط

                                                 
  .450ص المرجع السابق، ، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي،لیلى بن حمودة:  1
2 :                                                                                               Abdelkader Ibrir, Op.CIT, p130 
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لألغراض السلمیة وإنھاء تجارب  لفضاء الخارجيبالده الستخدام اعم الرئیس ایزنھاور بتأكید د

  .1الصواریخ الفضائیة الموجھة ألغراض عسكریة

احدة أو على جزء فقط من ولما كان استخدام الفضاء الخارجي لیس مقصور على مصلحة دولة و

السیاسیة أو  بغض النظر عن العوامل الجغرافیة أو" جمیع الدول"المجموعة الدولیة، وإنما یمتد لیشمل 

المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف  1967االقتصادیة، جاءت المادة األولى من معاھدة 

جرام السماویة، إللزام الدول المتقدمة أن تأخذ في عین واستخدام القضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واأل

االعتبار عند ممارستھا ألنشطة الفضاء مصلحة الدول النامیة من حیث مساعدتھا في الحصول على 

فرص تمكنھا من استعمال واستخدام الفضاء عن طریق المساعدة في التخطیط، ووضع أنظمة 

ذي جعل المصلحة العامة للبشریة جمعاء مصلحة قانونیة وھو النص ال. االتصاالت، ونقل التكنولوجیا

  .2معترف بھا في مقابل الحقوق والمصالح الوطنیة

ویرى البعض أن القید الوارد في المادة األولى من ھذه المعاھدة أھم جزء في ھذه المعاھدة، ألنھ 

طبیعیة قانونیة  ذو اء،یتضمن نظاما قانونیا جدیدا للفضاء الخارجي والمتعلق بمراعاة اإلنسانیة جمع

إلزامیة، فھو یعد أھم جزء من تلك المعاھدة، بل ھو المفتاح الرئیسي للمعاھدة، ألنھ یتضمن نظاما دولیا 

  .3جدیدا للفضاء الخارجي

من معاھدة الفضاء  01الفضاء، في ضوء نص المادة  إن أنشطة"ویذھب رأي آخر إلى القول 

ة ولصالح الجنس البشري بأكملھ وبغرض استتباب السلم ، یجب أن تتم بصفة جماعی1967الخارجي 

  ".واألمن الدولیین

وجدیر بالذكر أن األمم المتحدة قد اھتمت منذ بدایة غزو اإلنسان للفضاء الخرجي، بإصدار 

التوصیات التي تھدف إلى قصر استخدام الفضاء الخارجي على األغراض السلمیة فقط، ففي القرار الذي 

تأكید على قصر استعمال الفضاء الخارجي على النواحي  1957أكتوبر  14العامة في أصدرتھ الجمعیة 

                                                 
1
: Charles Chaumont, Le Droit de l’Espace, presse universitaires de France, Paris, 1960, p93. 

2: Jacqueline Dutheil de la Rochère, La Convention sur l'internationalisation de l'espace, Annuaire français de 

droit international, volume XIII, 1967, p 641. 
.88،89ص ، المرجع السابق،أحمد فوزي عبد المنعم سید                                                                                    :3  



  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  المبادئ القـانونية التي يخضع لها المدار الثابت  : : الفصل األولالفصل األولـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

63 
 

لجنة االستخدام "لجنة خاصة سمیت  1958لعام  1347السلمیة، بل إن الجمعیة أنشأت بقرارھا رقم 

ورقم  1961دیسمبر  20الصادر في  1721وفي قرارھا رقم  ."COPOUSالسلمي للفضاء الخارجي 

أكدت الجمعیة أیضا على زیادة حجم التعاون الدولي لالستخدام  1962دیسمبر  14 الصادر في 1802

  .السلمي للفضاء الخارجي، وإبعاد ھذا المجال عن سباق التسلح

، حیث ألزمت الدول بقصر 1967وقد توجت تلك الجھود بالمادة الرابعة من معاھدة الفضاء الخارجي لعام 

  .قمر واألجرام السماویة األخرى على األغراض السلمیة فقطاستعمال الفضاء الخارجي بما فیھ ال

ومنذ ذلك الحین استقر العرف الدولي على أن حریة الفضاء الخارجي لیست مطلقة، وإنما تحكمھا 

قواعد القانون الدولي، وعلى رأسھا قاعدة االستخدام السلمي لھذا المجال، بل إن التشریعات الداخلیة 

نص في المادة  1957أبرزت ھذا المعنى، فالتشریع األمریكي الصادر عام  لبعض الدول الفضائیة قد

النشاط الذي تقوم بھ الوالیات المتحدة األمریكیة سوف یكون مقصورا على "األولى منھ على أن 

  "األغراض السلمیة فقط ولمصلحة االنسانیة جمعاء

م الجمعیة العامة لألمم المتحدة في وزیر الخارجیة السوفییتي أما" أندریھ جرومیكو"ومن جانبھ أعلن 

أن ھذا الفضاء المتسع، یجب أال یصبح أبدا مجاال للعملیات العسكریة، وإنما یجب أن " 1963سبتمبر  19

  ."یخدم فقط األغراض السلمیة

، قدمت تشیكوسلوفاكیا ورقة عمل إلى مجموعة العمل التابعة للجنة الفرعیة التابعة للجنة 1969وفي 

لما كانت اإلذاعة عبر األقمار الصناعیة تعد "السلمي للفضاء الخارجي، أكدت فیھا على أنھ االستعمال 

، فإنھ یجب أن تولي عنایة خاصة لقرار الجمعیة 1967نشاطا فضائیا، ومحال لقواعد اتفاقیة الفضاء لعام 

الحربیة، ولذا فإننا ، الذي أشار بدوره إلى عدم استخدام الفضاء الخارجي لشؤون الدعایة 110العامة رقم 

نلفت االنتباه إلى ضرورة االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والحاجة إلى التعاون الدولي وتطبیق مبدأ 

  .1مسؤولیة الدول عن األنشطة التي یتم ممارستھا في ھذا المجال

اء سباق التسلح إلى الفض"أن  1983وقد ورد في تقریر مؤتمر األمم المتحدة المنعقد في أوت 

  ".1967الخارجي أمر یثیر القلق البالغ لدى المجتمع الدولي، ومن ثم یجب التقید بما ورد في اتفاقیة 
                                                 

  .90ص ،المرجع السابق، أحمد فوزي عبد المنعم سید:  1
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وبالتالي فالمجتمع الدولي بات معترفا بأن حریة الفضاء الخارجي مقرونة بقید ھام ھو االستعمال 

، ویرجع ذلك إلى "م السلمياالستخدا"السلمي، ولكن یجدر القول أن خالفا شدیدا قد ثار حول تفسیر كلمة 

كما أن قرار الجمعیة العامة "  سلمي"أن لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي لم تحدد معنى كلمة 

" Utilisations Pacifiques" "االستخدامات السلمیة "اكتفى فقط بذكر  1961الصادر في  1721رقم 

لموضوع في إطار مؤتمر جنیف لمنع التسلح لم یحدد حول ھذا اكما أن النقاشات  .دون تعلیق على المعنى

معنى األنشطة السلمیة، ما یفتح المجال إلمكانیة تطویر وانتشار أسلحة ھجومیة أو مضادات لألقمار 

  .1االصطناعیة، وال نجد أي تقدم دبلوماسي في ھذا المجال إلى حد اآلن

            " غیر العدواني"ستعمال ھو اال" سلمي"وتعتبر الوالیات المتحدة أن المقصود بكلمة 

"Non-Agressive"كري غیر ، ویترتب على ذلك التفسیر أن االستعمال السلمي یعني االستعمال العس

تعمال الفضاء الخارجي في األغراض العسكریة طالما أنھا لیست عدوانیة، كما یجوز اس العدواني، ومن ثم

  2.دیدةھو الحال في االستطالع، وتجربة األسلحة الج

أن اختبار شرعیة "وكیل وزارة الخارجیة األمریكیة " Gardener"وعلى ضوء التفسیر األمریكي أعلن 

أحد االستخدامات الخاصة بالفضاء الخارجي، ال یتأتى بمعرفة ما إذا كان عسكریا أو غیر عسكري، وإنما 

ه المندوب البلجیكي في لجنة ذات التفسیر السابق تبناو ".بمعرفة ما إذا كان عدوانیا أو غیر عدواني

" غیر عدواني"یتطابق تماما في معناه مع اصطالح " سلمي"إن اصطالح ''االستخدامات السلمیة إذ قال 

  ''"غیر عسكري"ولیس مع اصطالح 

أما عن موقف االتحاد السوفییتي وباقي دول الكتلة الشرقیة، فھو مخالف لما ذھب إلیھ الموقف 

، ویترتب على ھذا التفسیر "non-militare" "غیر عسكري"تعني " سلمي"ة األمریكي، إذ یرى أن كلم

أن جمیع االستخدامات العسكریة في الفضاء الخارجي بما فیھا التجسسیة تعد استخدامات غیر سلمیة 

                                                 
1: J.Christophe Beckensteiner, l’espace extra-atmosphérique, enjeu du XXIè siecle ? Dualité civile et militaire 

de l’utilisation de l’espace, Les Cahiers du CHEAr, France, 2008, p05. 
2
: Ruth Erne, Op.CIT, p112. 
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أو " عدواني"فاالستخدام السلمي ھنا یعني االمتناع عن اتیان أي نشاط . وبالتالي غیر مشروعة

  .1ستخدام السلمي یجب أن یكون مدنیا فقطأي أن اال" عسكري"

مصلحة االنسانیة : ومھما كانت اآلراء والحجج التي قدمت، فإن األكید وجود ترابط داخلي بین مبدأین

واستخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمیة، حیث نجد أن مصلحة االنسانیة تعني عدم مشروعیة أي 

ذلك أن تعدد القوى المالكة لتكنولوجیا . ن عدوانیا أو دفاعیانشاط عسكري  في الفضاء الخارجي سواء كا

الفضاء تجعل أي نشاط عسكري تقوم بھ إحداھا، حتى وإن لم یكن عدوانیا، ال یخدم إال مصلحة تلك القوة  

  .وھو یتعارض بذلك مع باقي الدول وبالتالي مع مصلحة االنسانیة

  :عدم مشروعیة النشاطات العسكریة على مستووینكما أن االستخدام السلمي للفضاء الخارجي یعني 

  .القمر واألجرام السماویة 2منع مطلق لتسلیح: األول

 حسبمنع جزئي لتسلیح لفضاء والمدار الثابت عن طریق تحدید نوع األسلحة المعنیة بالمنع، : الثاني

  4.وأسلحة الدمار الشامل ، وھي األسلحة النوویة19673من اتفاقیة الفضاء الخارجي لسنة  1فقرة  4المادة 

لكن ھذه االتفاقیة لم تشر إلى عدم جواز مشاركة عسكریین في النشاطات الفضائیة ألغراض البحث 

 2فقرة  1المادة (العلمي أو ألي غرض سلمي آخر، أو إقامة أي منشأة ضروریة ألغراض البحث السلمي 

ھذه النشاطات ذات الطابع المزدوج، بحیث  كما قد تكون). 1967من اتفاقیة الفضاء لعام  4وكذا المادة 

  .تكون من الناحیة النظریة سلمیة لكن قد تستھدف مصالح عسكریة

  

  

                                                 
  .93سابق، المرجع ال ،أحمد فوزي عبد المنعم سید: 1
الحربیة في الذي یتعلق بالمنطقة التي تقع فیها األعمال " neutralisation"عن الحیاد أو التحیید " démilitarisation" السالح نزعیختلف : 2

  .حالة النزاع المسلح

  :تنص المادة الرابعة في فقرتها األولى من نفس المعاهدة على مایلي: 3

، في أي مدار حول أسلحة الدمار الشاملأو أي نوع آخر من  أسلحة نوویةهدة بعدم وضع أیة أجسام، تحمل أیة تتعهد الدول األطراف في المعا« 

  .»األرض، أو وضع مثل هذه األسلحة على أیة أجرام سماویة أو في الفضاء الخارجي بأیة طریقة أخرى
4:                                                                                                Mohamed Bedjaoui, Op,CIT, p 73.  
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إال أن وضع سالح نووي أو أي نوع من أسلحة الدمار الشامل في المدار یعد قرینة على مخالفة قاعدة 

  .1االستخدام السلمي ولو دفع من قام بوضعھ باستھدافھ األغراض السلمیة

: ونالحظ أن الوصول إلى النزع الكلي ألي سالح یمكن أن یوضع في المدار الثابت یكون عن طریق

، إال أن ھذا 2منع وضع أي جسم ذو طابع عسكري على المدار الثابت، السیما ما یتعلق بأقمار التجسس

قدین التالیین لبدء حیث نجد على سبیل المثال أنھ وفي خالل العالطرح قریب من المثالیة إلى درجة كبیرة، 

عصر الفضاء ازدادت أنشطة األقمار الصناعیة في تحقیق األغراض العسكریة، وقد دلت االحصائیات 

من األقمار الصناعیة األمریكیة والسوفییتیة التي تم اطالقھا كانت تضطلع بمھام  %60على أن حوالي 

  .الت الفضاء المدنیةعسكریة بحتة بالرغم من أن أغلب برامج الفضاء تدار بواسطة وكا

ومن بین األقمار الصناعیة المستخدمة في األغراض العسكریة والتي قد توجد في المدار الثابت أو 

  :في أي مدار آخر نذكر

 .أقمار تتولى اإلنذار المبكر عن اطالق الصواریخ االستراتیجیة المعادیة - 

ییز جمیع األھداف والحشود أقمار االستطالع بالتصویر واالستطالع االلكتروني الكتشاف وتم - 

 .العسكریة وتحدیدھا بدقة متناھیة

 .أقمار االتصاالت العسكریة على المسافات القریبة والبعیدة لتأمین السیطرة على القوات - 

أقمار المالحة لتأمین المساعدات المالحیة للسفن والغواصات في المحیطات والطائرات في الجو  - 

 .یدة المدى على أھدافھاوتوجیھ الصواریخ االستراتیجیة بع

 .أقمار التنبؤ باألحوال الجویة والعواصف التي تتعرض لھا السفن والطائرات - 

 .3األقمار القادرة على االعتراض وتدمیر األقمار المعادیة في مداراتھا - 

                                                 
1:Groupe de travail sur le droit de l'espace du CNRS, Programme de recherche commun sur l'utilisation militaire 

de l'espace, Revue du Centre d'études de Politique étrangère, N°3 - 1971 - 36e année pp. 290. 
2: Mohamed Mehdi, « L’affectation des espaces nouveaux à des fins pacifiques », article exposé dans le 

colloque d’université d’Oran sur les espaces nouveaux et le Droit international, office des publications 
universitaires, Algérie, 1986 
، 1، ص1982الریاض،  -، الحرب في الفضاء، دار المریخ للنشرالدهراوي خضر                                               :3  
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النشاطات  بعضإن استخدامات األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل ممنوع بوضوح، لكن 

تتم بالفعل بحجة مواجھة اإلرھاب أو حمایة المحطات الفضائیة المدنیة، فبفضل تقنیات األخرى  العسكریة

االستشعار مثال تستطیع الدول مالحظة أو التجسس على دول أخرى من الفضاء الخارجي،وھو ما یطرح 

ریة، تساؤالت حول السیادة على األقالیم المراقبة، كما یمكن استخدام ھذه المحطات ألغراض سلمیة وعسك

وتھتم المجموعة الدولیة أكثر فأكثر بھذه الظاھرة التي تعمل على تسلیح الفضاء، وینادي البعض إلى 

  .وضع آلیة مراقبة إلیقاف ذلك

ونجد عدید الجھود داخل منظمة األمم المتحدة لوقف تسلیح الفضاء، وفي سبیل ذلك اعتمدت الجمعیة 

ستخدامات السلمیة للفضاء والوقایة من السباق إلى التسلح قرارا متعلقا باال 2003دیسمبر  17في العامة 

، وھو قرار وافقت علیھ الوالیات المتحدة األمریكیة، وعدم احترامھا اللتزاماتھا یعد مخالفة 1في الفضاء

  .2للقانون الدولي وإضعاف لقانون الفضاء

  

  

 

                                                 
1: Résolution A/RES/58/89 du 17 décembre 2003 concernant l’utilisation pacifique de l’espace et la prévention 

de la course aux armements dans l’espace. 
2:Ruth Erne, Op.CIT, p112. 



  

  

  :الثاني فصلال

استخدامات املدار الثابت واجلهود اجلزائرية يف هذا 

  ا�ال
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ناعیة من حیث األھمیة، ویحتل المدار الثابت مركز الصدارة بالنظر طصتختلف مدارات األقمار اال

إلى محدودیة المواقع المداریة المتاحة فیھ، والزیادة المطردة للطلب العالمي على ھذه المواقع، ویحقق ھذا 

ت النسبي لنقطة معینة على سطح ناعیة التي توضع فیھ، أھمھا میزة الثباصالمدار مزایا عدیدة لألقمار ال

األرض، وعلى الرغم من االستخدامات الكثیرة الممكنة لألقمار الصناعیة الموضوعة في ھذا المدار 

إال أن أھمھا على االطالق البث المباشر واالتصاالت " األرصاد، االستشعار، االتصاالت والبث المباشر"

 اإللمام، بحیث سنحاول إلیھ في ھذا القسم من المذكرةعبر األقمار الصناعیة، وھو ما سنحاول التطرق 

تعلق منھا بأحكام المسؤولیة المترتبة عن ھذه بكل استخدام على حدى ما عدا ما  بالجوانب المحیطة

كما سیكون علینا عرض التجربة ، والتي سنتطرق إلیھا في الفصل الثالث من ھذا البحث االستخدامات،

لخارجي السیما الخطوات التي قامت بھا في سبیل انجازھا أول مشروع الجزائریة في مجال الفضاء ا

  .الستغالل المدار الثابت

  :ثالثة مطالب كما یلي إلىعلى ضوء ما سبق، یكون تقسیم الفصل المتعلق باستخدامات المدار الثابت 

  االتصاالت عبر األقمار الصناعیة: المبحث األول - 

 ناعیةقمار الصالمباشر عبر األ البث: المبحث الثاني - 

 .ومشروع استغالل المدار الثابت المجال الفضائيفي  جھود الجزائر :المبحث الثالث - 
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  االتصاالت عبر األقمار الصناعیة: المبحث األول

أكثر تطبیقات تكنولوجیات الفضاء انتشارا حیث تمثل األقمار الصناعیة لالتصاالت  1تعد االتصاالت

مار الموجودة حالیا في الفضاء الخارجي، وھي النشاط األكثر تأثیرا في من العدد اإلجمالي لألق % 75

التلفزیون، (وفي ھذا اإلطار بلغ عدد األقمار الصناعیة المخصصة لالتصاالت  .المجتمع الدولي والداخلي

 389صناعیا من بین  قمرا 348ما یقدر بـ 2010نوفمبر  01بتاریخ ) واالنترنیتالرادیو، الھاتف النقال 

   .2مرا صناعیا موجودا في المدار الثابتق

العرف الدولي على قاعدة خضوع االتصاالت الفضائیة إلى القانون الدولي وعلى أن سیادة  وقد استقر

الدولة ال تمتد إلى أعلى فوق إقلیمھا بحیث تصل إلى أقل ارتفاع لمدار یدور فیھ قمر صناعي حول 

  . األرض

قرارات على أن االتصاالت باألقمار الصناعیة نشاط فضائي ومنھا وقد أكدت الجمعیة العامة في عدة 

دراسة "الذي یدعو لجنة االستخدام السلمي للفضاء الخارجي إلى البدء في ) XXI( 2222القرار 

الموضوعات المتصلة باستخدام الفضاء الخارجي واألجرام السماویة على أن تتضمن تلك المسائل 

 .3"ةالمتعلقة باالتصاالت الفضائی

إن میدان االتصاالت ھو الذي أتاح فرصة االنتقال بسرعة أكثر من استكشاف الفضاء الخارجي إلى 

استخدامھ، فقد كانت االتصاالت من بین التطبیقات األولى لتكنولوجیا الفضاء، حیث استفاد ھذا المجال من 

االت كان أول ثورة حقیقیة تطور تكنولوجي أسرع من غیره وبذلك فان استخدام األقمار الصناعیة لالتص

  .في مجال االتصال

                                                           
یشمل كل نقل أو بث أو استقبال " télécommunicationsاالتصاالت "طبقا لما ورد في المادة األولى من الئحة االتصاالت فإن اصطالح :  1

ترومغناطیسیة إلشارات مكتوبة أو مصورة أو صوتیة، أو ألیة معلومات مهما كانت طبیعتها، سواء بواسطة أسالك أو موجات أو بواسطة نظم إلك

إلى طائفة محدودة من االتصاالت وهي تلك التي تتم من خالل الموجات " Radio Communication"أخرى، بینما یشیر اصطالح 

أ للمؤتمر اإلداري غیر العادي لالتصاالت باألقمار الصناعیة تكون خاضعة لمعاهدة االتصاالت لعام 4الكهرومغناطیسیة فقط، ولقد أشار القرار رقم 

  .وللوائح االتحاد 1959
2
                                                                          :Jean-Pierre Edin et Jacky Bonnemains, Op, CIT, p29  

3                                                                                                 :Liliane Pereira Baia, Op.CIT, p42. 
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یباشر فیھا التي ولما كان االتصال عن طریق األقمار الصناعیة یعد أكثر المجاالت أھمیة وحیویة 

النشاط البشري على أوسع نطاق ممكن، بل إنھ یعتبر مفتاح كافة االستخدامات الحیویة األخرى، فقد ازداد 

  .ى إلى التطور الھائل الذي تحقق في مجال االتصاالتتنوعھا عبر السنوات، وھو ما أد

التلیفونیة تتم عن طریق شبكة تلیفونات سلكیة، وكانت المشكلة الحقیقیة تظھر  لقد كانت االتصاالت

فونات سلكیة عبر المحیطات یفي االتصاالت بعیدة المدى، وعدم إمكان ربط العالم كلھ بشبكة تل

  .بعض ھذه المناطقوالصحاري والجبال، وصعوبة عبور 

فإن لھذه الكابالت . ورغم أن االتصاالت الھاتفیة كانت تتم بكفاءة عبر الكابالت الممدودة تحت المیاه

إلى  باإلضافةعیوب تكمن في التكلفة الباھظة والعدد المحدود من القنوات التي یمكن تشغیلھا في آن واحد، 

حریة عبر المحیط كان یتم حتى منتصف الستینات عن أن نقل االتصاالت الھاتفیة عن طریق الكابالت الب

طریق موجات الرادیو عالیة التردد والتي كانت تتیح اتصاالت متقطعة وغیر واضحة ال یمكن االعتماد 

  .علیھا

من قریبة أما على األرض فقد اعتمدت االتصاالت بعیدة المدى على سلسلة من األبراج بحیث تكون 

ل اإلشارات بموجات یات استقبال ضخمة وأجھزة إرسال بحیث یتم نقبعضھا البعض، ومزودة بھوائ

 .ه األبراج بالتتابع حتى تصل إلى غایتھاالرادیو بین ھذ

إال أنھ بفضل استخدام الفضاء ظھرت أقمار االتصاالت تتیح إمكانیات نقل المعلومات إلى أي مكان 

صة استقبال شاھقة االرتفاع فیمكن تصور على وجھ األرض، فإذا نظرنا إلى القمر الصناعي باعتباره من

إمكان استخدامھا في االستقبال وإعادة إرسال ھذه اإلشارات، ویرجع أول من تنبھ إلى إمكان استخدام 

" األقمار الصناعیة كأبراج عالیة شاھقة االرتفاع الستقبال وإعادة إرسال اإلشارات إلى العالم آرثر

  .االت عبر الفضاءالذي یعد الرائد األول لالتص" كالرك

تنبأ فیھ بإمكانیة وضع " عالم الالسلكي"نشر في مجلة  1945وقد عبر ھذا العالم عن رأیھ في مقال لھ عام 

أقمار صناعیة في مدارات متزامنة مع األرض وفي اتجاه نفسھ، وكأنھ ساكن بالنسبة لنقطة معینة على 

 .اإلشاراتبال وإرسال سطح الكرة األرضیة، ومن ثم یمكن استخدامھ كمنصة الستق
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كما  ،كلم فوق سطح األرض 35800وحسب كالرك فان ارتفاع المدار المطلوب لھذا الغرض ھو 

  .أوضح أنھ نظرا لالرتفاع الكبیر للقمر الصناعي فان ثالثة أقمار فقط تكفي لتغطیة الكرة األرضیة بأكملھا

وذلك  ،فعلیا إال بعد نحو عشرین عاما من طرحھاولكن ھذه الفكرة لم یتم تحویلھا إلى تقنیة مطبقة وتنفیذھا 

  .عندما تطورت صناعة القاذفات بالقدر الذي یسمح بوضع أقمار صناعیة في ھذا المدار البعید

غیر أن أول قمر صناعي تم إطالقھ خصیصا لالتصاالت لم یكن قائما على فكرة كالرك بل تم 

الذي أطلق في " ECHO"اعي األمریكي ایكو إطالقھ إلى مدار منخفض حول األرض، وھو القمر الصن

، واستخدم لعدة سنوات عاكسا لإلشارات في تجارب االتصاالت الفضائیة، وكان من 1960أوت  13

حیث اقتصر عملھ على عكس اإلشارات الواصلة إلیھ دون " passif"طراز األقمار العاكسة السلبیة 

ھو استقبال اإلشارات وتغییر " actif ou réflecteur" إجراء أي تعدیل علیھا، بینما عمل األقمار الفاعلة

  .1تردداتھا ثم إعادة إرسالھا

أي المدار الثابت، بحیث یبدو " متزامن"أما التقنیة التي اقترحھا كالرك بإرسال قمر إلى مدار مرتفع 

  ، عندما أطلقت الوالیات المتحدة سلسلة أقمار1963معلقا فوق منطقة معینة قد تحققت عام 

SYNCOMالقمر  قد خصصوSYNCOM-2  الختبار تقنیات االتصال عبر األقمار الصناعیة في

عندما نقلت  ،المدار الثابت، بینما أظھر القمر الثالث من ھذه السلسة إمكانات ھذه التقنیة بطریقة حاسمة

 السوفیتيأطلق االتحاد  1965، وفي عام 1964عن طریقھ على الھواء أحداث دورة طوكیو االولمبیة عام 

بذلك أصبح االتصال عن طریق األقمار الصناعیة حقیقة و 1-ھو مولیناالتصال واأول قمر ألغراض 

وقد خلق  ، حیث تم فتح سوق الصناعة الفضائیة منذ الثمانیناتواقعة وبدأ البحث في تطبیقاتھ التجاریة

الخاص الواثق من أن تعدد  صناعة القطاعالقطاع الخاص إثر ذلك عدة أنظمة، وقد تعززت ھذه السیاسة ب

مع الحفاظ على  1996الفاعلین سیجذب عدد أكبر من الطلبات، وقد عرف القطاع الفضائي تباطؤا منذ 

  . 2بنسبة تفوق باقي القطاعات الصناعیة %5نمو سنوي فاق 

ة إن دراسة ھذا المبحث تحتم علینا التطرق إلى المبادئ التي تنظم االتصاالت عبر األقمار الصناعی

  .)مطلب ثان( ثم تفصیل المنظمات الدولیة التي تعني بتنظیم ھذا النشاط الفضائي) مطلب أول(
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  المبادئ التي تحكم االتصاالت الفضائیة :األولالمطلب 

 إن المھام اإلنسانیة لالتصاالت، ال یمكن تحقیقھا دون تقنیات الفضاء، بل أن أي خلل في عناصر ھده

یعرضھا للخطر،  ألنھ یؤدي إلى اختالل كل المراحل الفضائیة أوقدیمة، تكون عواقبھ وخ التقنیات قد

ابتداء من اإلطالق، المالحظة، القیادة، والعودة إلى األرض، وھو ما قد یتسبب في انعكاسات سیاسیة 

  . وقانونیة لالتصاالت وأنظمة الرادیو الفضائیة سواء بالنسبة لدولة معینة أو لكل دول العالم

النشاطات  كباقيھمیة ھذه االتصاالت وانعكاساتھا تستوجب وضع نظام قانوني یحكمھا وھكذا فان أ

الفضائیة األخرى، ونجد ھذا النظام موزعا بین قواعد القانون الدولي للفضاء التي وضعتھا معاھدة الفضاء 

رجة األولى وبین قواعد القانون الدولي لالتصاالت التي یحددھا بالد. ، واتفاقیات الفضاء األخرى1967

  :وھو ما سیتم تفصیلھ في الفرعین التالیین. االتحاد الدولي لالتصاالت

 خضوع االتصاالت الفضائیة لقواعد القانون الدولي للفضاء الخارجي: الفرع األول 

 خضوع االتصاالت الفضائیة لقواعد القانون الدولي لالتصاالت: الفرع الثاني  

1ة لقواعد القانون الدولي للفضاء الخارجيخضوع االتصاالت الفضائی: الفرع األول  

تخضع االتصاالت الفضائیة كباقي استخدامات الفضاء الخارجي بصفة عامة واستخدامات المدار 

  :الثابت بصفة خاصة إلى المبادئ التالي تحدیدھا

بحث، إن البعد العالمي لنظامي انتلسات وانمارسات كما سیتم تفصیلھ في المطلب الموالي من ھذا ال/ أ

یجسد المبدأ الذي نصت علیھ المادة األولى من معاھدة الفضاء، والتي بمقتضاھا یكون تخصیص استخدام 

الفضاء الخارجي لخیر وفائدة جمیع الدول باإلضافة إلى حریة استخدامھ من طرف كل الدول، ولكن نظرا 

ع تقني تكون ضروریة وھامة للصعوبات المختلفة التي تعترض تنظیم ھذه االتصاالت، فان قیودا ذات طاب

فیكون كفالة االستخدام الفعال بأن یكون حرا وقیدا في  .ولي لالتصاالتدخاصة تلك التي یضعھا االتحاد ال

آن واحد، حیث یكون حرا أي مكفوال للجمیع لكن ھذا االستخدام یتقید بالقواعد المنظمة لھ والمتفق علیھا 

  .2على المستوى الدولي
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واة بین الدول معناه االعتراف لكل الدول بحظوظ متساویة في استخدام الفضاء، وھذه إن مبدأ المسا/ ب

المساواة قد تظھر ألول وھلة، مساواة نظریة بحتة، بسبب ما یتطلبھ إرسال قمر اتصاالت من إمكانیات 

معتبرة، إال أن النظام العالمي انتلسات وكذا انمارسات یحتویان على أوضاع تسمح بالتخفیف من 

  .الالمساواة الفعلیة، حیث الدول النامیة یمكنھا المشاركة كمجرد عضو أو كمستخدم

إن االتصاالت الفضائیة یجب أن تتم وفقا للقانون الدولي ولمیثاق األمم المتحدة بغیة الحفاظ على األمن / ج

ء وھذه ھي من معاھدة الفضا 3وذلك ما نصت علیھ المادة  ،والسلم الدولیین وتشجیع التعاون الدولي

  .األھداف التي أخذت بھا االتفاقات المؤسسة للتنظیمات الدولیة الخاصة باالتصاالت الفضائیة

منع التملك الوطني للفضاء الخارجي عن طریق األقمار التي تمتلكھا الدول، وھو المبدأ الذي نصت / د

خدمة ألنظمة وطنیة في من معاھدة الفضاء، والذي لم یتم خرقھ من طرف الدول المست 2علیھ المادة 

  .1الفضاء بسبب وجود نظام االتحاد الدولي لالتصاالت

وتجدر االشارة ھنا إلى النقاش الفقھي الذي ثار حول تملك الموارد الموجودة في الفضاء، بین ما إذا كان 

على المجال أم أنھ قیاسا منع تملك مناطق الفضاء یعني بالضرورة منع تملك الموارد الموجودة في ھذا 

الموارد الموجودة في أعالي البحار یمكن تملك الموارد الموجودة في الفضاء الخارجي، وفي ھذا اإلطار 

من دستور االتحاد الولي  44فإن الرأي األرجح عدم إمكانیة تملك ھذه الموارد، وقد أكدت المادة 

دودة، ولجمیع الدول حقوقا لالتصاالت أن المدار الثابت وطیف ترددات الرادیو كالھما موارد طبیعیة مح

  .2متساویة في استخدامھا والوصول إلیھا وفقا لمبدأ حریة استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي

مبدأ استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمیة، وھنا یمكن طرح التساؤل عما إذا كان إرسال أقمار / ـھ

من معاھدة  04تأكید ھي النفي ألن ما تمنعھ المادة اإلجابة بال. عسكریة لالتصاالت، یعد خرقا لھذا المبدأ

الفضاء ھو فقط وضع على المدار حول األرض أجھزة تحمل أسلحة نوویة أو أسلحة الدمار الشامل وھو 

  .ال ینطبق على أقمار االتصاالت العسكریة

                                                           
1                                                                                                :Liliane Pereira Baia, Op CIT, p20.   
2
  ,40، صإصالح محقون، المرجع السابق :



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ الجهود الجزائرية في هذا المجال  الجهود الجزائرية في هذا المجال  ثاني استخدامات المدار الثابت و ثاني استخدامات المدار الثابت و الفصل الالفصل الــــــــــــــــ   

75 
 

ب األضرار التي وبسب 6مبدأ المسؤولیة الدولیة للدول عن نشاطاتھا الفضائیة الذي تنص علیھ المادة / و

، وقد جاء تفصیل ھذا المبدأ في من معاھدة الفضاء 7یلحقھا استعمال األجھزة الفضائیة حسب نص المادة 

  .1972مارس  29اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة 

قطاع االتصاالت فیر كاف، إن خضوع االتصاالت الفضائیة للمبادئ العامة التي وضعھا قانون الفضاء غ

فیھ من الخصوصیة ما یتطلب تمییزه عن باقي القطاعات الفضائیة السیما بعد فتح سوق االتصاالت 

  .للقطاع الخاص

  االتصاالت الفضائیة لقواعد القانون الدولي لالتصاالت خضوع: الفرع الثاني

قانون الفضاء، والتي تطبق على   إلى جانب القواعد العامة التي أرساھا القانون الدولي العام وكذا

الفضاء الخارجي بصفة عامة وعلى االتصاالت عبر األقمار الصناعیة بصفة خاصة، نجد أن القانون 

  .الدولي لالتصاالت قد وضع ھو اآلخر جملة من المبادئ التي تمیز ھذا المیدان دون غیره

مطبقة على ھذا المجال وعلى مستعملیھ، ونقصد بالقانون الدولي لالتصاالت جملة القواعد القانونیة ال

  :والتي تتضمنھا

 .دستور االتحاد الدولي لالتصاالت وكذا اتفاقیة االتصاالت الدولیة: اتفاقیات االتصاالت الدولیة - 

 .اتفاقیات االتصاالت اإلقلیمیة - 

صاالت اللوائح اإلداریة التي تضعھا المؤتمرات اإلداریة لالتحاد وھي مكملة ألحكام اتفاقیة االت - 

 .، ولوائح الرادیو)وتضم لوائح التلغراف والتلیفون(الدولیة وتشمل لوائح االتصاالت الدولیة 

 .1العرف وقرارات المنظمات الدولیة - 

إن المبادئ التي تمیز االتصاالت عبر األقمار الصناعیة عن غیرھا من االستخدامات والتي وضعھا 

  :القانون الدولي لالتصاالت تتلخص في ما یلي

وتتضمن مبدأ تحریم التداخالت الضارة، مبدأ  :المبادئ المتعلقة باستخدام طیف الرادیو .1

 . التقسیم الدولي للترددات، ومبدأ الترخیص الحكومي بالترددات وتسجیلھا

                                                           
  .103محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص :  1
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  . تحریم الدعایة ومحطات القرصنة .2

  المبادئ المتعلقة باستخدام طیف الرادیو: أوال

التداخالت الضارة، مبدأ التقسیم الدولي للترددات، ومبدأ الترخیص  مبدأ تحریم: ویدخل ضمن ھذه المبادئ

  . الحكومي بالترددات وتسجیلھا

 :مبدأ تحریم التداخالت الضارة .أ 

إن التداخل ھو التشویش، والتداخل الضار ھو ذلك التشویش الذي یصل إلى قدر معین من الجسامة بحیث 

 .1یؤثر على كفاءة تقدیم الخدمة

  :ما جاء في لوائح الرادیو نجد أنھا قد عنت بطائفتین من الخدمات وباالستناد إلى

لقول بوجود تداخالت ضارة مات السالمة، حیث اكتفت اللوائح باخدمات المالحة بالرادیو وخد .1

 .بمجرد تعریض تلك الخدمات للخطر، وذلك ألنھا تستھدف الحفاظ على الحیاة والملكیة البشریة

تشترط اللوائح للقول بوجود تداخل ضار أن یصل التشویش : دیوباقي خدمات االتصاالت بالرا .2

إلى قدر من الجسامة بحیث یقلل بدرجة خطیرة كفاءة أداء الخدمة أو یؤدي إلى حدوث انقطاع متكرر في 

 .2أدائھا، حیث ال تكتفي اللوائح بالنسبة لھاتھ الطائفة لمجرد تعریض الخدمة للخطر

حتى یمكنھا طلب الحمایة من  ،العمل طبقا ألحكام اللوائح ھذا ویكون على كل محطات الرادیو

التداخالت الضارة، وبالتالي ال یمكن لمحطة تنتھك أحكام لوائح الرادیو أن تدعي حدوث تداخالت ضارة 

، كما أنھ لكل دولة حق االعتراض على البث التلفزیوني 3لخدماتھا وتطلب حمایتھا من ھذه التداخالت

                                                           
  .59إصالح محقون، المرجع السابق، ص : 1
2
یجب أن تنشأ وتشغل جمیع المحطات، أیا كان الغرض منها، على نحو ال : " من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت على 45تنص المادة  :

  "رة لالتصاالت أو الخدمات الرادیویة الخاصة بالدول األعضاء األخرىیسبب تداخال ضا
  .128محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص  :3
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اقلیمھا إذا ما رأت أن ھذا البث یؤدي إلى تداخالت ضارة مع اتصاالت الدولة الوطنیة  المباشر القادم إلى

  .1أیا كان نوعھا

 مبدأ التقسیم الدولي للترددات .ب 

البدایة الحقیقیة لھذا المبدأ، حیث أقرت خریطة  1927تعد اتفاقیة واشنطن لالتصاالت الدولیة لعام 

ودة حینئذ، كما تضمنت المادة الخامسة من لوائح الرادیو لتقسیم الترددات على خدمات الرادیو الموج

المرفقة بتلك االتفاقیة األحكام المتعلقة بتقسیم الترددات وأوردت الفقرة السابعة من تلك المادة جدوال لتقسیم 

  .الترددات بین الخدمات المختلفة

تصاالت الدولیة الالحقة ولوائح ثم تواتر النص على األحكام المتعلقة بھذا المبدأ في جمیع اتفاقیات اال

  .2الرادیو المرفقة بھا

 ،الترددات فیما بین الخدمات المختلفة) تقسیم(وتعد وظیفة إدارة طیف الترددات عن طریق توزیع 

وكذلك تعیین الترددات وتخصیصھا فیما بین الدول من أھم الوظائف التي یقوم بھا االتحاد الدولي 

حكام دستور االتحاد السیما المادة األولى التي تتضمن أھداف ومبادئ لالتصاالت وھو ما نصت علیھ أ

  :االتحاد والتي جاء فیھا

  :ولھذا الغرض یضطلع االتحاد بوجھ خاص بما یلي"...

یقوم بتوزیع نطاقات ترددات الطیف الرادیوي، وتعیین الترددات الرادیویة، وتسجیل الترددات  - 

دار األقمار الصناعیة الموجودة في المدار الثابت، المخصصة، وكل موضع مداري مصاحب على م

 "لتفادي التداخالت الضارة بین محطات االتصال الرادیوي بمختلف الدول

یقوم االتحاد بذلك عن طریق المؤتمرات العالمیة واإلقلیمیة للرادیو، والتي أصبحت تسمى منذ حیث 

  .بمؤتمرات االتصاالت الرادیویة 1992مؤتمر جنیف 

                                                           
ي، جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر العابر للحدود في ضوء أحكام القانون الدولي، دار الكتاب القانون  1

  .101ص ، 2009مصر، 
2

: Simone Courteix, La Conférence administrative mondiale des télécommunications de 1979 et le nouvel ordre  

    juridique de l'éther, Op.CIT, p628.                                         
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 - بدبي 2012 دیسمبر 3-14لمي لالتصاالت الدولیة المنعقد من المؤتمر العاآخر ھذه المؤتمرات  نذكر أن

، وقد تم فیھا مراجعة لوائح االتصاالت الدولیة التي اعتمدھا المؤتمر اإلداري اإلمارات العربیة المتحدة

 178د البلدان الملتزمة بھا میلبورن، والتي بلغ عد- المنعقد باسترالیا 1988العالمي للبرق والھاتف لعام 

من دستور االتحاد  3فقرة  4القیمة القانونیة لھذه اللوائح قیمة المعاھدات حسب نص المادة وتعادل  .دولة

، حیث تحدد المبادئ العامة المطبقة عل استغالل وتمویل االتصاالت الدولیة، وقد )1992في  المراجع(

ن أجل تكییفھ مع المحیط العام لالتصاالت المرتبط أساسا لمراجعة ھذا النظام م 2012جاء مؤتمر دبي 

   .1، وكذا ربط ھذا المجال بالتنمیةتصاالت وتقریب شبكاتھا وخدماتھابتحریر اال

حسب ما جاء في الفقرة  2015إال أن دخول ھذه اللوائح المنبثقة عن مؤتمر دبي حیز التنفیذ سیكون في 

دولة أمضت على  89دولة مشاركة، فقط  144نا إلى أنھ من بین ، وتجدر اإلشارة ھ10ى من المادة األول

 ،ادت أن تؤدي إلى فشلھالوثیقة الختامیة، وقد أثارت النقاشات التي عرفتھا أشغال المؤتمر اختالفات ك

، السیما مع ما أصبح یكتسیھ ھذا 2وسبب ذلك یعود بالدرجة األولى إلى موضوع اإلدارة الدولیة لالنترنیت

   .3اإلنساني أھمیة ارتبطت بالتجارة الدولیة والتطور المجال من

، 6وتتضمن لوائح الرادیو األحكام التفصیلیة المتعلقة بمبدأ التقسیم الدولي للترددات خاصة في المواد 

القواعد العامة  النص علىحیث . )2012تقابلھا المادة األولى من الوثیقة النھائیة لمؤتمر دبي (ا منھ 8، و7

  .ھا الدول عند الترخیص بالترددات واستخدامھاالتي تتبع

والجدیر بالذكر أن لمنح ھذه التراخیص آثار بالغة األھمیة، حیث أن تسجیل تلك التراخیص في 

ومن ثم یجب أخذھا في  ،السجل الرئیسي للترددات یجعلھا تتمتع بنوع من الحمایة واالعتراف الدولي

                                                           
1

:  

 Philippe Achilleas, Guerre froide numérique, autour de la révision du règlement des télécommunications 
internationales, Revue générale du Droit International Public, Tome CXVII, éditions A. PEDONE, Paris, 2013, 
p299   

2
مریكیة وروسیا وهي القوى الفضائیة الوالیات المتحدة األفریقین في أشغال مؤتمر دبي، وانقسمت الدول إلى فریقین بقیادة كل من  تعارضت أراء : 

أثناء محاولة ) الحرب الباردة(في تقسیم رجع بذاكرة من حضر المؤتمر إلى التقسیم الكالسیكي الذي میز ثمانینات وتسعینات القرن الماضي  الكبرى،

رفضت الدول الغربیة التوقیع على وثیقة دبي  وقد. وضع نظام عالمي لالتصاالت، في أروقة األمم المتحدة والیونسكو واالتحاد الدولي لالتصاالت

التي تدعو إلى فرض رقابة ) من بینها إیران(النهائیة بحجة أنه من الخطر تضمینها ألحكام جدیدة تمس باألنترنیت السیما مع وجود بعض الدول  

ورة اإلبقاء على انترنیت حر ومفتوح للجمیع، ونذكر هذا وقد اتخذت دول االتحاد األوروبي موقفا حذرا مع تأكیدها على ضر . بولیسیة على الشبكات

  .على سبیل المثال حجة فرنسا التي أفادت أن ذلك سیهدد حیاد وحریة األنترنیت
3                                                                                                     :Philippe Achilleas, Ibid, p 300.  
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ب بحث إمكانیة قیام التراخیص الجدیدة بإحداث تداخالت بحیث یج ،االعتبار عند منح تراخیص جدیدة

ضارة للخدمات التي تقدمھا المحطات المرخصة والمسجلة وفقا لالتفاقیة الدولیة واللوائح وكذا جدول 

تقسیم الترددات، ویكون تجنب أي تداخل ضار بالدرجة األولى عن طریق تعدیل الخصائص األساسیة 

 . 1للترخیص الجدید

 خیص الحكومي للترددات وتسجیلھاترمبدأ ال .ج 

 18، وكذا المادة 1947من اتفاقیة اتالنتا لالتصاالت الدولیة لعام  18وجد ھذا المبدأ بدایاتھ في المادة 

، وال یزال ھذا المبدأ ساریا ذلك أنھ تعبیر عن سیادة 1959من اتفاقیة جنیف لالتصاالت الدولیة لعام 

  . الدول

انشاء أي محطة اتصاالت رادیویة إال بترخیص حكومي لھا، على أن  قتضى ھذا المبدأ ال یتمموب

ویعد اعترافا من الدولة وضمانا . یتضمن ھذا الترخیص تخصیص تردد لھا وتحدید الخصائص األساسیة

منھا بالتزام أحكام االتفاقیة واللوائح، ودون ھذا الترخیص ال یمكن تسجیل ھذا التردد المرخص بھ في 

  .للتردداتالسجل الرئیسي 

وینبع ھذا المبدأ من مسؤولیة الدولة عن االنشطة التي یقوم بھا األشخاص التابعون لھا، كما أنھ یحد 

  .من إنشاء محطات القرصنة

ویتم تسجیل الترددات في السجل الرئیسي الدولي للترددات عبر أربعة مراحل تشمل تبلیغ االتحاد 

ترددات التي تقوم اإلدارات المعنیة في الدول بمنحھا ممثال في مكتب اتصاالت الرادیو بتراخیص ال

لمحطات االتصاالت التابعة لھذه الدول، ومن ثم یقوم االتحاد بنشر المعلومات التي تلقتھا إذا كانت كاملة 

في الدوریة األسبوعیة، التي تصدر عن مكتب اتصاالت الرادیو، ویقوم بعد ذلك بفحص المعلومات 

ق أن قام بنشرھا للتأكد من التزامھا وتوافقھا مع األحكام ذات الصلة من الدستور الواردة إلیھ والتي سب

واالتفاقیة واللوائح اإلداریة لالتحاد، وتحدد نتیجة ھذا الفحص إمكانیة تسجیل الترخیص من عدمھ، فإذا 
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كانت نتیجة الفحص إیجابیة یتم تسجیل الترخیص وخصائصھ األساسیة في السجل الرئیسي الدولي 

  .1للترددات

ویھدف تسجیل الترددات إلى السیطرة على طیف الترددات ویتم كفالة الحمایة واالعتراف الدولي 

للمحطات المسجلة، ویتم من خاللھ منع حدوث التداخالت الضارة والتأكد من التزام المحطة المرخص لھا 

   .2بالتردد باألحكام ذات الصلة من اتفاقیة االتصاالت الدولیة واللوائح

  تحریم الدعایة العدائیة ومحطات القرصنة: ثانیا

یتطلب االلمام بھذا الجزء الھام من ھذه الدراسة دراسة كل عنصر على حدى، فیكون علینا التطرق 

بدایة إلى مبدأ تحریم القانون الدولي لالتصاالت الدعایة العدوانیة، ثم االنتقال إلى منعھ لمحطات 

  .3القرصنة

لقد اھتمت عصبة االمم سابقا بأن یكون استخدام أنشطة البث لصالح صنع : دوانیةتحریم الدعایة الع ) أ

بجنیف، حضره ممثلوا  1936وتدعیم السلم والمحافظة علیھ، حیث عقدت لذلك مؤتمرا في سبتمبر 

 .توصیات 6مادة ألحق بھا  15من  ةتكونالمث ألغراض السلم، اتفاقیة الب إثرهدولة، ووقع ) 40(أربعون 

المادة األولى استخدام البث لتحریض الجماھیر في أي من أقالیم الدول المتعاقدة على القیام  تحرمو

بأفعال تخالف النظام أو األمن الداخلي لدولة متعاقدة، كما تؤكد المادة الثانیة على التزام الدول المتعاقدة 

طة اإلرسال التي تعد تحریضا القیام أي محطة تابعة لھا بأي من أنش على أساس متبادل بالتأكد من عدم

بث  ، وتحرم المادة الثالثةاالتفاقیةعلى الحرب أو أي أفعال تؤدي إلیھا ضد دولة أخرى موقعة على 

صریحات غیر الصحیحة أو المحرفة التي تھدد السلم الدولي، وفي حال حدوث اإلعالنات أو األخبار أو الت

أسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل فعالیة، أما المادة ذلك یتوجب تصحیح تلك األخبار أو التصریحات في 

  .الرابعة فقد ألزمت الدول المتعاقدة بالتأكد من صحة األنباء قبل نشرھا، وخصوصا في أوقات األزمات
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  .تفاقیةحكام ھذه االأحكام مشابھة ألب 1935اتفاقیة أمریكا الجنوبیة لالتصاالت الرادیویة لعام  جاءتوقد 

االتحاد الدولي لالتصاالت السعي إلى تعزیز استخدام خدمات االتصاالت في سبیل كما أن من أھداف 

تسھیل العالقات السلمیة، وھو ما یؤكد أن استخدام خدمات االتصاالت الذي یعرض العالقات السلمیة 

للخطر یعد اساءة الستخدام ھذه الخدمات وھو ما یخالف أھداف االتحاد، ویجعل من یقوم بھ مخال 

  .زامات التي یفرضھا االتحادبااللت

إن الدعایة التي نقصدھا ھنا والتي یمنع أن تستغلھا االتصاالت ھي الدعایة العدوانیة، والتي قد تستھدف 

الھجوم على الدولة األجنبیة وممثلیھا، الدعایة التي تستھدف العنصریة أو إبادة الجنس، والدعایة للحرب، 

سیما ما یتعلق بالتعایش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وكلھا یخالف مبادئ القانون الدولي ال

ویذھب بعض الفقھ إلى اعتبار . للدول وكذا تحریم اللجوء إلى القوة أو إلى ما یھدد السلم واألمن الدولیین

قیة تحریم الدعایة العدوانیة أحد مبادئ القانون الدولي التي لیس فقط على الدول المتعاقدة في ھذه االتفا

احترامھ بل یقع على كل المجموعة الدولیة ذلك كغیره من مبادئ القانون الدولي التي یضعھا میثاق األمم 

، وقد ذھب ھذا الرأي 1المتحدة أو التي جاء النص علیھا في مختلف القواعد االتفاقیة أو العرفیة العالمیة

أن خرقھا یبرر اتخاذ كافة اإلجراءات لمنعھا اآلخذ بضم ھذه القاعدة إلى مبادئ القانون الدولي إلى القول ب

  .وفقا لمبدأ الدفاع الشرعي

إن محطات القرصنة ھي محطات بث غیر دون ترخیص من حكومة ما، : تحریم محطات القرصنة ) ب

وتعمل على تردد غیر مرخص لھا، وال تقوم بتسجیل ھذا التردد لدى الھیئة الدولیة المعنیة أي االتحاد 

 .بحیث تبث ارسالھا من المیاه الدولیة إلى الدول الساحلیة القریبة الدولي لالتصاالت،

  :وتتمثل خطورة ھذه المحطات فیما یلي

أنھا تشغل ترددا تم تخصیصھ لمحطة أخرى في دولة أخرى وھو ا یشكل خروجا على مبدأ التقسیم -

  .الدولي للترددات

، وذلك بسبب ما قد تحدثھ من محطات القرصنة تعرض محطات المالحة الجویة والبحریة للخطر-

  .تداخالت ضارة للخدمات المذكورة وكذلك تعرض خدمات السالمة للخطر

                                                           
1
  .142محمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص :  



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ الجهود الجزائرية في هذا المجال  الجهود الجزائرية في هذا المجال  ثاني استخدامات المدار الثابت و ثاني استخدامات المدار الثابت و الفصل الالفصل الــــــــــــــــ   

82 
 

تعرض محطات القرصنة النظام القانوني إلدارة طیف ترددات الرادیو للخطر وھو النظام الذي أقرتھ -

  .المجموعة الدولیة ویشرف علیھ االتحاد الدولي لالتصاالت

حطات القرصنة یتعمد إرسال برامج إلى الدول الساحلیة دون إذنھا، ودون أن أن البث الذي تقوم بھ م-

تخضع تلك المحطات لسیادة دولة ما، كما یستھدف ذلك البث إحداث آثار معینة في تلك الدولة مما قد 

  . یعرض األمن والنظام العام واآلداب فیھا للخطر

الت، وھو ما جعل لوائح الرادیو تحرم تشغیل كما وتنتھك ھذه المحطات مبادئ القانون الدولي لالتصا

محطات القرصنة، كما أن لوائح االتصاالت الدولیة قد نظمت عمل محطات البث المرخص لھا فقط ألن 

 .1المحطات غیر المرخص لھا ممنوعة أصال وال مجال لتنظیمھا

  

 المنظمات الدولیة لالتصاالت الفضائیة:المطلب الثاني

مجال االتصاالت عبر األقمار الصناعیة قد أخذ شكل إدارة مشتركة لمرفق إن التعاون الدولي في 

  . عام عن طریق منظمات دولیة عالمیة وجھویة یمكن تشبیھھا بمرافق عامة دولیة

فبالنظر إلى المشاكل الخاصة إلي یثیرھا مجال االتصاالت الفضائیة بسبب التكلفة الكبیرة التي 

فضال عن تعقد تقنیات األجھزة المستعملة فان الدول تجتمع  ،طالقھایحتاجھا صنع أقمار االتصاالت وإ

وتتعاون من أجل إنشاء منظمات دولیة ھدفھا تنفیذ خدمات االتصاالت الفضائیة خاصة وأن األمر وصل 

، لذلك نجد أن التنظیم الدولي لالتصاالت الفضائیة 2إلى المرحلة  التجاریة الستخدام ھذه االتصاالت

  : بكة من المنظمات أھمھاتشرف علیھ ش

منظمة األمم المتحدة، عن طریق لجنتھا الفرعیة لالستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي، ووكالتھا  - 

 .المتخصصة أي االتحاد الدولي لالتصاالت، وھو ما سنفصلھ في الفرع األول من ھذا المطلب

انترسبوتنیك، (ذا اإلقلیمیة ، وك)انتلسات، انمارسات(المنظمات المتخصصة ذات الصبغة العالمیة  - 

 .ى ھذه المنظمات في الفرع الثاني، وسیأتي التعرض إل)اوتلسات، وعربسات
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  االتصاالت عبر األقمار الصناعیة دور األمم المتحدة في تنظیم: الفرع األول

ا إذا لم تنظم لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي التابعة لألمم المتحدة، بالنظر إلى طابعھ

السیاسي، مجال الوصول المنصف إلى المواقع المداریة وحزم الترددات، حتى ال تمس بنظام الحریة الذي 

تناول موضوع  یتمیز بھ المدار الثابت، فإن االتحاد الدولي لالتصاالت، بالنظر إلى الطابع التقني لھ قد

    .1لك بین الدولتسجیل المواضع المداریة وحزم الترددات، حتى أنھ وضع برامج لتقسیم ذ

دور االتحاد في تطبیق مبدأ ب ي الفصل األول من ھذه المذكرة، فیما یتعلقف واستكماال لما تم تناولھ

اإلطار القانوني العام  یكون علینا التطرق في ھذا الجزء إلى ،االستخدام العقالني والعادل للمدار الثابت

  .  ي أوكلت إلیھالذي ینظم عمل اإلتحاد وكذا الوظائف واألدوار الت

ماي  17لقد تم انشاء االتحاد الدولي لالتصاالت باندماج االتحاد الدولي للتلغراف الذي تشكل في 

، 1932دیسمیر  9وذلك بمناسبة مؤتمر مدرید الذي انبثقت عنھ اتفاقیة  ، واالتحاد الدولي للرادیو،1865

تم تعدیل ھیكلتھا وقد ، 1947ـسنة سیتي المتحدة في مؤتمر أتلنتیك  لیتحول إلى وكالة متخصصة لألمم

دولة، إلى  193، ویبلغ عدد الدول المنضمة حالیا إلى االتحاد 19922 وأھم وظائفھا في مؤتمر جنیف

عضو قطاع ومنتسب من القطاع العام والقطاع الخاص ویشملون منظمات دولیة  700جانب أكثر من 

ذ قرارات ال یمكن االستغناء عنھ في تنظیم سوق وھو بذلك جھاز حوار واتخا ،3وإقلیمیة لالتصاالت

  . مقر اإلتحاد بجنیف، سویسرا ،4االتصاالت الیوم

  :وتشمل تتمتع بمركز المعاھدات صكوك قانونیة من یتكون اإلطار القانوني لالتحاد الدولي لالتصاالت

 واللذان بدأ )جنیف( 1992دیسمبر 22الموقعان في  تحاد الدولي لالتصاالت واتفاقیتھدستور اال ،

، 1992ومنذ اعتماد دستور االتحاد الدولي لالتصاالت واتفاقیتھ في عام . 1994جویلیة  1نفاذھما في 

؛ 1998؛ مینیابولیس1994كیوتو(مرات المندوبین والمفوضین أدخلت علیھما تعدیالت من جانب مؤت

 .2004جانفي  1، و2000جانفي  1، و1996جانفي  1وبدأ نفاذ ھذه التعدیالت في ). 2002مراكش

                                                           
1: Leanza Umberto, Op CIT 294. 

2: Liliane Pereira Baia, Op CIT, p27. 
3
:                                                                                                                                               

    من مالي Hamadoun Toure )2014-2007(ألمین العام لالتحاد في العهدة الحالیة ا

4  : Philippe Achilleas, Op, CIT, p301. 

http://www.itu.int/net/about/basic-texts/index.aspx
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  ل الدستور و)وائح االتصاالت الدولیةول وائح الرادیول(اللوائح اإلداریة وجرى . االتفاقیة، التي تكمِّ

، ودخلت معظم األحكام حیز النفاذ )جنیف( 2003 جویلیة 4اجعة للوائح الرادیو في التوقیع على آخر مر

، ودخلت حیز النفاذ )ملبورن( 1988دیسمبر 9في  )ووقِّعت لوائح االتصاالت الدولیة. 2005جانفي 1في 

 لكن لن یدخل حیز التنفیذ إلى 2012دیسمبر 14وآخر تعدیل لھا وقع بدبي في  ، 1990 جوان 1في 

20151  

  :لقد حددت المادة االولى من دستور اإلتحاد وظائف االتحاد كما یلي

 .إدارة طیف الترددات .1

 .تنسیق الجھود إلزالة التداخالت الضارة بین محطات اتصاالت الرادیو لمختلف البلدان .2

 .مرضیة تسھیل التقییس لتوحید القیاس الدولي لالتصاالت مع جودة خدمة .3

 .تشجیع التعاون والتكافل الدولي بغیة تأمین المساعدة الفنیة للبلدان النامیة .4

 .تشجیع التعاون بین الدول األعضاء وأعضاء القطاعات .5

 .العمل على اعتماد تدابیر تمكن من تأمین سالمة الحیاة البشریة بالتعاون بین خدمات االتصاالت .6

  .ة االتحادتشجیع مشاركة الھیئات المعنیة في أنشط .7

  :2أما عن األھداف التي یسعى االتحاد إلى تحقیقھا فیمكن تلخیصھا كما یلي

تعزیز التعاون الدولي بین جمیع الدول األعضاء لتحسین االتصاالت بجمیع أنواعھا وترشید  .1

  .استعمالھا

حتال تشجیع مساھمة الكیانات والمنظمات الخاصة والحكومیة في أنشطة االتحاد، ونشیر ھنا إلى ا .2

القطاع الخاص لمرتبة ھامة جدا في نشاطات االتصاالت الفضائیة، فمن جھة یعد أھم منتج لتكنولوجیا 

االتصاالت، كما یعد شریكا ال غنى عنھ في تطور ھذا المجال بمساھمتھ في تمویل عدید المشاریع 

 .3. المرتبطة بھ

ال االتصاالت وحشد الموارد المالیة الحث على تقدیم المساعدة الفنیة وبخاصة للدول النامیة في مج .3

 .یع نفاذ تلك الدول إلى المعلوماتوالمادیة والبشریة لتنفیذ تلك المساعدة وتشج

                                                           
1
:  Le site officiel de l’UIT : 

     www.itu.int 
2
.144حمود حجازي محمود، المرجع السابق، ص م                                                                                          :                                                                                                                              

3
: Liliane Pereira Baia, Op CIT, p 95. 

http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/ar
http://www.itu.int/ITU-T/itr/
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تشجیع تنمیة الوسائل الفنیة والوصول إلى أفضل تشغیل ممكن لھا بھدف تحسین مردود خدمات  .4

 .ممكناالتصاالت وزیادة فائدتھا وتعمیم استخدامھا من الجمھور إلى أقضى حد 

 .السعي إلى نشر مزایا التقنیات الجدیدة في االتصاالت على جمیع شعوب العالم .5

 .تشجیع استعمال خدمات االتصاالت لتسھیل العالقات السلمیة بین الدول .6

 .تنسیق جھود الدول األعضاء وأعضاء القطاعات بغیة تحقیق أھداف وغایات االتحاد .7

خرى، وغیر الحكومیة المھتمة باالتصاالت، من أجل التعاون مع المنظمات الدولیة الحكومیة األ .8

بطریقة أكثر المي والمجتمع اإلعالمي العالمي تناول مسائل االتصاالت التي یثیرھا انتشار االقتصاد الع

 .  شموال

إن االتحاد الدولي لالتصاالت بھذا المعنى یسعى إلى التنظیم التقني لھذا المجال، كما بعمل من خالل 

لتي یصدرھا إلى تطویر القانون الدولي لالتصاالت، دون أن نشیر في ھذا المقام إلى دوره في التوصیات ا

  1.حل النزاعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق دستوره واتفاقیتھ

 لالتصاالت الفضائیة  واإلقلیمیةالمنظمات الدولیة، العالمیة :الفرع الثاني

جال االتصاالت عبر األقمار الصناعیة وكالة إذا كانت منظمة األمم المتحدة قد خصصت لتنظیم م

متخصصة ھي االتحاد الدولي لالتصاالت، فإن ھذه الوكالة ال تضطلع بتنظیم كل ما یتعلق باالتصاالت 

الفضائیة، ذلك أن اتساع ھذا المیدان واتصالھ لیس بالدول فقط بل أیضا بمختلف الفواعل االقتصادیة في 

الحاجة إلى تجمیع القدرات التقنیة والمالیة من أجل وضع نظام ألقمار  القطاعین العام والخاص، قد ولد

  .انشاء منظمات ذات صبغة عالمیة، وأخرى اقلیمیة ترجم إلىاالتصاالت، 

  ظمات الدولیة العالمیة لالتصاالتأوال المن

لمتحدة كان البد لنجاح نظم االتصاالت أن تنشأ منذ البدایة على أساس عالمي، وقد كانت الوالیات ا

بعد نجاح المحاوالت  1962عام  2"كومسات"األمریكیة أول من أنشا ھیئة متخصصة ألقمار االتصاالت 

األولى الستخدام  األقمار الصناعیة في االتصاالت، وذلك بسبب إدراكھا ألھمیة ھذا المجال واتساعھ من 

و ما مھد إلنشاء أھم جھة، وبھدف إنشاء نظام عالمي لالتصاالت بتعاون دولي من جھة أخرى، وھ

                                                           
1
 Liliane Pereira Baia, Op CIT, p31. 

2
 Ruth Erne, Op CIT, p23. 
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، والمنظمة "انتلسات"المنظمة الدولیة لالتصاالت الفضائیة :منظمتین عالمتین لالتصاالت ھما 

 .1"انمارسات" المتخصصة في االتصاالت البحریة 

  "انتلسات"لیة لالتصاالت الدولیة المنظمة الدو-1

رجي، دون الحدیث عن منظمة الواقع أنھ ال یمكن الحدیث عن االستخدامات السلمیة للفضاء الخا

  )INTELSAT( لالتصاالت الفضائیة" انتلسات"

 1964،2دولة في واشنطن في أوت  11إلى االتفاقات الموقعة من طرف " انتلسات"نظام  عود جذورت

فقد تم " انتلسات"وقد تم بموجبھا انشاء اللجنة المؤقتة ألقمار االتصاالت، أما االتفاقیة المؤسسة لمنظمة 

  1971.3أوت  20ھا في واشنطن في توقیع

، فكانت بذلك أول تنظیم تجاري ألقمار االتصاالت، والذي 1973وبدأت العمل كمنظمة دولیة عام 

  .كنولوجیا المتقدمة لصالح اإلنسانمثل نموذجا فریدا في التعاون الدولي واستخدام الت

ابت عرف باسم الطائر المبكر تم إرسالھ إلى المدار الث (INTELSAT)منظمة قمر تابع ل وكان أول

"EARLY BIRD " لیعمل فوق المحیط األطلنطي، وقد احتوى على  1965والذي أطلقتھ ناسا في عام

، -2INTELSATبواسطة القمر  1967قناة لالتصاالت الھاتفیة وتمت تغطیة المحیط الھادي في  240

  3INTELSAT-4المحیط الھندي بالقمر عندما تمت تغطیة  1969وأصبح انتلسات نظاما عالمیا بالفعل منذ 

ونظرا للخدمات الھامة التي تقدمھا منظمة انتلسات، فقد شجع ذلك العدید من الدول على االنضمام 

دولة بینما یستفید  121إلى  1993إلیھا واالستفادة من خدماتھا، حیث وصل عدد الدول المنظمة إلیھا عام 

  .خضع لنظام المنافسةدولة، و قد أصبح اآلن ی 150منھ أكثر من 

لقد مر نظام انتلسات منذ نشأتھ بتطورات كبیرة بحیث زادت طاقة أقماره الصناعیة بشكل كبیر، 

دائرة ھاتفیة باإلضافة  24000وفر  6دائره ھاتفیة فإن انتلسات  240فبینما كان أول أقمار انتلسات یوفر

وھو التطور الذي استمر . الدولیة بشكل كبیر إلى قناتین تلفزیونیتین مما أدى إلى خفض تكلفة االتصاالت

  .لیحقق تطورا وتقدما ھائال في میدان االتصاالت بصفة عامة
                                                           

1
.403لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص                                                              :   

2
: Liliane Pereira Baia, Op CIT, p33 

3: Claude-Albert Colliard, Les satellites de diffusion directe, Annuaire français de droit international, volume 

XVIII, 1972, p 718. 
4
: Ruth Erne, Op CIT, p25. 
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ھو توفیر االتصاالت  1964لقد كان الھدف من السعي إلنشاء منظمة االتصاالت انتلسات في عام 

إلى خدماتھا أو في  في ظل تحقیق المساواة بین الدول سواء في الوصول. الدولیة على المستوى العالمي

أسعارھا بالنسبة لكل مستخدمیھا، وبھذا فھي تتیح فرصة لالتصاالت لكل الدول من أجل تقدمھا، وتحقیق 

  .أھدافھا

وھكذا فان أھداف ھذه المنظمة تظھر من خالل نصوص االتفاق الذي أنشأھا والذي تضمن عدة 

  :مبادئ ھامة تظھر في

ة إلى تحقیق نظام تجاري عالمي فرید لالتصاالت عن طریق حیث تسعى ھذه المنظم: مبدأ العالمیة

  .األقمار مقدمة خدماتھا لكل مناطق العالم

بحیث تسمح لكل الشعوب باستعمال نظام انتلسات وفي المقابل فإن المشاكل في ھذا النظام : مبدأ المساواة

  .1تكون باستثمار مخصص للدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت

فھو نظام تجاري موجھ لتوفیر وتقدیم الخدمات والمحطات األكثر فعالیة : التسییر التجاري الفضائيمبدأ 

واألقل تكلفة، الغایة األساسیة للمنظمة لیست السعي نحو الربح وإنما نحو تحقیق مردود یؤمن لھا تغطیة 

، 1963صاالت في عام قمرا صناعیا لالت 15نفقات استخدام وصیانة نظام االتصاالت الذي كان یتضمن 

باإلضافة إلى محطات التتبع والمراقبة والقیادة واإلشراف والتي ھي ضروریة لتوظیف ھذه األقمار حتى 

  .2تتمكن من توزیع خدمتاھا لكل مناطق العالم على أساس تجاري وبنوعیة رفیعة ودون تمییز

الدولیة والبث التلفزیوني عبر  وما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن دور انتلسات لم یقتصر على االتصاالت

القارات والمحیطات، بل إنھا تلعب دورا أساسیا وھاما في تسھیل االتصاالت الداخلیة في عدد من الدول، 

خاصة تلك التي تفرض طبیعتھا الجغرافیة صعوبات خاصة بخدمات االتصال عن طریق استخدام الطرق 

  .التقلیدیة

سات عن طریق استئجار قناة قمریة على أحد األقمار االحتیاطیة وتتم االستفادة في ھذه الحالة النتل

لتخصص االتصاالت المحلیة والتغطیة التلفزیونیة للدولة المستأجرة، ویستفید عدد كبیر من نظام استئجار 

                                                           
1
 :                                                                                                             Ruth Erne, Op CIT, p36  

2
  .405لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص  : 
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 800000دولة  ووصل إیجارھا إلى حوالي  60ما یقدر بـ  1990القنوات في انتلسات حیث تجاوز عام 

  .1، وھو ما یعد قلیال نسبیا إذا قورن بالخدمات التي یقدمھادوالر في العام

جر مثل ھذه القنوات لالستخدام الداخلي وكان العامل نت الجزائر أول دولة في العالم تستأوقد كا

األساسي الستخدامھا الفضاء في التغطیة التلفزیونیة ھو تبعثر السكان في مساحة البالد الشاسعة التي تمثل 

عة أخماسھا، إلى جانب وجود الجبال في مواقع عدیدة مما یمثل صعوبة في مد شبكات الصحاري أرب

  . االتصال التقلیدیة

 جرة لقنوات انتلسات على مستوى العالم، وذلك یرجع أیضا إلىتأكما تعد السعودیة أكبر دولة مس

  .2، والذي یتمثل في تجمعات صغیرة في مناطق متناثرة ومتباعدةطبیعة توزیع السكان

أفریل  06في  INTELSAT-1الذي سمي" EARLY BIRD"لقد أعطى إطالق القمر الصناعي 

، كي تدیر أول عملیة تجاریة وتفتح بذلك )الھیئة األمریكیة ألقمار االتصاالت(فرصة لكومسات  1965

إلى  وكان الربح الصافي الذي حققتھ في السنة األولى قد وصل. عھدا جدیدا في حقل االتصاالت الالسلكیة

  .3ھي التي استعملت فعال  240فقط من دوائره التي تبلغ  75دوالر ، رغم أن  2.2

لذلك انتقد البعض من الفقھ خاصة فقھاء الكتلة الشرقیة مسألة إرساء مصالح في النشاط الكوني عن 

طریق مشروعات خاصة مثل كومسات وقد ذكر الفقیھ الروسي شیبروف أن ھذا یعتبر تدخال غیر مبرر 

ن قبل حكومة الوالیات المتحدة بقصد احتكار مصدر من مصادر الفضاء الخارجي، والذي یجب أن م

  .یستخدم فقط لصالح اإلنسانیة

كما یرى أن إنشاء انتلسات مخالف لروح وقرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وأن طبیعتھ مقیدة 

لالتصاالت الالسلكیة مستبعدا بذلك دوال مثل  ألنھ یحصر المساھمة في الدول األعضاء في االتحاد الدولي

  .ألمانیا الدیمقراطیة وجمھوریة الصین الشعبیة

                                                           
1

  .313 ، المرجع السابق، صعرجون الدین بهي محمد: 
2
  .314، ص المرجعنفس عرجون،  الدین بهي محمد :

3
  .405المرجع السابق، ص  ي،االستخدام السلمي للفضاء الخارج لیلى بن حمودة، :
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كما دعا شیبروف إلى إنشاء منظمة دولیة كوكالة متخصصة تدیرھا األمم المتحدة واالتحاد الدولي 

عیة، واقترح لالتصاالت الالسلكیة لإلشراف على كافة نظم االتصاالت العالمیة عن طریق األقمار الصنا

  .1أن تعمل ھده الھیئة على أساس مبدأ المساواة في التعاون بین الدول واستبعاد المؤسسات الخاصة

االنضمام إلى ھذا النظام معتبرا إیاه نظاما مشوبا بعدة  1971وقد رفض االتحاد السوفیاتي عام 

لمتحدة الكاملة من خالل اشتراك عیوب أھمھا عدم المساواة التامة بین الدول األعضاء وسیطرة الوالیات ا

من األنصبة في ھذا التنظیم الدولي باإلضافة إلى % 35.8تنظیمیھا التجاري كومسات بحصة قدرھا 

لذلك ویرى الكتاب السوفیات في ھذا اإلطار أن نظام . سیطرتھا من خالل التوصیة في إصدار القرارات

وھو ما أدى الى اعالن . الخاصة بالتعاون في الفضاءانتلسات استغاللي بحت وأنھ مخالف للقواعد الدولیة 

  .2بعض الدول وضع النظم الخاصة باالتصاالت الفضائیة مستقلة عن النظام السابق انتلسات

إال أنھ رغم ھذه االنتقادات فإن انتلسات تظھر مظھرا جدیدا في التعاون الدولي، فعضویتھ مفتوحة 

مام االتحاد السوفیتي إلى المنظمة في بدایة كمستخدمة، ثم بعد لكل الدول بدون تمییز، وھو ما أكده انض

  . 1991ذلك كعضو من أعضاء ھذه المنظمة عام 

ضرورة ) XVI( 1721 وجدیرا بالذكر أن الجمعیة العامة لألمم المتحدة قد أعلنت في قرارھا رقم

لدول دون أي وضع وسائط لالتصاالت عن طریق األقمار الصناعیة على أساس عالمي تحت تصرف ا

خاصة  1964أوت  20تفرقة وفي أقرب وقت ممكن، واستجابة لھذا المبدأ فقد وضعت اتفاقیة خاصة في 

  .بالتنظیم المؤقت إلنشاء طریق مواصالت تجاریة عالمیة عن طریق األقمار الصناعیة 

ك  بسبب التقاط إال أن استخدام األقمار الصناعیة یثیر مشكلة أخرى بالنسبة لالتصاالت الالسلكیة وذل

الترددات بھدف التلصص أو التمویھ الذي تقوم بھ دول غیر أطراف، دون أن تدفع اشتراكا، إذ تكتفي 

بإقامة محطة أرضیة اللتقاط البث الذي یعبر أجوائھا، ومن المؤكد أن مثل ھذا االلتقاط یعتبر انتھاكا 

  .19743ماي  23لحقوق المؤلف التي یضمنھا اتفاق بروكسل الموقع في 
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: Nicholas M.Poulantzas, Direct satellites telecomunication : a test for human rights attitudes, Revue Hellénique 
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  "أنمارسات"لیة لالتصاالت البحریة المنظمة الدو-2

إذا كانت االتصاالت الفضائیة عن طریق األقمار تؤدي إلى تسھیل وتحسین خدمة االتصاالت 

وتوسیع نطاقھا على األرض، فان ھذه االتصاالت بالنسبة للسفن والناقالت ومنصات البترول البحریة 

  .1ھاتمثل ضرورة ال یمكن االستغناء عن

بدأ اھتمام المنظمة االستشاریة للمحالت البحریة التي تحولت فیما بعد إلى المنظمة  1966فمنذ عام 

، لمواصلة البحث في استخدام تكنولوجیا الفضاء بتطویر االتصاالت البحریة، (OMI)البحریة الدولیة 

ة والمساعدات المطلوبة في خاصة من أجل توفیر األمان للسفن والطائرات، وإمدادھا بالمعلومات الالزم

الوقت المناسب وذلك من أجل تحقیق سالمة الرحالت والمسافرین، متغلبة في ذلك على ما قد یكون في 

الجو من سوء رؤیة بسبب الضباب أو السحب الكثیفة التي تعوق المالحة أو الطیران، حیث تحدد خط 

  .السیر الصحیح وزوایا الدرجات الواجب إتباعھا

حیث عقدت المنظمة البحریة الدولیة نظمة الدولیة لالتصاالت البحریة، ت فكرة إنشاء الموھكذا برز

لدراسة إمكانیة إنشاء تنسیق دولي بحري لألقمار  1977فبرایر  28إلى  9مؤتمر خالل الفترة ما بین 

اء المنظمة الصناعیة فكان من بین أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الجھود التوقیع على اتفاقیة إنش

، 1976سبتمبر  03وذلك في  ،"أنمارسات "الدولیة لالتصاالت الدولیة عن طریق األقمار الصناعیة  

من أجل استخدام جمیع تنظیمات االتصاالت التي تم . باإلضافة إلى بروتوكول تنفیذي مكمل لھذا االتفاق

جویلیة  16خال حیز التنفیذ في اختیارھا من طرف الدول الموقعة على االتفاق وھما النصیین الذین د

ویوضحان اختصاصاتھا،  وقد انضمت إلى ھذه المنظمة  "أنمارسات"، واللذان یحددان أھداف 1979

من قیمة االستثمارات  % 11وقد ساھم االتحاد السوفیاتي في ذلك الوقت بما قیمتھ  ،منذ البدایة عدة دول

والمملكة المتحدة ) %17(والیات المتحدة األمریكیة ما جعلھ في المرتبة الثالثة بعد ال ،التي تلقتھا

)12%(2.  

                                                           
1
  .314 المرجع السابق، ص عرجون، الدین بهي محمد:  

2
                                                                                :                              Ruth Erne, Op CIT, p42  
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تتمثل في السعي نحو توفیر األسباب الالزمة  ،األھداف اإلنسانیة قد قامت منذ نشأتھا على مجموعة منو

لتحسین االتصاالت البحریة وتحقیق األمن البحري خاصة في حالة األزمات والكوارث للحفاظ على حیاة 

  .1فعالیة التسییر المالحي البحري وخدماتھ العامةاإلنسان وتحسین 

وتتشكل ھذه المنظمة من أجھزة تتمثل في الجمعیة العامة التي تظم كل األعضاء من بینھم عدد من 

ممثل  22الدول العربیة المنظمة منھا مصر والكویت والعراق والجزائر، باإلضافة إلى مجلس یتكون من 

  .2یرأسھا المدیر العامللمشتغلین باإلضافة إلى إدارة 

زودت األمم المتحدة بمحطة منتقلة لالتصاالت بین األرض والقمر الصناعي  1976 منذ فیفريو

  .الستخدامھا في عملیات اإلغاثة عند النكبات وفي حفظ السالم

فھو كرات الھامة في مجاالت االتصاالت، من بین المبت "أنمارسات "وقد كان بدایة استخدام نظام 

قة ربط فوري بالتلفون والبیانات بین السفن المجھزة خصیصا لذلك داخل البحر في أي مكان من یعد حل

المحیط الھادي والمحیط األطلسي والخلیج والفارسي، وبین قواعدھا في الوالیات المتحدة ویعني ذلك أن 

اث علم المالحة التجاریة البحریة ومراكب استكشاف البترول ووحدات الحفر البحریة وسفن أبح

المحیطات وغیرھا من سفن األساطیل لم تعد تعتمد على نظام شفرة مورس أو على اتصاالت صوتیة 

ساعة  20إلى  8لوسائل الرادیو العادیة الذي كان شائعا لدى ربابنة السفن الذین ینتظرون فترة تتراوح بین 

الرادیو إلى التضاءل  لكي تصل رسالتھم بالرادیو إلى قواعد في بالدھم وذلك بسبب تعرض موجات

  .والتدخل الشدیدین عند سوء الطقس واضطرابات الغالف األیوني الجوي 

وذلك عندما تم استخدام األقمار  1985في عام  "أنمارسات "وكان استكمال الجیل األول من شبكة 

د كان عد 1987لتغطي االتصاالت البحریة فوق المحیط الھندي، وفي عام   Mareces A.Bاألوروبیة

من  5000أكثر من  "أنمارسات "دولة وبلغ عدد السفن والمنصات المستفیدة من خدمات  48الدول 

  .طن 100إجمالي السفن والناقالت التي یبلغ حمولتھا أكثر من 

                                                           
1                                                                                             :Liliane Pereira Baia, Op CIT, p 35. 
2
  .408لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص :  
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تزوید السفینة أو الناقلة أو المنصة البحریة بمحطة  "أنمارسات "وتتطلب االستفادة من شبكة 

دوالر وتحصل السفینة أو منصة البترول عن طریقھا عن  25000ى استقبال صغیرة یصل ثمنھا إل

اتصاالت تلیفونیة عالیة الجودة تمكنھا من إجراء جمیع عملیاتھا واتصاالتھا ألغراض العمل واالتصال 

  . كانت على البرالشخصي وفي حاالت الطوارئ بأغراض اإلسعاف واإلنقاذ كما لو 

 1990وكان أھم تطور في خدمتھا ھو امتدادھا عام  ،لخاصةت والمراكب اووقد امتدت خدمتھا للیخ

  .1إلى الطیران المدني حیث أصبحت تمد الطائرات في الجو بخدمات التلیفون والفاكس وغیرھا

  1998.2خصخصة ھذه المنظمة بقرار من جمعیة األعضاء في  ونشیر في األخیر إلى أنھ قد تمت

  االت الفضائیةالمنظمات الدولیة االقلیمیة لالتص: ثانیا

إلى جانب المنظمات العالمیة، ظھرت الحاجة إلى انشاء منظمات اقلیمیة تھتم ھي األخرى بتنظیم 

بعد االتھامات التي وجھت لمنظمة االنتلسات برغبتھا في  مجال االتصاالت عبر األقمار الصناعیة، السیما

وھو النظام الذي أعده االتحاد  1970وھكذا جاء إنشاء شبكة انترسبوتنیك في  .االحتكار والسیطرة

السوفیاتي لربط دول الكومیكون وھي مجموعة دول أوروبا الشرقیة، تبعھ تكوین منظمة یوتلسات عام 

 1976لتربط بین دول أوروبا الغربیة أما منظمة عربسات في العالم العربي فقد تم إنشائھا عام  1977

  .3ول العربیةلدعم االتصاالت والتعاون في ھذا المجال بین الد

  المنظمة اإلقلیمیة أنتـرسبوتنیك -1

بین الدول االشتراكیة على مشروع  اتفاق مبدئي إلقامة منظمة لنظم وأقمار  1968تم التوقیع في عام 

بھدف توفیر االتصاالت وخدمات البرق والتلیفون وتبادل البرامج " أنترسبوتنیك"االتصاالت الدولیة 

على االتفاق النھائي وأودع لدى  4وقعت تسع دول 1971في عام ائھا، واإلذاعیة والتلفزیونیة بین أعض

  . دولة في نھایة الثمانینات 14وبلغ عدد الدول المنضمة إلى ھذه المنظمة  ،األمم المتحدة

                                                           
1

  .408ص  المرجع السابق، لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي،: 
2

                                                                                               :Liliane Pereira Baia, Op CIT, p 35.  
الموقعة في القاهرة  (ARABSAT)ظمة العربیة لالتصاالت عبر األقمار الصناعیة عربسات تمت صادقت الجزائر على االتفاقیة المؤسسة للمن: 3

  .1987فیفري  03المؤرخ في  04-87، بموجب القانون رقم 1976أفریل  14في 

  .وكوبااالتحاد السوفیاتي، المجر، تشیكوسلوفاكیا، رومانیا، بولونیا، ألمانیا، یوغسالفیا، بلغاریا، منغولیا، : وقد شمل  :4
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إلى اللجنة الدولیة لتسجیل  1976وقد تقدم االتحاد السوفیاتي كجزء من تخطیطھ لھذه الشبكة في عام 

مواقع ألقمارھا 10لمسؤولة عن توزیع النطاقات الترددات اإلذاعیة والتلفزیونیة لحجز الترددات الھیئة ا

، فوق المحیطین 5و 4على المدار الثابت، ومن ھذه المواقع بدأت الشبكة بقمرین صناعیین ھما ستاسیونار

ء من كجز 1700أطلق االتحاد السوفیاتي القمر الصناعي كوزموس  1985األطلنطي والھندي، وفي عام 

  1987.1ھذه الشبكة وتم استبدلھ بعد ذلك بالقمر الصناعي كوزموس

ویقوم ھذا النظام أساسا بین مجموعة الدول االشتراكیة على أساس من المساواة التامة بین أعضاءه 

والتعاون الكامل والمتكافئ، وفتح باب االنضمام لعضویة ھذا التنظیم لكافة الدول األخرى لتصبح 

  .ة عن طریق االتفاقیات الدولیةعضویتھا عالمی

یعتبر تنظیم تجاري قائم على المساھمة والمشاركة من " أنتـرسبوتنیك"وعلى الرغم من أن تنظیم 

جانب أعضائھ ھدفھ ضمان االتصاالت المختلفة التي تتطلب اإلرسال من نقطة لنقطة، إال أن ھذا الجانب 

تھا االقتصادیة ألنھ قائم على إسھام الدول األعضاء في التجاري لم یوقع التعاون بین الدول الختالف أنظم

  .خطط التنمیة وعلى حجم حصصھم وعلى اعتبارات أخرى

إذا كانت منظمة أنتـرسبوتنیك قد تم إنشائھا لمنافسة منظمة االنتلسات فإنھا لم تحقق النجاح الذي 

تاحة لكل الدول بدون تمییز ولكن كما أن الخدمات التي تقدمھا أنتـرسبوتنیك لیست م. حققتھ ھذه األخیرة

دون تمییز في أنظمة االتصاالت ات یمكنھا المساھمة فقط بالنسبة للدول األعضاء، وفي المقابل فان انتلس

ظام قبل إلیھ االتحاد السوفیاتي عندما انضم إلى منظمة انتلسات بدایة كمستخدم لھذا الن ھو ما لجأاألخرى و

  .19772في المنظمة  أن یصبح عضو من أعضاء

اآلن  ، وتعد ألمانیا العضو الغربي الوحید وھي تلعب20053عضوا في  24بلغ عدد الدول األعضاء 

 أقمار صناعیة روسیة الصنع 03مع روسیا دورا ھاما داخل المنظمة، وتقدم المنظمة خدماتھا الیوم بفضل 
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(EXPRESS-A, EXPRIMENT-A, EXPRIMEN –A1R)ا بالتعاون ، وھي تعمل على توسیع نشاطھ

 EUTELSAT مع
1.  

  " وتلساتأ" المنظمة اإلقلیمیة   -2

منظمة مختصة لوضع نظام تجاري لالتصاالت الفضائیة ) E.S.A(أنشأت وكالة الفضاء االوروبیة 

، بعد محاوالت عدیدة من أجل توحید الجھود 1977بموجب قرارھا الصادر في ) E.C.A(االوروبیة 

ذا تطویر القدرة الصناعیة ألوروبا ومشاركتھا العالمیة وھو ما یتیح االوروبیة ألقمار االتصاالت، وك

  .استقاللیتھا في میدان الفضاء

على اتفاق مؤقت، ینشئ المنظمة االوربیة ألقمار  1977ماي  13وبالفعل فقد تم التوقیع في 

كما تم  دولة من أووربا الغربیة باإلضافة إلى یوغسالفیا، 26والتي ضمت  (EUTELSAT)االتصاالت 

باإلضافة إلى الدول  1994، ثم شملت العضویة في عام 1985التوقیع على االتفاقیة الدائمة للمنظمة في 

  .دولة 42السابقة، دول أوروبا الوسطى والشرقیة وبلغ عدد أعضائھا بذلك 

 إن الوثائق المحددة للنظام األساسي لھذه المنظمة قد استقت أھدافھا من نظامي األنتلسات وكذا

  .، ویتعلق األمر بنظام أوروبي عضویتھ مفتوحة لكل الدول بدون تمییز وفقا لمعاھدة الفضاء2األنمارسات

أو قمر االختیار المداري والذي استخدم  (OTS)وقد تم في المرحلة التجریبیة إطالق القمر األوربي 

با، أما المرحلة ون دول أورفي االتصاالت الھاتفیة التقلیدیة باإلضافة إلى تبادل برامج التلفزیون بی

واستكملت الشبكة إطالق  1عندما أطلق أول أقمار الجیل األول یوتلسات  1983التجاریة فقد بدأت في 

  .3إلى سبعة أقمار 1996لتصل منظمة یوتلسات في عام  1988في جویلیة  5القمر الخامس یوتلسات 

قمرا یغطي ثلثي الكرة األرضیة  27بت أما الیوم فقد وصل عدد األقمار الموجودة في المدار الثا

 .4محتال بذلك المرتبة األولى بین متعاملي أقمار االتصاالت األوروبیة، والمرتبة الثالثة عالمیا

 

                                                           
1
 : Ruth Erne, Op CIT, p41. 

2 : Charles Morrow, Le système Eutelsat, Annuaire français de droit international, volume XXXI, 1985, p803. 
3
.411لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص                                                         :       

4 : www.eutelsat.com/fr/home/index.html 
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  المنظمة العربیة ألقمار االتصاالت عربسات  -3

لتواجھ االحتیاجات المتزایدة لالتصاالت الفضائیة بین أعضائھا،  1976تكونت ھذه المنظمة عام 

ملیون دوالر، كما قامت المنظمة  100عضوا یساھمون في میزانیتھا التي بلغت  21تضم في عضویتھا و

العربیة لالتصاالت الفضائیة بتوقیع عقد المرحلة األولى لمشروع القمر الصناعي العربي للعمل على 

لكي تقوم بتنفیذه مجموعة تحسین جمیع أنواع االتصاالت الھاتفیة والبرقیة والتلفزیونیة بین البالد العربیة 

  .1981من الشركات وقد جرى التوقیع علیھ في ماي 

یتكون من أربعة أقمار  ARABSAT-1الجیل األول ھو : قمارویشمل مشروع عربسات جیلین من األ

  .أحدھم احتیاطي یبقى في األرض حتى إطالقھ عند الحاجة إلیھ

" 4-أریان"على متن القاذف األوروبي  1985نوفمبر  8في  ARABSAT-1Aتم إطالق القمر األول  

 1985جون  18فتم إطالقھ في  ARABSAT-1Bملیون دوالر، أما القمر الثاني  23وبلغت تكلفة إطالقھ 

إلى المدار الثابت، وقد تعطل أداء القمر بعد شھور من إطالقھ، األمر الذي جعل بثھ التلفزیوني یبتعد عن 

أما القمر الثاني فتوقف عن  1992جولیة  31لتشغیلي للقمر األول في المنطقة العربیة وقد انتھى العمر ا

 .19931أفریل  3وانتھى عمره التشغیلي في  1992الخدمة في أكتوبر 

وقبل انتھاء العمر التشغیلي لألقمار العاملة تم إطالق القمر الثالث من الجیل  1992فبرایر  27وفي 

نیا الفرنسیة في قارة أمریكا الجنوبیة على متن القاذف بغی" كورو"من قاعدة  C1األول وھو عربسات 

قناة  25و یشمل القمر العربي  1999سنوات حتى عام 7إلى المدار الثابت لكي یعمل لمدة " 4أریان "

  .خطا تلفونیا وقناتان للبث التلفزیوني المباشر 1466تتسع كل منھا لـ

المنطقة فقد تم استئجار قمر كندي ھو القمر ونظرا لالحتیاجات المتزایدة لالتصاالت الفضائیة في 

، ثم إطالق أول أقمار الجیل الثاني من أقمار عربسات في 1993أوت  3منذ " ARABSAT-4 "الصناعي 

  .19972ثم قمر آخر عام  1996جویلیة 5
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  ناعیةالمباشر عبر األقمار الص البث: المبحث الثاني

وذلك لعلمھا التام بما یمكن أن  الدولمام بالغ من یحظى البث المباشر عبر األقمار الصناعیة باھت

وره في تطور مما یؤثر بد اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة كبرى،یحققھ من المساھمة في خلق نھضة 

ھذا النشاط لیھ عوي ما یمكن أن ینط الدول أدركتالمجتمعات بصورة فعالة من جھة، وفي المقابل 

في  ھاالقتصادیة والقیم الثقافیة لألمم والشعوب وإمكانیة استخداممن تھدید للمصالح السیاسیة و الفضائي

  .الدعایة الھدامة والمغرضة للتدخل في شؤون الدول الداخلیة

ومن ھنا كان السعي الحثیث للدول إلى وضع نظام قانوني یحكم عملیة البث التلفزیوني المباشر 

نادت بعض حیث  ،شھد اختالفا في وجھات النظر إال أن ھذا السعي قد ،العابر للحدودباألقمار الصناعیة 

الدول بالحریة المطلقة للبث التلفزیوني المباشر مستندین في ذلك إلى مبدأ الحق في حریة تداول 

المعلومات، ونادى البعض اآلخر بحریة مقیدة للبث التلفزیوني المباشر وحق الدولة في مراقبة مضمون 

ذلك على مبدأ سیادة الدولة والمساواة في السیادة وذلك باعتبارھما البرامج الموجھة إلیھا مستندین في 

  . 1دعامتین رئیسیتین للقانون الدولي

دة جوانب، ولتكون البدایة منطقیة سنعرج إلى الخلفیة تكون بالتطرق إلى عإن دراسة ھذا المبحث 

لدولي یضع ھذا االستخدام الذي التاریخیة للبث المباشر عبر األقمار التاریخیة وتطورھا، كما أن القانون ا

یمیز المدار الثابت عن غیره من أجزاء الفضاء الخارجي في اشكالیة تجعل علیھ أن یوازي بین مبدأین في 

 :  القانون الدولي، وھما التبادل الحر للمعلومات، وكذا سیادة الدول، ویكون بذلك تقسیم ھذا المبحث كما یلي

 صناعیةللبث المباشر عبر األقمار الیخي التطور التار: المطلب األول - 

 البث المباشر بین التبادل الحر للمعلومات وسیادة الدول: المطلب الثاني - 

 ناعیةیخي للبث المباشر عبر األقمار الصالتطور التار: المطلب األول

وھذا  ،1957عام  "SPOUTNIK-1"كان السوفییت ھم أول من أطلقوا قمرا إلى الفضاء ھو لقد 

ولم یكن " اكسبلورا"أطلق األمریكیون أول أقمارھم  1958وفي عام . یكن مخصصا لالتصاالتالقمر لم 

                                                           
1
  .14جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، ص  : 
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 وتالذي أطلقتھ الوالیات المتحدة في أ ECHO"1" "ایكو"ھو اآلخر مخصصا لالتصاالت ثم كان القمر 

نة في وذلك عن طریق تلقي إشارات من بقع معی ،أول األقمار تستخدم في نقل اإلشارات الالسلكیة 1960

عادة بثھا إلى بقع أخرى في األرض، لكن اطالقھ لم یكن إلى األرض ثم تحویلھا إلى ترددات معینة ثم إ

  .ابت بل إلى مدار منخفض حول األرضثالمدار ال

بإطالق القمر  NASAقامت اإلدارة الوطنیة للطیران والفضاء األمریكیة  1962 جویلیةوفي 

حیث كان أول قمر م في نقل برامج تلفزیونیة بین القارات وبھ تحقق الحل "TELESTAR""الصناعي 

قناة تلیفونیة، قناتین تلفزیونیة وإذاعات السلكیة وصلت إلى  1000لالتصاالت بمعناھا الشامل، حیث حقق 

  .كم 9000بعد 

، عندما أطلقت الوالیات المتحدة سلسلة 1963أما التقنیة التي اقترحھا كالرك فقد تحققت في فیفري 

الختبار تقنیات االتصال عبر األقمار الصناعیة " SYNCOM-2 "، فقد استخدم القمر"SYNCOM"ار أقم

، والذي "SYNCOM-2 "في المدار الثابت، بینما كان أول قمر استخدم للبث التلفزیوني البعید المدى ھو 

-مولینیا"ة للقمر ، ثم إطالق االتحاد السوفیاتي في نفس االتجاه وفي نفس السن1964تم اطالقھ في أوت 

  .2، وبذلك بدأ البحث في التطبیقات التجاریة لالتصاالت عن طریق األقمار الصناعیة"1

وأطلقتھ منظمة  1996ماي  15بدأ إطالق األقمار الصناعیة من فقد المنطقة العربیة  أما في

ثم تصنیعھ  قمرا صناعیا لالتصاالت 1996ماي  9التركیة في " تلیكو"بالتنسیق مع شركة " عربسات"

  .الفرنسیة" أوروسیبتیال"بواسطة شركة 

لتدخل بذلك مصر  1998ماي  28في " NILESAT"وفي اآلونة األخیرة أطلق القمر الصناعي المصري 

  .عصر الفضاء

ط في التراب كبیر أثرالساحة الدولیة لالتصاالت  ظھور األقمار الصناعیة علىلومما ال شك فیھ أن 

 ،فلم یعد البث احتكارا لدولة معینة تتحكم من خاللھ في منطقة التغطیة العالم، اإلعالني بین مختلف دول

  .وإنما تجاوز نشاط األقمار الصناعیة كل الحدود وأصبح قادرا على القیام بخدمة ممیزة عبر القارات
                                                           

1
 أطلق إلى مدار منخفض حول األرض، عبارة عن بالون قطره ثالثون مترا، مغطى بطالء من األلمنیوم،" ECHO"لقد كان القمر الصناعي  :  

  .تصاالت الفضائیةواستخدم لعدة سنوات، عاكسا اإلشارات في تجارب اال
2
 :                                                                                                Liliane Pereira Baia, Op.CIT, p45.  
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ر اإلنساني من أھمھا وكذلك أدى انتشار األقمار الصناعیة أیضا إلى ظھور وسائل جدیدة لنشر الفك

  . 1المباشر باألقمار الصناعیة استخدام البث

عن البث  radiodiffusion directe par satellites(2(یختلف البث المباشر عبر األقمار الصناعیة

  :التقلیدي من عدة زوایا

من حیث امكانیة سیطرة الدولة علیھ، فالبث التلفزیوني المباشر باألقمار الصناعیة ال یخضع لسیطرة  - 

في حین أن البث التقلیدي یخضع لسیطرة . تقبلة إذا كان بث القمر الصناعي موجھھ دولة أخرىالدولة المس

 .الدولة وبالتالي تستطیع أن تبسط رقابتھا على مضمون ومحتوى البرامج التي یتم بثھا

من حیث المساحة التي یمكن أن یمتد إلیھا البث، ففي المحطات اإلقلیمیة أو األرضیة یمكن أن یمتد  - 

میل مربع، بینما یمتد البث المباشر لقمر صناعي موجود  10000إلى  7500بث إلى مساحة تتراوح بین ال

 .في المدار الثابت لیغطي ثلث الكرة األرضیة تقریبا أي ما یعادل ملیون میل مربع

من حیث فعالیة الوسائل الوطنیة، فالوسائل الداخلیة والتي تتمثل في سن تشریعات تمنع استقبال  - 

ال تشكل أي حمایة  ،قمار الصناعیة أو منع تصنیع أو استیراد الھوائیات الالزمة أو غیر ذلك من الوسائلاأل

 .  تذكر في مواجھة البث التلفزیوني المباشر غیر المرغوب فیھ والقادم من خارج حدود الدولة

من محطة أرضیة أو  من حیث إمكانیة التشویش، یمكن للدول أن تقوم بالتشویش على البث الوافد إلیھا - 

من خالل التشویش على مصدر تلك اإلشارات بینما ال یمكن القیام بالتشویش على البث التلفزیوني  ،إقلیمیة

المباشر وذلك بسبب أن اإلمكانیات الفنیة الالزمة والتي یتم من خاللھا التشویش على اإلشارات الصادرة 

باھظة جدا وال تتوافر لدى معظم الدول  ،ع ھائل جدامن قمر صناعي موجود في المدار الثابت على ارتفا

وبالعكس، وعلى فرض توافر تلك اإلمكانیات فإن التشویش على القمر الصناعي قد یؤدي إلى عطبھ أو 

 250إتالفھ وھذا یؤدي بدوره إلى التأثیر السلبي على العالقات بین الدول حیث تتكبد الدولة ما یقارب 

 .وإطالق قمر صناعي واحد للبث التلفزیوني المباشر ملیون دوالر من أجل تصنیع

                                                           
1
  .28، 27ص جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق،  : 

2
 :  

L’expression «radiodiffusion par satellites » couvre aussi bien la radiodiffusion au sens habituel que la 
télévision : Claude Albert Colliard, Op CIT, p 721.    
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ھذا باإلضافة إلى أن أحد المبادئ الرئیسیة للقانون الدولي لالتصاالت وھو مبدأ تحریم التداخل الضار 

  .ھالبث غیر المرغوب فی ىیتعارض مع استخدام التشویش كوسیلة للقضاء عل

الرادیو التي ترسل فیھا اإلشارات من القمر  البث المباشر باألقمار الصناعیة ھو إحدى خدماتإن 

، ویشتمل البث المباشر عبر 1دون حاجة إلى محطات استقبال أرضیة مباشرة األفراد لھااعي لیستقبالصن

ویحظى الثاني بأھمیة  ،لمباشر والبث التلفزیوني المباشراألقمار الصناعیة على كل من البث اإلذاعي ا

  .لھ تتأثر وتقتنع بھ بدرجة أكبر الشعوب المستقبلةة معا مما یجعل بین الصوت والصور لجمعھكبیرة 

دون حاجة لمحطة  البثالمباشر عبر األقمار الصناعیة لكل مستعمل من التقاط  البثویسمح نظام 

االشراف على االستقبال، وھو بھذا المعنى یشمل البث الذي یتم االستعانة بأقمار كوسیط یضمن  ةأرضی

قاطھ بواسطة األجھزة الفردیة أو الجماعیة المجھزة بھوائیات خاصة، سواء تم نحو صناعیة ویتم الت

، كأندونیسیا وكندا والوالیات إقلیمھاالخارج أو اقتصر على إقلیم الدولة التي تستعین بھ نظرا التساع 

  2.المتحدة

ل على مراحل، أما دخول البث الفضائي المباشر واستخدام أقمار الفضاء في الوطن العربي فقد وص 

حیث غطاھا البث التلفزیوني األوروبي  ،حیث عرفت منطقة المغرب العربي ھذا البث في المرحلة األولى

ونقلت كل من المغرب والجزائر إرسال قنوات تلفزیونیة فرنسیة، كما سمحت تونس باستقبال اإلرسال 

سمحت كما  .یة في تونس العاصمةبإقامة محطة تقو) RAI(األجنبي، وسمحت لھیئة التلفزیون اإلیطالیة 

دول المغرب باستیراد الھوائیات الالقطة وتصنیعھا، فقد أقامت الجزائر مصنعا للھوائیات باسم 

)Télémicrovidéo ( تحت رعایة وزارة الثقافة إلنتاجھعرض النماذج األولى.  

إطالق أول قمر  تمإذ  ،یعد منعطفا إعالمیا وتكنولوجیا كبیرا للعرب 1985أوت  08 ھنا أن ونشیر

شرع اتحاد إذاعات الدول العربیة في االستفادة من القناة  1990، وفي )ARABSAT- A1(صناعي عربي 

ر على مدار الساعة للخدمة التلفزیونیة وتسھ، )ARABSAT(وھي أول قناة تم استئجارھا على ) 23(

ت التلفزیونیة، ومع القفزات الھائلة في ھذا اإلقلیمیة المتمثلة في نقل األخبار والبرامج المتبادلة بین الھیئا
                                                           

1: Claude Albert Colliard, Op CIT, p 720. 
2
.420جي، المرجع السابق، ص لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخار                                                        :    
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المیدان وتتزاید القنوات الفضائیة العالمیة واكبت الدول العربیة ھذا المشھد التكنولوجي الحضاري وأصبح 

  . 1لكل واحدة منھا أكثر من قناة فضائیة تبث على األقمار الصناعیة العربیة منھا عربسات ونایلسات

ادل الحر للمعلومات وسیادة الدولاشر بین التبالبث المب: المطلب الثاني  

استقبال ما تبثھ أي دولة مباشرة عبر األقمار الصناعیة وباستعمال مستقبالت فردیة أو  إمكانیة إن

إلى محطات استقبال بتجھیزات خاصة، یشكل تھدیدا خطیرا على سیادة الدول،  ةجماعیة، أي دون حاج

القانونیة للبث المباشر، فھل ھو یتم بصورة مطلقة محررا من أي  وھو ما یطرح اشكالیة تحدید الطبیعة

  .2قیود أو شروط، أم یرد علیھ بعض القیود والحدود التي تعمل على تنظیمھ

األول تقلیدي ارتبط فقھ القانون الدولي  یحكم البث المباشر عبر األقمار الصناعیة مبدآن من مبادئ

 أما الثاني فیتعلق بحریة تدفق المعلومات عن طریق البث المباشر وجوده بوجود الدولة وھو مبدأ السیادة،

ویكون البث المباشر بھذا محظورا . بھا لإلنسانطائفة الحقوق التي اعترف القانون الدولي  ویدخل ضمن

   .3تدفق المعلومات وحریة الرأي والفكر ومتعارضا مع مبدأ السیادة من جھة، ومباحا من منطلق حریة

  :تقسیمنا لھذا المطلب كما یلي ومن ھنا جاء

  ومبدأ حریة المعلوماتالصناعیة التلفزیون المباشر عبر األقمار  :الفرع األول - 

  ومبدأ السیادةالصناعیة التلفزیون المباشر عبر األقمار : الفرع الثاني - 

  ومبدأ حریة المعلوماتالصناعیة التلفزیون المباشر عبر األقمار : الفرع األول

 المعلومات بأنھ الحق في حریةمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحق في حریة  19عرفت المادة 

بغض النظر عن الحدود السیاسیة، وھذا یعني حق كل إنسان  علومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا،استقاء الم

رین في البحث عن المعلومات والوصول إلیھا وتلقي كل المعلومات واألفكار ونشرھا ونقلھا إلى اآلخ

                                                           
1
  .64، 63، ص 2003األقمار الصناعیة، دار المناهج عمان، األردن، الطبعة الثانیة،  مجد الهاشمي، اإلعالم الدولي والصحافة عبر:  

2
 :                                                                                                    Azzouz Kerdoune, Op CIT, p700.  

3
  .57ص جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، :  
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ویتضمن ھذا الحق العناصر  ،1بالوسیلة التي یراھا مناسبة وذلك بغض النظر عن الحدود السیاسیة للدول

  :التالیة

 .حریة صناعة المعلومات .1

 .حق الفرد في الحصول على المعلومات والسعي إلیھا .2

  2.حق الفرد في تلقي المعلومات .3

ي صناعة المعلومات والوصول إلى فالمقصود بحریة المعلومات بھذا المعنى، ھو حق الفرد ف

  .مصادرھا وحقھ في استقبالھ لھا وإعالمھ بطریقة كاملة وصحیحة

ومن الضمانات األساسیة للحفاظ على حق الفرد في تلقي المعلومات، وجود تعدد في مصادر 

على المعلومات، باإلضافة إلى استقالل ھذه المعلومات لضمان صحتھا وكمالھا، لذلك فإن فرض الرقابة 

المعلومات تتنافى ومطلب التعددیة، كما أن احتكار الدولة لوسائل المعلومات ومحاولة فرض الرقابة 

  .علیھا، یؤدي إلى سیطرة فئة محددة على مصادر المعلومات مما یھدر حق الفرد في االختیار

ار الصناعیة لذلك فإن أحسن وسیلة لتحقیق ھذه الحریة تكون من خالل التلفزیون المباشر عبر األقم

الذي یبدو أكثر تعبیرا من وسائل أخرى كالتلفزیون بالكابل الذي ال یتعامل إال مع مجموعة محدودة من 

  .األفراد

حریة "یختلف عن مفھوم " حریة المعلومات"أو " حریة التعبیر"وما تجدر االشارة إلیھ أن مفھوم 

لمطلب فردي فإنھ یجب أن تكون مطلقة من فبینما تستھدف حریة التعبیر االستجابة " صناعة المعلومات

أما . أیة قیود أو معوقات خارجیة باستثناء ما یرد في النصوص القانونیة التي تستھدف حمایة النظام العام

حریة صناعة المعلومات فألنھا تلبي مطلب المشاركة في تكوین الرأي العام وتقدیم األدوات الضروریة 

وعرض المعلومات الالزمة لتكوین اعتقادات األفراد  ،الثقافي واالجتماعي للمجتمعوالالزمة للھیكل 

لذلك ونظرا لوظیفتھا االجتماعیة فإنھ یشترط في صناعة المعلومات واألحداث والوقائع  ،وتحدید خیاراتھم
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  .429لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص :  

   .59،61ص ، نفس المرجعجمال عبد الفتاح عثمان،  : 2
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ي المقدمة أن تكون كاملة وموضوعیة، وبمعنى آخر فإن الحق في صناعة المعلومات ال یعني الحق ف

  1.تشویھ المعلومات وتحویرھا

في العدید من المواثیق الدولیة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق " حریة المعلومات " ولقد تردد مبدأ 

دیسمبر  04اإلنسان فبمجرد نشأة األمم المتحدة، أعلنت الجمعیة العامة في أول اجتماع لھا بتاریخ 

ضروریة لمباشرة كل الحریات التي تھتم بھا  ، أن حریة المعلومات حق أساسي لإلنسان، وتعد19462

   .األمم المتحدة وتدافع علیھا، كما أنھا تعد أداة أساسیة لتدعیم السلم والتنمیة في العالم

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .1

في مادتھ النص على الحق في حریة المعلومات  1948تضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعان 

ان الحق في حریة الرأي وحریة التعبیر وھذا الحق یتضمن اعتناق اآلراء دون تدخل، وأن لكل إنس: "19

  "یلتمس ویتلقى وینقل المعلومات واألفكار من خالل أي وسیلة إعالمیة وبغض النظر عن الحدود السیاسیة

التعبیر عنھ ویقر ھذا النص بحقین مرتبطین یتمثل األول في الحق في حریة الرأي، بما في ذلك الحق في 

بأي وسیلة إعالمیة وكذا حریة اعتناق اآلراء والمعتقدات دون تدخل، أما الحق الثاني فیشمل الحق في 

تلقي ونقل المعلومات واألفكار من خالل أي وسیلة اعالمیة، وھذه الفكرة تشیر إلى الطابع الدولي لھذا 

  3.الحق إذ ال تحول قیود الحدود السیاسیة دون ممارستھ

 1966د الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام العھ .2

المادة والمشتقة تقریبا من  19في المادة  1966تضمن العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

حق كل شخص في حریة البحث وتلقي ونشر " لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التأكید على  19

ا شفاھة أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك في قالب فني أو المعلومات، بغض النظر عن الحدود وذلك إم

التعبیر عن الرأي  20كما حضرت المادة  ".بأي وسیلة أخرى یختارھا، باعتبارھا جزء من حریة التعبیر
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  .21، ص 1990راسة قانونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، عصام زناتي، التلفزیون المباشر عبر األقمار الصناعیة، د : 

2
  .1946دیسمبر  4الصادر في  I/ 59القرار رقم  : 

3
  .62ص جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، :  
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أو ممارسة حریة المعلومات بطریقة تؤدي إلى المساس بالسلم واألمن الدولیین، حیث تقضي بتحریم 

  .1ي تحرض على الحروب وإثارة الكراھیة والعنصریة أو التي تدعو إلى التمییزالدعایة العدائیة الت

 تفاقیات حقوق االنسان االقلیمیةا .3

تردد النص على حریة المعلومات في العدید من وثائق واتفاقیات حقوق االنسان اإلقلیمیة وبصفة 

 10التي أكدت في المادة  1950خاصة في االتفاقیة األوربیة لحقوق االنسان والحریات األساسیة لعام 

على حریة الرأي والتعبیر والحق في حریة المعلومات، وقد أباحت ھذه االتفاقیة للدول إصدار تشریعات 

بفرض قیود ووضع جزاءات وتنظیم ممارسة الحقوق والحریات بوضع اجراءات شكلیة وتحدید شروط 

قیود فرضھا وإعطاء أمثلة لھا مع ایراد  كما زادت في تفصیل أنواع القیود التي یمكن ،ھذه الممارسة

جدیدة لم ترد في االتفاقیات السابقة، ومثالھا تلك الالزمة لمنع نشر المعلومات السریة أو الحفاظ على 

سلطة وحیاد القضاة، ومع ذلك ال یمكن فرض أي من ھذه القیود إال إذا كانت ضروریة أي عندما تكون 

  . 2رھا وفقا للقواعد األوروبیة المشتركةھناك حاجة اجتماعیة ملحة یتم تقدی

" الرضا المسبق" ، شرط 19893ھذا وقد استبعدت االتفاقیة األوروبیة للتلفزیون العابر للحدود لعام 

حق كل " من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان والتي تنص على  10تنفیذا لما ورد في نص المادة 

بال وإرسال المعلومات واألفكار بدون تدخل السلطات العامة شخص في التعبیر، ویشمل ھذا الحق استق

  ".وبغض النظر عن الحدود 

على الحق في حریة  1969نوفمبر  22قد أكدت االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان الموقعة في كما 

  .المعلومات بغض النظر عن الحدود الجغرافیة، وعدم خضوعھ للرقابة المسبقة

                                                           
1
  .430لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص  : 

2
  .67ص السابق،  جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع:  

من قبل اللجنة، كما تم توقیعها من  1989مارس  15أكدت لجنة الوزراء لمجلس أوروبا مشروع معاهدة التلفزیون عبر الحدود، تم اعتمادها في :  3

  . 1989ماي  5مارس وافتتحت للتصدیق علیها في  22الوزراء المختصین في 
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وق اإلنسان والشعب في الوطن العربي، فقد أكد على حق كل إنسان في حریة أما مشروع میثاق حق

لى المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا ونشرھا بجمیع ر ومنھا حریتھ في البحث والحصول إالرأي والتعبی

  .1الوسائل دون تقید بالحدود الجغرافیة

كید على حریة تداول وعلى الرغم من االعتراف الذي تظھره ھذه النصوص وغیرھا من تأ

المعلومات إال أن ھذا المبدأ یصعب قبولھ كأساس النطالقیة البث التلفزیوني المباشر وذلك لألسباب 

  :التالیة

أن النصوص الدولیة المتعلقة بحریة تداول المعلومات، قد أوردت في نفس الوقت قیودا عدیدة علیھ،  - 

، تنص على حق كل شخص 1966یة والسیاسیة لعام من العھد الدولي للحقوق المدن 19حیث نجد المادة 

في تلقي المعلومات ونشرھا، إال أن الفقرة الثالثة من ھذه المادة تمنح الدولة سلطة وضع قیود على 

ممارسة ھذا الحق إذا كان ذلك ضروریا الحترام حقوق وحریات الغیر أو لحمایة األمن الوطني والنظام 

منھ بتحریم الدعایة العدائیة التي تحرض  20تقضي المادة  في حین .لعامةالعام والصحة العامة واألخالق ا

  .على الحروب وإثارة الكراھیة والعنصریة أو التي تدعو إلى التمییز

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان الضمانات الكافیة لھذه الحریة، فھي  10لم تتضمن المادة  - 

یة منھا تحیز إخضاعھا للشكلیات اإلجرائیة والشروط والقیود حریة محدودة وغیر كاملة فالفقرة الثان

والجزاءات التي تقتضیھا الضرورة في مجتمع دیمقراطي لحمایة األمن القومي وسالمة األراضي، وأمن 

الجماھیر وحفظ النظام ومنع الجریمة وحمایة الصحة واآلداب واحترام حقوق اآلخرین ومنع إفشاء 

 .األسرار

في فقرتھا الرابعة على إخضاع وسائل  13األمریكیة لحقوق اإلنسان فتنص في المادة أما االتفاقیة  - 

التسلیة العامة لرقابة مسبقة ینص علیھا القانون بقصد توفیر الحمایة األخالقیة لألطفال والمراھقین، بینما 

، ...قیة آو الدینیةتنص الفقرة الخامسة منھا على أن أیة دعایة للحرب أو أیة دعوة إلى الكراھیة أو العر

 .تعتبر جرائم یعاقب علیھا القانون
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ینص على أنھ ال یجب استخدام التطورات  XXIX/3268الجمعیة العامة لألمم المتحدة  قراركما أن  - 

 .1العلمیة والتقنیة بطریقة مخالفة للمبادئ األساسیة للقانون الدولي وعلى رأسھا مبدأ السیادة

وھو ما ورد  ،علیھا قید جوھري وھو االلتزام بموضوعیة المعلوماتأن حریة تداول المعلومات یرد  - 

في كثیر من النصوص الدولیة من بینھا مشروع اإلعالن الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

حیث یؤكد على االلتزام  ،1960لعام  756لألمم المتحدة والذي اعتمدتھ الجمعیة العامة بقرارھا رقم 

والذي ینص  1968دیسمبر  9الصادر عن الجمعیة العامة في  2448لك القرار رقم بصحة الوقائع، وكذ

على أن الوظیفة الرئیسیة لوسائل المعلومات ھي جمع ونشر المعلومات الموضوعیة والصحیحة بطریقة 

 .مسؤولة

إلیھا ھذا باإلضافة إلى أن حریة تداول المعلومات تبدو نسبیة الرتباطھا بمبدأ المساواة ویجب النظر  - 

باعتبارھا أداة لتحسین العالقات بین الدول وتشجیع التعاون الدولي، وبالتالي وجوب خضوعھا لمعاییر 

یمكن بمقتضاھا تجنب التعسف في استخدامھا وتحقیق مبدأ المساواة بین الدول من خالل ضمانات لعدم 

 .داخلیة للدولاحتكار دولة أو طائفة من الدول لھذه الخدمة، وعدم التدخل في الشؤون ال

فھو لم یصبح بعد قاعدة تعاھدیة، كما " حریة تداول المعلومات " ال یوجد اتفاق دولي حول مبدأ كما  - 

على أن مبدأ تداول   Cassinویؤكد " مبدأ التبادل المتوازن للمعلومات " أن مبدأ آخر ما یزال ینازعھ ھو 

ي نظرا الرتباطھ في تطوره التاریخي بتداول المعلومات لیس مبدأ قانونیا محایدا وإنما ھو مبدأ سیاس

 .البضائع ورأس المال، فھو الجانب الفكري لنظام التبادل الحر

أن ھناك عدم توازن في تداول المعلومات في العالقة بین الشمال والجنوب حیث تنتقل  والمؤكد

مستھلك، وبالتالي  المعلومات في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب مما یجعل من دول الجنوب مجرد

  .2احتكار الدول الغربیة خصوصا الوالیات المتحدة لصناعة المعلومات

لذلك یمكن القول أن حریة تداول المعلومات نظرا لكونھا ذات مضمون سیاسي فإنھا یجب أن تكون 

  .3نیھا وھویتھا الثقافیةایة مواطمحال للرقابة المشروعة من طرف الحكومات بھدف حم
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الدولة، إن كان قد لحقھا بعض التحویل نتیجة لتنامي مفھوم حقوق اإلنسان ولتأثیر  كما أن سیادة

التطور التكنولوجي، وتزاید دور المنظمات الدولیة، فإنھا مع ذلك تبقى جدیرة بالحمایة في إطار النظریة 

  .العامة للتعسف في استخدام الحق

عالنات واالتفاقات المتعددة بحریة المعلومات، وما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أنھ بالرغم من المواثیق واإل

دقیق فإن األمم المتحدة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق یضم كل الدول حول تنظیم قانوني دولي واضح و

  .ینظم ھذا النشاط عبر العالم

  ومبدأ السیادةالصناعیة التلفزیون المباشر عبر األقمار : الفرع الثاني

مة القانونیة التي تقوم علیھا العالقات بین الدول ببعضھا البعض، ویشتمل ھذا یعتبر مبدأ السیادة الدعا

وضرورة احترام سیادة  ،المبدأ على وجود اختصاص مانع للدولة على اقلیمھا وعلى األفراد المقیمین علیھ

 وأن رضا الدولة وموافقتھا شرط ،الدول وعدم التدخل في الموضوعات التي تخضع الختصاصھا الداخلي

ومن ثم فإن السیادة مفھوم ذو شقین أحدھما ایجابي یتمثل في تمتع الدولة  ،لخضوعھا لاللتزامات االتفاقیة

وشق آخر سلبي یتطلب وجوب . ذات السیادة باختصاصات مانعة على إقلیمھا في إطار القانون الدولي

  .احترام سیادة الدول األخرى على إقلیمھا وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة

وفقا لھذا المبدأ، یحق لكل دولة اختیار نظامھا السیاسي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي بحریة 

ودون أن تقوم أي دولة أخرى بالتأثیر على  ،ودون تدخل خارجي في ذلك من جانب أي دولة أخرى ،تامة

التلفزیوني المباشر، وھو  مادیة، ومنھا البثكان ذلك بوسائل مادیة أو غیر  سواء ،إرادتھا في ھذا االختیار

ما أدى إلى نشأة فكرة السیادة المعلوماتیة والسالمة الثقافیة، والتي تعتمد على التطور واألھمیة العظیمة 

الدولة والتأثیر على عالقاتھا  في التطورودرجة دید شكل ل االتصال وتداول المعلومات في تحلوسائ

  .1الدولیة

التصال وبصفة خاصة البث التلفزیوني المباشر باألقمار الصناعیة ونتیجة للطفرة المذھلة في مجال ا

والذي یمكن من خاللھ تھدید وانتھاك سیادة الدولة بواسطة ما یبثھ من معلومات تؤدي إلى خلق تفاعل من 
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الناحیة النظریة والعملیة بین سیادة الدولة وحریة المعلومات، وذلك نظرا للدور الفعال والمؤثر للمعلومات 

الذي یمكن من خاللھ تغلیب احدى الثقافات أو النظم االجتماعیة على غیرھا من الثقافات نظرا لما تملكھ و

الثقافة األولى المھیمنة من وسائل اتصال وتدفق معلومات تمكنھا من العمل على غزو الثقافة األخرى مما 

  .قد یھدد وجودھا وھویتھا

متخلفة لیس في المجال الثقافي فحسب، حیث أن التطور إن ھذا التأثیر الذي قد تتعرض لھ الدول ال

، حیث قد تحول الرسائل التي تقوم الدول ىخرة ھي األمھدد وكذا الحریة السیاسیة االقتصادي والسیاسي

المتقدمة بتضمینھا في برامجھا التلفزیونیة الموجھة إلى المجتمعات المتخلفة دون تحقیق ھذا التطور من 

  .1لویات ھذه الدولل تعارضھا مع أوخال

وفي ظل التطورات السریعة والمتالحقة في مجال االتصال فقد أصبحت المعلومات واحدة من أوجھ 

سیادة الدولة الواجبة االحترام والحمایة، وتستمد الدولة سیادتھا المعلوماتیة والثقافیة من مبادئ القانون 

الشؤون الداخلیة للدول ومبدأ المساواة في السیادة  الدولي الرئیسیة والمتمثلة في مبدأ عدم جواز التدخل في

وأیضا یشمل احترام السیادة المعلوماتیة للدول ضرورة عدم التدخل في . ومبدأ الحق في تقریر المصیر

شؤون الدول الداخلیة عن طریق المعلومات بوسائل الدعایة الھدامة، وقد جاء النص على ذلك في قرار 

  .19812دیسمبر  9واز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الصادر في األمم المتحدة بشأن عدم ج

االعالن المتعلق  1972نوفمبر  15في  )17(في دورتھ السابع عشر اعتمد المؤتمر العام للیونسكولقد 

ألغراض تداول المعلومات ونشر التعلیم الرائدة الستخدام اإلذاعة عن طریق التوابع الصناعیة بالمبادئ 

لتبادل الثقافي، وبالرغم من أن ھذا اإلعالن ال یخلق التزامات قانونیة محددة إال أنھ یشیر إلى وتطویر ا

منھ توصي الدول  09كما أن المادة . قافیة للقوى الفضائیةثللھیمنة التحفظ الدول النامیة، ومعارضتھا 

ي تستھدف استقبال ھذه البرامج بإبرام أو تشجیع إبرام اتفاقات مسبقة للبث المباشر باألقمار الصناعیة والت
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من طرف الجمھور في دولة أخرى غیر الدولة األصل، وھو ما یجعل مضمون ھذه المادة مجرد دعوة 

  .1للدول العتناق سلوك معین

نوفمبر  9عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ ، الصادر XXVII/2916 كما تضمن القرار

بمفھوم السیادة، ویرجع البعض ھذا االتجاه إلى تأثیر االتحاد  تقییدا لمبدأ الحریة، والتمسك 1972

  .2السوفیاتي على الجمعیة العامة آنذاك

فمنذ بدایة المناقشات حول المشاكل المطروحة والمتعلقة بالتلفزیون المباشر، فإن االتحاد السوفیاتي 

ى خصوصیات ھذا النشاط الفضائي واالشتراكي أكدوا عل إلى الفقھ السوفیاتي باإلضافةوالدول االشتراكیة 

الجدید، وعلى امكانیاتھ العظیمة مما یستدعي تحدید مبدأ قانوني یحكم استخدام التلفزیون المباشر عبر 

  .األقمار نحو األرض، وھو مبدأ استخدامھ لفائدة السلم والتقدم والصداقة بین الشعوب

نونیة خاصة تحدد صفة أكثر وضوحا، كما أن الجوانب الخاصة بھذا النشاط تتطلب وضع معاییر قا

حقوق وواجبات الدول في ھذا المیدان، وأھمھا الموافقة الصریحة للحكومات المعنیة عن أي بث مباشر 

ثم تحریم الدعایة للحرب وللقوة المسلحة وللعنصریة وألیة أفكار . من دولة معینة نحو شعب دولة أخرى

تراف بالمسؤولیة الدولیة للدول عن محتوى برامج التلفزیون إلى االع باإلضافةیحرمھا القانون الدولي، 

  .المباشر التي تبثھا سواء السلطات الحكومیة أو غیرھا نحو شعوب دول أخرى

ذه ھوفي إطار التعاون الدولي، فإن الدول تعمل من أجل ضمان استعمال سلمي وحضاري ل

 الھام، وكان نتیجة ھذاالنشاط الجدید والتكنولوجیا حتى یتم التوصل إلى خلق نظام عالمي ینظم ھذا 

، دارت أمام لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي ، وبعد مشاورات دامت عشر سنواتالتعاون

حول المبادئ المنظمة  19823دیسمیر  10بتاریخ  92/37القرار  اصدار الجمعیة العامة لألمم المتحدة

لبث الدولي المباشر، والذي تضمن ملحق تحت عنوان الستخدام الدول لألقمار الصناعیة ألغراض ا

والذي بدا فیھ " المبادئ المنظمة الستعمال الدول لألقمار الصناعیة ألغراض البث التلفزیوني المباشر"

                                                           
1
: Claude Albert Colliard, Op CIT, p 723, 724 et 725. 

2
: Azzouz kerdoun, Op CIT, p706. 

3
.صوت 13صوت ومعارضة  13صوت وامتناع  108اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة هذا القرار بموافقة                                        :  
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، فقد نص على حق كل شخص في البحث عن المعلومات 1التعارض واضحا عند صیاغة ھذا المبدأ

" جـ"الوقت على الحقوق السیادیة للدول، حیث نصت المادة الفقرة  ولكنھ أكد في نفسواستقبالھا ونشرھا، 

من ھذا القرار أنھ على كل دولة ترغب في إقامة البث المباشر الدولي انطالقا من اقلیمھا، أن تخطر على 

وجھ السرعة رغبتھا إلى الدولة أو الدول المستقبلة وأن تدخل بسرعة في مشاورات مع كل دولة تطلب 

من القرار، المسؤولیة الدولیة للدولة التي تخالف الشروط التي تضمنھا " ف"تضمنت الفقرة كما . ذلك

  .القرار

إن ھذه المبادئ المتعلقة بالسیادة الوطنیة والتي تتطلب االتفاق المسبق بین الدولة المرسلة والدولة 

ى اعتبار أي بث تلفزیوني مباشر المستقبلة، دعمتھا أغلبیة الدولة االشتراكیة والدول النامیة والتي دعت إل

بدون موافقة الدولة المستقبلة یجب أن یعد غیر مشروع، وأن یرتب بالتالي المسؤولیة الدولیة للدولة 

  .2أخرى المرسلة في حالة ما إذا ألحقت ضررا بدولة

 هتنشدوإزاء االختالف بین الدول، عن الھدف الذي كانت لقد تخلت الجمعیة العامة بھذا القرار، 

في قرار صادر عن الجمعیة " مبادئ"واقتصرت على مجرد إعالن " اتفاقیة دولیة"والمتمثل في صیاغة 

یمكن اعتباره كتمھید أو إعداد لصیاغة اتفاقیة دولیة متعددة  لكنالعامة ذي الطابع غیر اإللزامي، 

أقسام یتضمن  األطراف أو للتأكید على نھج عرفي في طور اإلنشاء، ویشمل ھذا القرار على عشرة

  .3بعضھا المبادئ المتفق علیھا والبعض اآلخر على مبادئ أخالقیة

أعضاء لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي لم تستطع الدول أن تتفق ونذكر ھنا أن  الدول 

حول موضوع حریة تنقل المعلومات وسیادة الدول في ھذا المجال، لذا نجد أنھ وألول مرة في تاریخ 

قانون الفضاء، لم یتم التصویت باإلجماع بل تم االكتفاء في التصویت على ھذا القرار باألغلبیة في  تكوین

   .الجمعیة العامة

                                                           
1:                                                                                                            Ruth Erne, Op.CIT, p168 
2
  .428لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص  :

. 107-106المرجع السابق، ص ة، التلفزیون المباشر عبر األقمار الصناعیعصام زناتي، : 
3
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" بالغایات واألھداف"إن التعارض الواضح في المصالح یبدو بوضوح في القسم األول المتعلق 

ق كل شخص في البحث عن والذي یستدعي التوفیق بین الحقوق السیادیة للدول من ناحیة، وبین ح

المعلومات واألفكار واستقبالھا ونشرھا بغض النظر عن الحدود طبقا لما ورد في الوثائق الخاصة باألمم 

  .المتحدة في مجال حقوق اإلنسان

تلتزم كل دولة ترغب في إقامة خدمة دولیة " أما القسم العاشر من ھذا القرار فینص على أن 

مار الصناعیة أو السماح بإقامتھا، بإخطار الدولة أو الدول المستقبلة على وجھ للتلفزیون المباشر عبر األق

  ".السرعة بنیتھا في الدخول في مشاورات مع كل دولة من ھذه الدول ترغب في ذلك

التلفزیون الدولي المباشر إال بإتباع البث كما أن الفقرة الثانیة من نفس القسم تحدد بأنھ ال یمكن إقامة خدمة 

رد في الفقرة السابقة وعلى أساس االتفاقات والترتیبات التي تتطلبھا االتفاقیة الدولیة لالتصاالت ما و

  .والوثائق األخرى الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت

وھو األمر الذي دفع الدول الغربیة وعلى رأسھا " الرضا المسبق" لذلك فإن ھذا القرار قد انحاز لفقھ 

  .1إلى االعتراض على القرار نظرا الرتباطھا بمبدأ حریة تداول المعلومات الوالیات المتحدة

یجد حدوده في  قد وضع تحفظا على حریة المعلومات لمصلحة السیادة الوطنیةوالواقع أن ھذا القرار 

  .وضرورة التناسب بین الغایات المستھدفة ووسائل التدخل والتحدید" نظریة التعسف في استعمال الحق "

یتفق أیضا مع حقیقة أن حریة تداول المعلومات لیست مطلقة، فھي تتم وفقا لشروط حددتھا النصوص كما 

الخاصة في القانون الدولي وقانون االتصاالت والوثائق المتعلقة بالعالقات الودیة والتعاون بین الدول 

 ت بھ معاھدة الفضاءطار العام للمسؤولیة الدولیة الذي جاءن تمارس ھذه الحریة في اإلب، وأوالشعو

1967.  

من قواعد لتنظیم ھذا النشاط، حیث  للدول مھمة صیاغة ما تراه مناسباوأخیرا فإن ھذا القرار، أوكل 

لجوء الدول إلى حل نزاعاتھا في ھذا المجال لة التعاون الدولي والقسم الخامس یعالج القسم الرابع مسأ

                                                           
1

لم تنضم ) دولة26أي (قد تم التصویت علیه بأغلبیة أعضاء الجمعیة العامة، إال أن المالحظ أن أغلبیة الدول الصناعیة  92/37غم أن القرار ر : 

بل .ا القرار ال یلزم بالطبع هذه الدول التي لم تقبلهلهذه األغلبیة، وهي الدول القادرة على استخدام التلفزیون عبر األقمار الصناعیة، وبالتالي فإن هذ

   .یمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك وٕانكار أیة صفة إلزامیة لهذا القرار
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األمم المتحدة، كما أن حقوق المؤلف والحقوق المشابھة بالوسائل السلمیة المناسبة وطبقا لنصوص میثاق 

  .1ات ثنائیة أو جماعیة بین الدولییتم معالجتھا طبقا للقسم الثامن من ھذا القرار بواسطة اتفاق

یظھر مما سبق أنھ بالرغم من أن البث التلفزیوني المباشر عبر األقمار یعد نشاطا حدیثا نسبیا، إال أن 

تھا المتخصصة قد اھتمت منذ نھایة الستینات بمھمة خلق القواعد القانونیة الواجبة األمم المتحدة ووكاال

التطبیق في ھذا المجال، ھذا باإلضافة إلى مساھمة الدول األوروبیة في وضع الصیاغة القانونیة الھامة في 

  .ھذا الشأن وذلك من خالل مجلس أوروبا والجماعة االقتصادیة األوروبیة

التلفزیوني المباشر یعد نشاطا دولیا، فإنھ یخضع بصفة أساسیة للقواعد العامة  ونظرا ألن البث

تتضمنھا معاھدة للقانون الدولي بما في ذلك میثاق األمم المتحدة، باإلضافة إلى خضوعھ للقواعد التي 

شاط ینص على خضوع ھذا الن السابق الذكر 92/37رقم  الجمعیة العامة قراركما أن . 1967الفضاء لعام 

الجدید لما ورد في الوثائق الدولیة الخاصة بالعالقات الودیة والتعاون بین الدول وكذلك المواثیق الدولیة 

 .2لحقوق اإلنسان

أنھ رغم أھمیة ھذا النشاط اإلعالمي الجدید بما یتضمنھ من  في ھذا الصدد ما تجدر اإلشارة إلیھو

طار القانوني ما یزال في طور التكوین، وذلك یسبب فوائد للبشریة وما یحملھ أیضا من مخاطر، فإن اإل

تباین المصالح خاصة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، وھو ما جعل التوصل إلى اتفاق دولي في ھذا 

الشأن أمرا صعبا، لذلك تبقى االتفاقیات اإلقلیمیة والثنائیة، المرجع الرئیسي لتنظیم ھذا النشاط، ویبقى 

غیاب االتفاقات أو الترتیبات اإلقلیمیة أو  في حالةول القواعد القانونیة الواجبة التطبیق التساؤل مطروحا ح

  .3الثنائیة

أخیرا، ال یمكن القول بوجود ضرر أو خطر مطلق من التدفق الحر للمعلومات إذا ما تم ممارستھ في 

ة بالموضوع، وعلى وجھ إطار الشرعیة الدولیة وفي ضوء توصیات المنظمة الدولیة وقراراتھا ذات الصل

الخصوص االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة، والذي یختص بتنظیم مسائل الموجات 

                                                           

.108-107المرجع السابق، ص  ن المباشر عبر األقمار الصناعیة،التلفزیو  عصام زناتي، : 1  

.142، صالمرجعنفس  ن المباشر عبر األقمار الصناعیة،التلفزیو  عصام زناتي، : 2  
3
  .439لیلى بن حمودة، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص  :
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فالقول بأن حریة البث التلفزیوني . والترددات الصوتیة بما یمنع التجاوز اإلعالمي لحدود الدولة الواحدة

صیات وقرارات المنظمات الدولیة إال أنھ في المباشر عبر األقمار الصناعیة یتفق مع حقوق اإلنسان وتو

الوقت ذاتھ یجب تنظیم ھذه الحریة بما یكفل الحفاظ على المصالح األساسیة للدول، والتي قد تتأثر سلبیا 

من إساءة استخدام ھذا البث وذلك من خالل وضع مبادئ أساسیة یراھا المجتمع الدولي ضروریة لسالمة 

    .1م المنظمات الدولیة بدور فعال في ھذا المجالالحق في التعبیر من خالل قیا

إن التناقض الذي عرفھ مجال البث المباشر عبر األقمار الصناعیة ومحاولتھ التوفیق بین مبدأي 

حیث عرفت نقاشات مؤتمر دبي السیادة وحریة تدفق المعلومات، قد وجد امتداده في مجال األنترنیت، 

حول موضوع اإلدارة الدولیة الدول  تأكید انقسام (CMTI-2012) أو 2012العالمي لالتصاالت الدولیة 

الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد (لألنترنیت بین معارض لتقیید أي حریة قد تھدد ھذا المجال 

  .2)روسیا وإیران( ، وبین مؤید لضرورة وضع إدارة دولیة تضبط ھذا النشاط)األوروبي

إلى جانب بعض ) google, Apple, Microsoft(ي ھذا المجال اعتبر الفاعلون الرئیسیون ف وقد

الدول، أي محاولة لتنظیم ھذا المجال قد یقوم بھا االتحاد الدولي لالتصاالت صاحب االختصاص في 

في حین تنظیم ھذا المجال، بمثابة مساس بمبدأ حریة المعلومات وبكون األنترنیت محایدا ومفتوح للجمیع، 

وزعتھا أثناء نقاشات المؤتمر، تضمنت مجموعة من المواد التي أقترح  3یقةدعت روسیا بموجب وث

ت، وھو والتي تتعلق مباشرة بتنظیم االتحاد الدولي لالتصاالت لالنترنی تضمینھا للوثیقة الختامیة للمؤتمر

السیما الوالیات المتحدة األمریكیة ودول االتحاد  4ما تم رفضھ من جانب الدول الفضائیة األخرى

   .5األوروبي

 

                                                           
1
  .81ص جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق،  :

2
                                                                                                :Philippe Achilleas, Op.CIT, p 299.   

  .اعتمدت روسیا في طرحها لهذه الوثیقة على دعم عدة دول من بینها الجزائر، الصین، السودان، مصر، السعودیة واإلمارات العربیة :3
4

                                                                                                :Philippe Achilleas, Op.CIT, p 317  
5

 ، أكدت نائبة رئیسة اللجنة األوروبیة2013فیفري  28التي جرت في و في إحدى نقاشات البرلمان األوروبي حول موضوع حوكمة األنترنیت  : 

 ضرورة تفادي حرب ،2012 مؤتمر دبيما جاء یه بالرجوع إلى   « Neelie Kroes »السیدة « en charge du numérique» المكلفة بالرقمیة

  .باردة رقمیة، وقد اقترحت حلوال وسطیة محاولة تقریب آراء الفریقین
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التجربة الجزائریة في الفضاء الخارجي ومشروع: المبحث الثالث  

استغالل المدار الثابت   

، وتبدو والتحكم فیھا لقد قطعت الجزائر مراحل ھامة في سبیل الوصول إلى تكنولوجیات الفضاء

ن كان تجسید ھذه واضحة من خالل الجھود التي تبذلھا على المستوى الوطني والدولي، وإسیاسة الدولة 

لم یكتمل بعد، إال أن رغبتھا في تطویر التكنولوجیا الفضائیة وفي وضع كل خططھا موضع السیاسة 

  . التنفیذ تتأكد من خالل جملة ما حققتھ سواء في الجانب القانوني والمؤسساتي أو في الجانب العلمي والتقني

ثالث أقمارھا  إرسال، تسعى الجزائر إلى منھا لألھمیة التي تحتلھا االتصاالت الفضائیة وإدراكا

وقد اختارت أكثر المواقع فعالیة وأھم  ،الصناعیة والذي سیخصص بصفة أساسیة لمجال االتصاالت

  .المدارات المخصصة لھذا الغرض وھو المدار الثابت

  : وبھذا تكون دراسة ھذا المبحث على مطلبین كما یلي

 لفضاء الخارجيجھود الجزائر في مجال ا: المطلب األول - 

 مشروع الجزائر الستغالل المدار الثابت: المطلب الثاني - 

 جھود الجزائر في مجال الفضاء الخارجي: المطلب األول

لحاق بركب الدولة الفضائیة، وإن جاءت ال على الصعیدین الداخلي والدولي إلى تسعى الجزائر

ر الفضاء، والتي تعود إلى ما قبل استقالل انطالقتھا متأخرة إذا ما قورنت ببدایات ولوج ھذه الدول لعص

 ،في طریق النموحدیثة االستقالل ودولة إال أن جھودھا تعد معتبرة إذا ما نظرنا إلى تصنیفھا ك الجزائر،

  .صعب التحقیق استغالل الفضاء تعتبرلیست بالبعیدة  كانت منذ فترة 

التحكم ، فكل إرادة في اخلي والدوليإن المنطق یحتم على مستعملي الفضاء العمل على الصعیدین الد

تصاحبھا جھود داخلیة تتعلق من جھة بتكوین الخبراء واألجھزة الكفیلة بتحقیق في التكنولوجیات الفضائیة 

ومن جھة أخرى بصیاغة الترسانة القانونیة الضروریة لتنظیم ھذا النشاط، كما تصاحب ھذه  ،ھذا الھدف

لكفالة أمثل استغالل لنشاط ینطلق من  ،ى الدولة أن تضعھا على عاتقھاالجھود الداخلیة التزامات دولیة عل
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نظمھ أحكام اتفقت المجموعة الدولیة على االلتزام والذي ت ،الفضاء أي من مجال یحكمھ القانون الدولي

وبالتالي یتوجب  الوصول إلى أفضل استفادة منھ تعاون یسعى أعضاء ھذه المجموعة إلىیمیزه بھا، و

  :بحث في ھذا المطلب من خالل فرعین كما یليعلینا ال

  في مجال الفضاء الخارجي الداخلیة الجھود: الفرع األول - 

 جھود الجزائر على المستوى الدولي: الفرع الثاني - 

  في مجال الفضاء الخارجي الجھود الداخلیة: الفرع األول

والبرنامج الخماسي حول شكلت السیاسة الوطنیة للبحث العلمي والتقني محورا للقانون التوجیھي 

، ویعكس قرار إدراج نشاط البحث العلمي 19981البحث العلمي والتطویر التكنولوجي للمرة األولى سنة 

األھمیة التي تولیھا الدولة للبحث العلمي والتطویر  "قانون برنامج"والتطویر التكنولوجي في إطار 

تكنولوجیا في مركز عملیة بناء دولة حدیثة، كما التكنولوجي، ویعبر أیضا عن إرادتھا في جعل العلم وال

  .یعتبر تكریسا للبحث العلمي كعامل أساسي لتحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للبالد

برنامجا وطنیان تتعرض لمختلف القطاعات الحیویة ) 33(ویتضمن القانون التوجیھي ثالثة وثالثین 

  ."لوطني للتكنولوجیات الفضائیة وتطبیقاتھاالبرنامج ا"نھم یللبالد، ومن ب

  :یھدف البرنامج الوطني للتكنولوجیات الفضائیة وتطبیقاتھا إلى تطویر جانبین

وذلك بتطویر محورین یتعلقان بالتحكم وتطویر التقنیات المرتبطة باألقمار الصناعیة : الجانب التكنولوجي

الخموالت المفیدة وأجھزة االستجابة للذبذبات (ة المصغرة والدقیقة وكذا القاذفات واألجھزة المركب

  .، ودراسة وتحدید المھام المتعلقة بتحدید ومراقبة المدار ومسار األقمار الصناعیة)الراداریة

الطبیعیة وتسییرھا، استشعار الموارد تتمثل في  ،اور كبرىالذي ستطور فیھ ثالثة مح: الجانب التطبیقي

من أجل تعزیز النظام الوطني خطار الطبیعیة وتسییرھا واالتصاالت الفضائیة الوقایة من األحمایة البیئة، 

، التمركز بواسطة القمر ...)الھاتف، التلفاز، البث عن بعد، األنترنیت(االستخدامات مختلف ب المتعلق

                                                           
1
التوجیهي  ، والمتضمن القانون1998أوت  22المؤرخ في  11- 98یعدل ویتمم القانون رقم  2008فیفري  23المؤرخ في  05-08القانون رقم :  

  .10رقم الرسمیة  ةیدلجر ا. 2002-1998والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
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زالزل، (ومن أجل وضع شبكات مراقبة مختلفة  من أجل تحدید الموقع) أنظمة عامة وخاصة(الصناعي 

  .1 ...)صناعیة أخطار

إن التجسید العملي للبرنامج الوطني للتكنولوجیات الفضائیة وتطبیقاتھا، في جانبھ التطبیقي یتم من 

خالل وكالتین أنشئتا لتعمال جنبا إلى جنب من أجل تجسید السیاسة الوطنیة المتعلقة باستعمال واستغالل 

ذبات، والمتخصصة في مجال إدارة الموارد الفضاء الخارجي، تتمثل األولى في الوكالة الوطنیة للذب

الضروریة لالتصاالت الفضائیة من طیف ترددات ومواقع مداریة، والتنسیق مع االتحاد الدولي 

، والثانیة ھي الوكالة الفضائیة 2لالتصاالت باعتباره الھیئة المتخصصة في إدارة االتصاالت الفضائیة

  .الوطنیة المتعلقة باستخدام الفضائي الخارجيالجزائریة التي تعتبر أداة تنفیذ السیاسة 

 :الوكالة الوطنیة للذبذبات .1

 2002مارس  02المؤرخ في  97- 02أنشئت الوكالة الوطنیة للذبذبات بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  . 2007سبتمبر  27المؤرخ في  303-07المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بذبات مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة وتعد الوكالة الوطنیة للذ

  .3المعنویة واالستقالل المالي، وھي تحت وصایة الوزیر المكلف بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال

  :4وتضطلع بالوظائف التالیة

 .التصاالتالقیام بتبلیغ التخصیصات الوطنیة إلى البطاقیة الدولیة للذبذبات التابعة لالتحاد الدولي ل - 

تحدید المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنیة للمالحظة األرضیة، ومواضع مدارات السواتل  - 

 .المستقرة الموافقة للسواتل الوطنیة لخدمات الثابت عن طریق الساتل واإلذاعي الالسلكي بالساتل

                                                           
1
  .109، 108، ص المرجع السابقإصالح محقون،  : 

2
، بموجب المرسوم الرئاسي 1992دیسمبر  22صادقت الجزائر بتحفظ على دستور واتفاقیة االتحاد الدولي لالتصاالت الموقعة في جنیف في :  

   .16، العدد 1996مارس  06یة لتاریخ الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر . 1996مارس  03لتاریخ  90-96رقم 
3
، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للذبذبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2002مارس  02المؤرخ في  97-02المرسوم التنفیذي رقم  : 

یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، الجر 2007سبتمبر  27المؤرخ في  303- 07المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم . 17العدد 

63.  
4
  .109، ص نفس المرجعإصالح محقون، :  
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لمتوسطة والبعیدة فیما تحضیر العناصر الضروریة للدفاع عن مصالح الجزائر في اآلجال القریبة وا - 

 .یخص استعمال مدار السواتل المستقرة

تحضیر العناصر الضروریة لتحدید مواقف الجزائر وأعمالھا في المفاوضات الدولیة، في مجال  - 

 .الذبذبات الالسلكیة الكھربائیة، وتحضر بھذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات واإلجتماعات الدولیة

استعمال أمثل لطیف الذبذبات الالسلكیة الكھربائیة الذي یتولى بشأنھ فحصا  إجراء دراسات من أجل - 

 .دوریا الستعمالھ وتقترح التعدیالت التي ترضاھا ضروریة

إعداد النظام الوطني لالتصاالت الرادیویة، وتحدید القواعد الوطنیة واإلجراءات المتعلقة بتوزیع  - 

ع حزم الذبذبات والبطاقیة الوطنیة والقطاعیة لتخصیص حزم الذبذبات، وبإعداد الجدول الوطني لتوزی

 .الذبذبات الالسلكیة الكھربائیة

 .منح حزم الذبذبات - 

 .تخصیص الذبذبات في حزم مشتركة - 

 .إعداد وتحیین الجدول الوطني لتوزیع حزم الذبذبات والبطاقیة الوطنیة لتخصیص الذبذبات - 

متخصصتین، ھما لجنة منح حزم ) 02(ة بلجنتین ولبلوغ أھدافھا واالضطالع بمھامھا، زودت الوكال

      1الذبذبات ولجنة دراسة التداخالت

  :الوكالة الفضائیة الجزائریة .2

جانفي  16المؤرخ في  48-02أنشئت الوكالة الفضائیة الجزائریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تعد الوكالة بمفھوم ھذا القانون ، و2إنشاء الوكالة الفضائیة الجزائریة وتنظیمھا وعملھا المتضمن 2002

مؤسسة عمومیة وطنیة ذات وھي أداة تصور وتنفیذ السیاسة الوطنیة لترقیة النشاط الفضائي وتطویره، 

طابع خاص، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وھي تحت وصایة الوزیر المكلف 

  .بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال

                                                           
1
  .110، ص المرجع السابقإصالح محقون، :  

   .2006ماي  31المؤرخ في  189-06تم تعدیل هذا المرسوم بموجب المرسوم رئاسي رقم  :2
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ئیة الجزائریة في إطار ترقیة الفضاء الخارجي واستغاللھ واستعمالھ یندرج عمل الوكالة الفضا

السلمي، وتدعیم الطاقات الوطنیة قصد ضمان أمن المجتمع ورفاھیتھ، والمساھمة في الترقیة االقتصادیة 

واالجتماعیة والثقافیة، وفي حمایة البیئة ومعرفة الموارد الطبیعیة وتسییرھا تسییرا رشیدا، ومن بین 

من القاعدة الروسیة  2002نوفمبر  28في  (ALSAT-1)زھا اطالق أول قمر صناعي جزائري انجا

من المحطة الفضائیة  (ALSAT-2A)وھو القمر 2010ثم ثاني قمر صناعي في PLESETSK. 1لإلطالق 

)SHAR- Chennai (وقد تم إطالقھ من الھند.  

  :بالمھام التالیة 2 وتضطلع الوكالة الفضائیة

وطنیة في میادین النشاط الفضائي واقتراحھا على الحكومة، وضمان  إستراتیجیة إعداد عناصر - 

 .تنفیذ ذلك

وضع بینة أساسیة فضائیة موجھة إلى تعزیز الطاقات الوطنیة قصد ضمان أمن المجموعة  - 

 .الوطنیة ورفاھیتھا

 .إعداد البرامج السنویة والمتعددة السنوات لتطویر النشاطات الفضائیة الوطنیة - 

یذ البرامج السنویة والمتعددة السنوات لتطویر النشاطات الفضائیة الوطنیة باالتصال مع تنف - 

 .مختلف القطاعات المعنیة وضمان متابعتھا وتقییمھا

مالءمة لالنشغاالت الوطنیة على الحكومة، وضمان راح نظم األقمار الصناعیة األكثر اقت - 

 .3تصمیمھا وإنجازھا واستغاللھا لحساب الدولة

بر الوكالة الفضائیة الوطنیة الھیئة الوحیدة المخول لھا قانونا اإلشراف على تجسید البرنامج تعت

بانجاز البرامج السنویة والمتعددة بالتخطیط و الفضائي الوطني من خالل أربعة مراكز بحث، تكلف

                                                           
1                                                :  

 Rachedi Azzedine, Bilan de 4 années de collecte et de traitement d’images Alsat-1, Actes de la Semaine 

Spatiale Nationale «  4ème année de mise en orbite d’Alsat-1 », Tlemcen  les 11 - 12 décembre 2006, p24.  
2

  :للوكالةتم إصدار مرسومان تنفیذیان متعلقان بالتنظیم الداخلي : 

 2004، 06المحدد للتنظیم الداخلي للوكالة الفضائیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة رقم  2004جانفي 20الوؤرخ في  12-04المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 2007، 35، الجریدة الرسمیة رقم 12-04حكام المرسوم التنفیذي رقم المتمم أل 2007ماي  20المؤرخ في  151- 07الرسوم التنفیذي رقم  -
3
  .111ص المرجع السابق، إصالح محقون،  : 
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مركز التقنیات : الوكالة والمتمثلة فيلمشاریع التكنولوجیة التي تحددھا والتنفیذ المیداني ل ،السنوات

 Centre des)، مركز التطبیقات الفضائیة(Centre des Techniques Spatiales) الفضائیة

Applications Spatiales)ر األقمار الصناعیة، مركز تطوی (Centre de Développement des 

Satellites)،  مركز استغالل االتصاالت وأخیرا(Centre d’Exploitation des Systèmes de 

Télécommunications) ،  

الوكالة  وعن ھدفھا المتعلق بوضع تصور لسیاسة الدولة في مجال الفضاء الخارجي، كللت جھود

 2006في نوفمبر " -2020آفاق  –البرنامج الفضائي الجزائري "بالتعاون مع مختلف القطاعات بتبني 

جعل األداة الفضائیة  الدولة في ادةجاء مؤكدا على إروقد ، ملیار دینار 82بغالف مالي قدر بحوالي 

محورا أساسیا في التنمیة المستدامة على جمیع المستویات االقتصادیة االجتماعیة والثقافیة، وقد أرادت 

ومتابعة الثروات معرفة نذكر منھا  الدولة من خاللھ االستفادة من التطبیقات الفضائیة في عدید المجاالت

تصحر، حرائق الغابات، الفیضانات، اجتیاح الجراد ال(لكوارث الطبیعیة والوقایة من اإدارة الطبیعیة، 

 .التھیئة العمرانیة، ودراسة البنیات التحتیةوكذا ) والزالزل

  .1كما تضمن البرنامج الوطني أحكاما تتعلق بالتكوین والتعاون

ة للذبذبات التي إن اإلدارة الوطنیة للنشاطات الفضائیة تتم من خالل التعاون بین الوكالة الوطنی

تحرص على الموارد الضروریة لنشاطات الفضائیة الوطنیة المتمثلة في طیف الترددات الرادیویة 

والمواقع المداریة المستغلة بدورھا من قبل الوكالة الفضائیة الجزائریة التي تقوم بتجسید وإطالق 

  .2واستغالل األقمار الصناعیة وفقا للبرنامج الفضائي الوطني

  جھود الجزائر على المستوى الدولي: الثاني الفرع

بجملة المبادئ واألھداف التي تضعھا  ارتضت الجزائر االلتزامبانضمامھا إلى میثاق األمم المتحدة، 

ھذه الوثیقة، وقد ترجمت ذلك بانضمامھا إلى كل مبادرة استھدفت بناء وحفظ السلم واألمن العالمیین، ومن 

                                                           
1
 Azzedine Oussedik, les grandes lignes du programme spatial national algerien-horizon 2020, Actes de la 

troisième Conférence Africaine sur « les Sciences et Technologies Spatiales au Service du Développement 
Durable ( ALC-2009), Renforcement des Partenariats Africains dans le Domaine Spatial », édition Agence 
Spatial Algérienne, Alger 07-09 décembre 2009. p28. 
2
.111ح محقون، المرجع السابق، ص إصال                                                                                                  :  
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على ضرورة إیقاف ومحاربة التسلح وكذا ترقیة حق جمیع الدول في  یدھاتأك ،بین طرق تحقیق ذلك

  .كنولوجي ومن استعماالتھ السلمیةاالستفادة من التطور الت

في إطار قانون الفضاء الخارجي، تعمل الجزائر من خالل انضمامھا إلى المعاھدات الدولیة والوثائق 

لسلسلة من االتفاقات الثنائیة على  إبرامھامن خالل  العالمیة واإلقلیمیة المنظمة لألنشطة الفضائیة، وكذا

ھدفھا في تطویر التكنولوجیات الفضائیة، واالستغالل األمثل للنتائج والفوائد التي اعترف العالم استكمال 

  .بلوغھا ي محاولة تنمیة قد تسعى أي دولة إلىبأھمیتھا وضرورتھا في أ

التظاھرات والمؤتمرات الدولیة المعنیة بھذا المجال، شاركت الجزائر في عدید وعن التعاون الدولي، 

والجدیر باإلشارة ھنا، أن ، سواء تلك التي تكون تحت رعایة المنظمات الدولیة أو تلك التي تنظمھا الدول

كما أقرتھ المادة الرابعة المحددة لمھامھا، من المرسوم الرئاسي المؤسس لھا  ،ریةالوكالة الفضائیة الجزائ

اقتراح سیاسة تعاون دولي على الحكومة بما یتالءم واالنشغاالت الوطنیة في میادین "قوم بـت) 48- 02(

المكلفة األداة  ، كما أن الوكالة ھي"التقنیات الفضائیة وتطبیقاتھا، وذلك باالتصال مع المؤسسات المعنیة

ھویة والدولیة في میادین تنفیذ االلتزامات المترتبة على واجبات الدولة في مجال االتفاقات الج ضمان"بـ

 أكدت المادة الخامسة من وقد. "ك باالتصال مع المؤسسات المعنیةالنشاط الفضائي ومتابعتھا وتقییمھا، وذل

یمكن أن تبرم الوكالة كل صفقة أو اتفاقیة أو اتفاقا، یتعلق ببرنامج : "أنھ 48-02المرسوم الرئاسي 

  ".لك وفق التنظیم المعمول بھنشاطھا، مع الھیئات الوطنیة أو األجنبیة وذ

  :نجدیة التي ارتضت الجزائر أن تلتزم بھا لدولالمعاھدات اأھم ومن 

على المعاھدة المتعلقة بالمبادئ المنظمة ألنشطة الدول في میدان استكشاف واستخدام المصادقة  - 

- 91وم رقم بموجب المرس 1967الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى لسنة 

 1991.1سبتمبر  28في  342

 

                                                           
  .1991أكتوبر  09الصادرة بتاریخ  47المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  : 1
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 1972على اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة لعام  المصادقة - 

 2006.1جوان  24المؤرخ في 225-06قم بموجب المرسوم الرئاسي ر

ب المرسوم بموج 1976على اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لعام  المصادقة - 

 2006.2دیسمبر  11المؤرخ في  468-06الرئاسي رقم 

دیسمبر  22بتحفظ على دستور واتفاقیة االتحاد الدولي لالتصاالت الموقعة في جنیف في  المصادقة - 

 1996.3مارس  03المؤرخ في  90- 96، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992

  :ن الثنائي والمتعدد األطراف، وذلك كما یليتعمل الجزائر على الصعیدیوفي إطار التعاون الدولي، 

 : التعاون المتعدد األطراف . أ

تقوم الجزائر في ھذا النوع من التعاون بتكثیف جھودھا في مختلف المستویات، فنجد أنھا تسعى من 

جھة إلى المشاركة في أعمال المنظمات والمؤتمرات العالمیة وعلى رأسھا األمم المتحدة، وكذا المحافل 

 .یمیة االفریقیة منھا والعربیةاالقل

لعبت الجزائر دورا نشطا أثناء مؤتمر األمم المتحدة الثالث حول استكشاف واالستخدامات السلمیة  .1

، وقد طالبت كغیرھا 1999جویلیة  30و 19الذي عقد في فیینا بین  (UNISPACE III)للفضاء الخارجي 

لواجب تقدیمھا لدول الجنوب لتطویر تكنولوجیات من الدول االفریقیة، بالمساعدة الالزمة والفعالة ا

  .4وتقنیات الفضاء

 46و 45، ترأست الجزائر الدورتین 62/217 تنفیذا لقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقمو

، وقد تناولت 5للجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة للجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي) 2008-2009(

                                                           
  .2006جوان  28الصادرة في  43المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  : 1
2
  .2006دیسمبر  17الصادرة في  82الجریدة الرسمیة رقم المنشور في :  

3
  .1996مارس  06 الصادرة في 16رقم یة الجریدة الرسمالمنشور في  : 

4
 :  

Mohammed Bedjaoui, Allocution lors du séminaire sur le  « Droit Spatial International et Législation Nationale 
» mardi 21 mars 2006, Alger 

5
  2002تابعة لألمم المتحدة في حازت الجزائر على عضویة كاملة في لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي ال:  
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التعاون بین األنشطة  :لسنتین مناقشات تطرقت إلیھا في فرق العمل الثالثة، ونذكر منھااللجنة خالل ا

الفضائیة بین أجھزة األمم المتحدة والتعاون بین مختلف المنظمات، برنامج األمم المتحدة لتطبیقات 

األسئلة  ،(UNISPACE III)التقنیات الفضائیة، تطبیقات توصیات مؤتمر األمم المتحدة الثالث للفضاء 

المتعلقة باستشعار األرض عبر األقمار الصناعیة، خصائص واستخدام مدار األقمار الصناعیة 

موضوع تقریرا حول  2008، ونشیر إلى أن مالحظ االتحاد الدولي لالتصاالت قد قدم في الخ...الثابتة

حظ أن الوصول العادل ، وقد عبر المال"الخدمات الفضائیة، استخدام المدار الثابت والمدارات األخرى"

إلى المدار الثابت أصبح مھددا بصفة خطیرة بسبب االستعمال المفرط للمتعاملین التجاریین تحت حمایة 

مھ في المؤتمر یعدد محدد من الدول، وقد ارتقبت اللجنة الفرعیة تحضیر مساھمة حول ھذا الموضوع لتقد

    2011.1 العالمي التصاالت الرادیو لسنة

-2014ار الجزائر لرئاسة لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي خالل السنتین وقد تم اختی

  .على الصعیدین الدولي واالقلیمي ، وذلك تتویجا للجھود التي تبذلھا2015

االتفاق الذي تم إبرامھ بین الوكالة الفضائیة الجزائریة ومكتب  كما تجدر اإلشارة في نفس السیاق إلى

من أجل إنشاء مكتب األمم المتحدة اإلقلیمي إلدارة الكوارث  ،(UNI-BAS) ءون الفضااألمم المتحدة لشؤ

 ،(UN-SPIDER)الطبیعیة والتدخالت االستعجالیة باالعتماد على الوسائل والتكنولوجیات الفضائیة 

   . 2لتغطیة منطقة شمال إفریقیا

 31حث الفضائي، حیث یعمل إلى نادي الدول الرائدة في مجال الب 2013انضمت الجزائر في وقد 

) من بینھا الوالیات المتحدة األمریكیة، فرنسا، والیابان(دولة  14من  3باحث جزائري إلى جانب باحثین

الذي یشمل انجاز تلسكوب عمالق خاص بدراسة الجزیئات الطاقویة  (JEM-EUSO)في مشروع 

الھوائیة األرضیة، بحیث على عكس لإلشعاعات الكونیة عن طریق مراقبتھا أثناء دخولھا إلى الطبقة 

                                                           
1
 boubekr Kedjar, Aperçu sur les activités du Sous Comité Scientifique et Technique- COPUOS 2008-2009,  

Actes de la troisième conférence Africaine sur les Sciences et Technologies Spatiales au Service du 
Développement Durable «  ALC-2009», Alger, les 07 et 09 décembre 2009, p104. 
2 www.asal.dz 
معهد ووكالة فضائیة مثل الوكالة الفضائیة األمریكیة  80باحث من مختلف أنحاء العالم، یعملون ضمن  300یشارك أكثر من                   :3

"  
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التلسكوبات العادیة التي تكون باتجاه السماء، یتجھ ھذا التلسكوب المزعم انجازه نحو األرض، وسیتم 

  .(ISS)وسیثبت في المحطة الفضائیة الدولیة  (H-IIB)إطالقھ بواسطة صاروخ یاباني 

 :لقاريعلى المستوى ا .2

المنعقدة في  حول علوم وتكنولوجیات الفضاء) 04(األربعة  شاركت الجزائر في المؤتمرات االفریقیة - 

الذي  2للمالحة الفضائیة )62(، وفي المؤتمر الدولي االثنین والستین 2011، 20091، 2007، 2005

 2011.3انعقد في إفریقیا الجنوبیة في 

 Centre Régional de)تشارك الجزائر في أعمال المركز اإلقلیمي لالستشعار لدول شمال إفریقیا - 

Télédétection des Etats de l'Afrique du Nord)  . 

 l'Organisation Africaine de)وھي عضو في المنظمة اإلفریقیة للرسم الخرائط واالستشعار - 

Cartographie et de Télédétection).. 

 Système)الستعجالي في حاالت تلوث البحر المتوسطكما تشارك في نظام التدخل ا - 

d'Intervention d'Urgence dans les cas de Pollution de la Méditerranée). 

، إلى جانب كل من افریقیا الجنوبیة ونیجیریا، على ھامش أعمال لجنة 2004اقترحت الجزائر في  - 

البیئة  تسییراالستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي في فیینا، مشروع مجموعة من أقمار االستشعار ل

بین الجزائر، افریقیا الجنوبیة،   (ARMC)، وھو االقتراح الذي انتھى إلى توقیع اتفاقیة الموارد االفریقو

الجزائر، ویستھدف ھذا المشروع المساھمة في المعرفة والتسییر ب 2009دیسمبر  07، في كینیا ونیجیریا

النیباد عن درة مباالذین أرستھما  ،تدعیم مسار التنمیة ومحاربة الفقرروریان لالض ،العقالني للموارد

 .بأقل التكالیف وفي أقصر اآلجال بخدمات طریق التغطیة الیومیة بالصور، والتزوید

                                                           
  " العلوم والتكنولوجیات الفضائیة في خدمة التنمیة المستدامة" ن تحت عنوان 2009دیسمبر  09و 07وهو المؤتمر الذي نظمته الجزائر بین  : 1
، أما الثاني فجاء تحت عنوان "المائدة المستدیرة للقادة الفضائیین األفارقة" ساهمت الجزائر في هذا المؤتمر بمشاركتها في لقاءین تعلق األول بـ :  2

  " التحدیات والفرص: من الفضاء إلى األرض"
                                                                                                                             www.asal.dzالموقع الرسمي للوكالة الفضائیة الجزائریة :  3
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لرؤساء الدول  17في إطار جامعة الدول العربیة وبمبادرة جزائریة، تمت الموافقة، ضمن القمة  .3

عبر األقمار الصناعیة         ، على مشروع قمر استشعار لألرض2005العربیة في مارس 

(ASEO:Arab Satellite of Earth Observation)  ومنذ أن تم إقرار المشروع، انطلقت عدة نقاشات تقنیة ،

 . وسیاسیة ومؤسساتیة

تسعى الجزائر من خالل التعاون الدولي مع الدول الفضائیة والدولة الصاعدة  :لتعاون الثنائيا . أ

جنوب، وإلى التعاون المتبادل بین دول - شمالوالنامیة إلى نقل التكنولوجیا من األولى في إطار التعاون 

أداة الدولة في رسم وتنفیذ جنوب جنوب، وفي ھذا اإلطار نجد أن الوكالة الفضائیة الجزائریة التي تمثل 

 :سیاستھا الفضائیة قد أمضت عدة اتفاقات ثنائیة نذكر منھا

في  (CONAE) األرجنینیة  الوكالة الفضائیة كل من اتفاقات حكومیة للتعاون وقعت مع) 03(ثالث   - 

مع الوكالة الفضائیة ، 2006جانفي  18في  (NASA)مع الوالیات المتحدة االمریكیة  ،2002جویلیة  13

دیسمبر  05في   (NSAU)ومع الوكالة الفضائیة األكرانیة ، 2006فیفري  01في  (CNES)الفرنسیة 

2007. 

ة المكلفة بالفضاء لكل من روسیا تفاھم وتعاون مع الوكاالت واألجھزمذكرات ) 07(سبعة  - 

(ROSCOSMOS)  الصین 2004أكتوبر  09في ،(CNSA)  المملكة المتحدة 2007جوان  13في ،

(UKSA)  الھند 2006جویلیة  19في ،(IIRS)  سوریا2006سبتمبر  07في ،(GORS)    أكتوبر  24في

 .2004ماي  04في  (CNES) فرنساو  2007

، إفریقیا (ROSCOSMOS)كومیة في طور اإلنھاء مع كل من روسیا اتفاقات ح) 03(كما نجد ثالث  - 

 .1 (CNSA)والصین  (SANSA)الجنوبیة 

  مشروع الجزائر الستغالل المدار الثابت: المطلب الثاني

لى إقمر صناعي خاص باالتصاالت سیسمح للجزائر بقطع خطوة ھامة في سبیل الوصول  إطالقإن 

التي استعانت بھا مختلف القطاعات الحیویة في  النتائج الھامةبعد فھا، التكنولوجیات الفضائیة والتحكم ب

                                                           
1
 : Azzedine Oussedik, Op.CIT, p41. 
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، جاء (ALSAT-1, ALSAT-2A)الجزائریین  الجزائر، والتي قدمتھا لھا خدمات القمرین الصناعیین

طار وضع البرنامج دور قطاع االتصاالت لالستفادة من تكنولوجیات األقمار الصناعیة، وفي ھذا اإل

، مشروعا لقمر صناعي سترسلھ الجزائر وسیخصص ألغراض 2006الذي تم تبنیھ في الوطني للفضاء 

، وألن األداء األكثر "وغیرھاVSAT البث المباشر، االنترنیت، الھاتف، الـ"االتصاالت بمختلف خدماتھا 

المدار  لھذا ستقوم بھ الجزائر فعالیة لھذا القمر سیكون بمنحھ موقعا في المدار الثابت، فإن أول استغالل

  . ALCOMSAT-1سیكون بواسطة ھذا القمر الذي اختیر لھ تسمیة 

الموجود بوھران بتنفیذ ھذا المشروع، وھو أحد الوحدات  (CDS)وسیقوم مركز التطویر الفضائي 

  .العملیة التابعة للوكالة الفضائیة الجزائریة

نظیم الدولي التصاالت التبحسب  الجزائر الذي سیحتلھ ھذا القمر الصناعي، تمتلكوعن الموقع المداري 

  :إحداثیاتھ كما یلياالتحاد الدولي لالتصاالت موقعا مداریا  الرادیو الذي وضعھ

  غربا،  5°33: الموقع المداري

  ،)جیغاھارتز 4/6( (Bande C)میغاھارتز على الموجة س  300: العرض

  .1)زجیغاھارت 11/14( (Bande Ku)میغاھارتز على الموجة كیو  500: العرض

  :عدة قطاعات وھیئات أھمھا ALCOMSAT-1أما مستخدمي ھذا القمر، فیستفید من خدمات 

 .الدفاع الوطني - 

 ..الجزائریة لالتصاالت، أوراسكوم، الوطنیة: مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال - 

 .اإلعالم والثقافة - 

 .سوناطراك، سونالغاز، مؤسسات االستغالل والبحث المنجمي: الصناعة - 

 .لالنق  - 

 .الداخلیة والجماعات المحلیة  - 

 )télémédecineالطب عن بعد أو (المؤسسات االستشفائیة : الصحة - 

                                                           
1: Nassim Haned, Présentation de l’état de lieux des télécommunications spatiales en Algérie et perspectives, 

Actes du séminaire sur le thème: «Les Télécommunications Spatiales», édition Agence Spatial Algérienne, 

Alger, les 20 et 21 décembre 2005, p28.  
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 .المؤسسات البنكیة والجمارك: المالیة - 

 )télé-enseignementالتعلیم عن بعد أو (التعلیم العالي والبحث : التعلیم - 

  .الفالحة والبیئة - 

  :ي، تسعى الجزائر إلى تحقیق عدة أھداف منھاأما عن النتائج المستھدفة من ھذا القمر الصناع

 .تغطیة كامل التراب الوطني - 

 .التكنولوجیا الفضائیةالتكوین ونقل  - 

 .یعد وسیلة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة - 

 .رقابة مستقلة لشبكة االتصاالت الفضائیة في أي وقت وفي كل مكان من اإلقلیم الوطني - 

  .1مجتمع معلوماتي تقلیص في الفاتورة الرقمیة وتطویر مشروع - 

  

                                                           
1: Nassim Haned, Op.CIT, p28.  



  

  

  :الثالث فصلال

املسؤولية الدولية املرتتبة عن استخدامات املدار 

  الثابت
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لیھا ارتكاب عمل غیر مشروع تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إ قانونيھي نظام  المسؤولیة الدولیة

بتعویض الدولة التي وقع في مواجھتھا ھذا العمل، كما تعرف بأنھا االلتزام الذي  ،وفقا للقانون الدولي

أو امتناع مخالف اللتزاماتھا  تتحملھ بحكم القانون الدولي الدولة أو المنظمة الدولیة المنسوب إلیھا فعل

رابطة قانونیة تنشأ في حالة اإلخالل بالتزام دولي بین  ة بتقدیم تعویض للمتضرر، وقد تعرف بأنھاالدولی

الشخص القانوني الدولي الذي أخل بالتزاماتھ وبین الشخص القانوني الدولي الذي حدث اإلخالل بااللتزام 

الممتنع عن الوفاء بھ بإزالة ما ترتب عن  أورف المخل بالتزاماتھ في مواجھتھ، ویترتب علیھ التزام الط

  .مخالفة التزامھ من نتائج

إن الطبیعة العالمیة لالھتمامات العالمیة المتعلقة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وتزاید 

ي، فتح وتعدد إطالق أجسام نحو الفضاء الخارج ،وتنوع مھام استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

نحو استخداماتھ السلمیة لمصلحة البشریة جمعاء، إال أنھ في ذات الوقت تضمن نشاطات  إمكانات واسعة

شدیدة الخطورة، ھذا الخطر الذي یتزاید مع التزاید المستمر والكبیر لعدد الدول المساھمة في ھذه 

والشعوب وھو األمر الذي مما قد یتسبب في أضرار ھامة یھدد خطرھا كل الدول  النشاطات الفضائیة،

  . تطلب ضرورة االستعجال في وضع األحكام القانونیة التي تنظم ھذه المسؤولیة

وللحدیث عن األحكام المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عن استخدامات المدار الثابت، ارتأینا دراسة ھذا 

ي الفصل الثاني أي االتصاالت م التطرق إلیھما فن النشاطین الذین ثالفصل بتفصیل المسؤولیة المترتبة ع

والبث المباشر، وأخیرا البحث في موضوع الحطام الفضائي الذي ینجم عن مختلف االستخدامات المتعلقة 

  :فیكون تقسیم الفصل األخیر من ھذا البحث كما یلي. بالمدار الثابت

  عن االتصاالت الفضائیة المسؤولیة الدولیة: المبحث األول - 

  لیة الدول عن عملیات البث المباشر عبر األقمار الصناعیةمسؤو: المبحث الثاني - 

  الحطام الفضائي في المدار الثابت: المبحث الثالث - 
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  عن االتصاالت الفضائیة المسؤولیة الدولیة :المبحث األول

موضوع المسؤولیة الدولیة من أھم اآلثار التي ال یمكن تجاوز التطرق إلیھا في أي تحلیل یسلط إن 

  . 1االتصاالت عبر األقمار الصناعیة السیما ستخدامات المدار الثابتضوء على اال

تعد االتصاالت الفضائیة من بین األنشطة الفضائیة الموجھة إلى األرض، فجزء من ھذا النشاط یتم و

في الفضاء الخارجي ویظھر في عملیات االتصاالت ذاتھا، وجزء آخر یتم تنفیذه على سطح األرض 

لنشاطین لیست واحدة، التي تحكم كال ا وتوزیع البیانات، لذلك فإن القواعد القانونیة ویتعلق األمر بنشر

ا عملیات النشر والتوزیع االتصاالت عن بعد تحكمھا قواعد القانون الدولي للفضاء، أم عملیاتحیث أن 

  .قواعد القانون الدوليفیجب البحث عن أحكامھا ضمن 

ام مزدوج، فالضرر الناجم عن الجسم الفضائي نتیجة إن تطبیق المسؤولیة الدولیة یخضع لنظ

غیرھا من الحوادث یرتب مسؤولیة الدول وفقا  وأاصطدامھ بجسم فضائي آخر أو تحطیمھ أو انفجاره 

من معاھدة المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف واستخدام  06ألحكام قانون الفضاء أي المادة 

  .1972ة عن األضرار الفضائیة لعام تفاقیة المسؤولیة الدولی، وا1967الفضاء الخارجي لعام 

أما الضرر الناجم عن التشویش على بیانات االتصاالت المنشورة والموزعة فلم یتم التعرض لھ في 

االتفاقیات السابقة الذكر، لذلك البد من الرجوع إلى أحكام القانون الدولي للبحث عن قواعد المسؤولیة عن 

  .2یانات االتصاالت الفضائیةالتشویش على ب

 الحطام الفضائي الموجود في المدار الثابت ،أھم ما قد یعیق أو یوقف خدمة االتصاالت الفضائیةإن 

 ، وسیتم تفصیلعلى عمل األقمار الصناعیة القائمة على ھذه الخدمة من جھة أخرىوالتشویش من جھة، 

نھ یمس بكل استخدامات المدار الثابت سواء كو الحطام الفضائي في المبحث الثالث من ھذا الفصل،

أما ما سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث فیتعلق  المتعلقة منھا باالتصاالت، بالبث المباشر أو حتى باالستشعار،

، أھم أسباب قیام المسؤولیة الدولیة في االتصاالت الفضائیة الدولیةأحد بالمسؤولیة الدولیة عن التشویش 

المطلب األول من ھذا المبحث، أما  شرطین سیتم التطرق إلیھما في لمسؤولیةلقیام ھذه ا یستوجبو

  .المطلب الثاني فسنتناول فیھ آثار قیام المسؤولیة الدولیة على التشویش على االتصاالت الفضائیة

                                                           
1: Liliane Pereira Baia, Op CIT, p24 
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شروط قیام المسؤولیة الدولیة عن التشویش على االتصاالت  : المطلب األول

  الفضائیة

یة الدولیة عن التشویش على األقمار الصناعیة الموجھة لالتصاالت من جھة یشترط لقیام المسؤول

، وفي المقابل نسبتھ لشخص من أشخاص القانون الدولي )الفرع األول(وجود فعل غیر مشروع دولیا 

  ).الفرع الثاني(

  وجود فعل غیر مشروع دولیا: فرع األولال

ت الفضائیة لدولة أخرى، وھذا الفعل یشكل یعتبر عمال غیر مشروع دولیا التشویش على االتصاال

من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت، بحیث لم تتضمن االتفاقیات  45خرقا لقاعدة دولیة تتمثل في المادة 

  .1الخمسة لقانون الفضاء نصا صریحا یدین التشویش على االتصاالت الفضائیة

ت النص على التزام الدول األعضاء في من دستور االتحاد الدولي لالتصاال 45وقد تضمنت المادة 

االتحاد باالمتناع عن إحداث تداخالت ضارة لالتصاالت أو الخدمات الرادیویة الخاصة بالدول األعضاء 

األخرى في االتحاد، أو بوحدات الدولة المعترف بھا وبوكاالت التشغیل المرخص لھا بتأمین خدمة 

  .اتصاالت رادیویة

في حالة إخالل الدول األعضاء أو وكاالت لمادة أنھا لم تتضمن الجزاءات إال أنھ یعاب على ھذه ا

التشغیل المعرف بھا والمرخص لھا بتأمین خدمة اتصاالت، بالتزامھا بعدم إحداث تداخالت ضارة 

  :لالتصاالت أو الخدمات الرادیویة الخاصة بالدول األعضاء األخرى، بحیث نصت ھذه المادة على

غل جمیع المحطات، أیا كان الغرض منھا، على نحو ال یسبب تداخالت ضارة یجب أن تنشأ وتش"

لالتصاالت أو للخدمات الرادیویة الخاصة بالدول األعضاء األخرى، وبوكاالت التشغیل المعترف بھا 

وبوكاالت التشغیل المرخص لھا أصوال بتأمین خدمة اتصاالت رادیویة والتي تعمل طبقا ألحكام لوائح 

تتعھد كل دولة من الدول األعضاء بمطالبة وكاالت التشغیل التي تعترف بھا، ووكاالت التشغیل . الرادیو

  ."األخرى المرخص لھا أصوال لھذا الغرض بأن تتقید بأحكام الفقرة السابقة
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  :مقصود بالتشویشال. أوال

الطاقة غیر األثر الذي تتركھ : "عرفت لوائح الرادیو لالتحاد الدولي لالتصاالت التشویش بأنھ 

المطلوبة على االستقبال في نظام االتصاالت الرادیویة، والتي تكون ناجمة عن إرسال أو إشعاع أو عن 

حث أو عن مجموعة من ھذه اإلرساالت أو اإلشعاعات أو أنواع الحث ویظھر ھذا األثر في انحطاط 

ب ھذه الطاقة غیر جودة اإلرسال، أو في تشوه أو ضیاع معلومات كان یمكن استخراجھا في غیا

  . 1"المطلوبة

  :وقد نصت لوائح الرادیو على ثالثة أنواع من التداخل

 .ھو تداخل متوقع حدوثھ، بحیث ھذه جاء ذكره مسبقا في لوائح الرادیو: التداخل المسموح .1

وھو تداخل تم االتفاق علیھ بین إدارتین أو أكثر دون أن یسبب ضررا إلدارات : التداخل المقبول .2

 .أخرى

ھو تداخل یعرض للخطر عمل خدمة المالحة الرادیویة أو غیرھا من خدمات : لتداخل الضارا .3

السالمة، أو یؤثر تأثیرا شدیدا على خدمة االتصاالت الرادیویة بحیث یقطعھا بصفة متكررة أو 

 .یمنع اشتغالھا

ولیة وحتى یدخل التداخل المسبب للتشویش في إطار الفعل غیر المشروع الذي یستوجب المسؤ

الدولیة البد وأن یكون ضارا، فالتداخل المسموح یھ والتداخل المقبول ال یثیران قضیة المسؤولیة الدولیة، 

من دستور االتحاد  45فقط التداخل الضار یحرك أحكام المسؤولیة الدولیة، حیث جاء في نص المادة 

الغرض منھا، على نحو ال یسبب  یجب أن تنشأ وتشغل جمیع المحطات، أیا كان: " أنھ الدولي لالتصاالت

  2.."تداخالت ضارة لالتصاالت أو للخدمات الرادیویة الخاصة بالدول األعضاء األخرى

 من التشویش كوسیلة للدفاع الشرعيموقف القانون الدولي  .ثانیا

ب دولة القائمة بھ، فھو قد یعد أداة لتجنیعتبر البعض أن للتشویش بعض الفوائد التي قد تعود على ال

  :إال أن لھ كذلك آثار سلبیة كثیرة منھا الكثیر من األضرار التي تحملھا البرامج الموجھة إلى مواطنیھا،
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 .أنھ یتناقض مع حق الفرد في استقبال المعلومات - 

أنھ یحد من عدد الترددات المستعملة، وذلك ألن المجال الجوي اإلذاعي محدود بعدد من الترددات  - 

 .یش على أي منھا یقلل من ھذا ویحد منھال یمكن زیادتھا، والتشو

أنھ عملیة مكلفة بدرجة كبیرة، فالدولة التي تنوي القیام بھ البد وأن یتوافر لدیھا محطات إرسال  - 

 .قویة توازي على األقل محطات إرسال الدولة المرسلة

ریم ففي كل تلك السلبیات جعلت المجتمع الدولي یتجھ إلى محاولة إدخال التشویش في دائرة التح

، وضع مجمع القانون الدولي مجموعة من المبادئ تقتضي أن التشویش في األصل غیر مشروع 1927

واستثناء یجوز كوسیلة من وسائل الدفاع الشرعي إذا كان من شأن البث إحداث أضرار بأمن الدولة 

  .1المستقبلة أو استقرارھا السیاسي

منظمة األمم المتحدة، وقد تم إضافة نص جدید إلى عقد مؤتمر في ظل  1954تمت الدعوة في  وقد

تعلق بمنع التشویش، ثم توالت االتفاقیات الدولیة والمؤتمرات، لتؤكد على  1936إلى أعمال مؤتمر جنیف 

تحریم التشویش على المستوى الدولي، بل وتحمل الدولة التي تقوم بھ المسؤولیة عن األضرار الناجمة 

ال تملكھ أیة " دومین عام دولي"لالتصاالت أن تخصیص الموجات إنما یعد  عنھ، وقد أكد االتحاد الدولي

دولة ویتم توزیعھ عن طریق االتفاق الدولي وتقوم بالتوزیع منظمة دولیة متخصصة تدرس حاجات 

ولعل االتحاد یشیر إلى أھمیة الموجات، مما یستدعي الحفاظ علیھا، وبالتالي عدم . وإمكانات كل دولة

  .طریق التشویشفقدانھا عن 

إن تطور تكنولوجیا االتصاالت الفضائیة، ورغبة الدول في حمایة سیادتھا ومصالحا أمام الرغبة 

المستمرة للدول المتطورة في فرض ھیمنتھا، أظھر قضایا جدیدة تتطلب إیجاد الحلول لھا وفقا للشرعیة 

التي ینظر فیھا االتحاد الدولي و" التشویش بین إیران واإلتحاد األوروبي"الدولیة، من بینھا قضیة 

  . RRBلالتصاالت من خالل لوائح الرادیو 

تتمثل وقائع القضیة في أن ھیئات إیرانیة قامت بتشویش بث عدة قنوات فضائیة أجنبیة على أراضیھا 

ناعي المعرض للتشویش ھو أحد ص، مع العلم أن القمر ال« BBC »من بینھا ھیئة اإلذاعة البریطانیة 
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، وأمام التشویش المستمر « EUTELSAT »الصناعیة للمنظمة األوروبیة لالتصاالت الفضائیة األقمار 

بطلب إلى لجنة لوائح الرادیو التابعة لالتحاد الدولي  EUTELSATقدمت اإلدارة الفرنسیة كممثل لمتعامل 

وتبین للجنة لوائح  لالتصاالت للنظر في التشویش المنبعث من اإلقلیم اإلیراني على خدمات ھذا المتعامل،

  .من لوائح الرادیو 15.1الرادیو أن الترددات المنبعثة من اإلقلیم اإلیراني المسببة للتشویش مخالفة لرقم 

أنھ على السلطات اإلیرانیة البحث عن مصدر  2010مارس  26وأقرت لجنة لوائح الرادیو في 

ة الفرنسیة بمساعدة السلطات اإلیرانیة التشویش وإیقافھ فورا، وأوصت مكتب اتصاالت الرادیو واإلدار

  .على إیجاد مصدر التشویش لوقفھ

إن ما یالحظ ھنا، أن عمل االتحاد الدولي لالتصاالت وأجھزتھ كان محایدا جدا، فلقد اقتصر دوره 

، وأوصى بالتعاون لتحدید مصدر 15.1على تكییف الواقعة بأنھا مخالفة للوائح الرادیو وتحدیدا الرقم 

ووقفھ، إن ھذه القضیة تبرز من جھة حق الدول في الدفاع الشرعي عن أمنھا وسیادتھا من البث  التشویش

، وذلك بمنع بث بعض القنوات على إقلیمھا ویعد الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولیة األجنبي

من  45ة في طلب وقف التشویش على قمره الصناعي وفقا للماد" EUTELSAT "الدولیة، وحق المتعامل 

دستور االتحاد الدولي لالتصاالت التي تلزم الدول األعضاء بتجنب إحداث تداخالت ضارة لخدمات 

  .1وتعمل وفقا للوائح الرادیو" EUTELSAT"تقدمھا وكاالت تشغیل مرخص لھا مثل 

  نسبة الفعل لشخص من أشخاص القانون الدولي: الثاني الفرع

دولة مسؤولة عن تصرفات أو إھمال صادر عن أجھزتھا أو تكون ال وفقا ألحكام القانون الدولي،

موظفیھا أو أعوانھا، ومن حیث المبدأ ال تكون الدولة مسؤولة عن أعمال قام بھا الخواص الخاضعین 

الختصاصھا ألن تصرفاتھم ھذه ال یمكن نسبتھا للدولة، ولكن في مجال النشاطات الفضائیة، فإن الدولة 

غیر  عن نشاطات االتصاالت الفضائیة سواء قامت بھا تنظیمات حكومیة أو تتحمل المسؤولیة الدولیة
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من  45، كما تؤكده المادة 1من معاھدة الفضاء  06حكومیة أو بواسطة منظمات دولیة، وتقرر ذلك المادة 

 .دستور االتحاد الدولي لالتصاالت

جب أن تنشأ وتشغل جمیع ی: " أنھ من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت على 45وقد نصت المادة 

المحطات، أیا كان الغرض منھا، على نحو ال یسبب تداخالت ضارة لالتصاالت أو للخدمات الرادیویة 

الخاصة بالدول األعضاء األخرى، وبوكاالت التشغیل المعترف بھا، وبوكاالت التشغیل المرخص لھا 

  .لوائح الرادیوأصوال بتأمین خدمة اتصاالت رادیویة والتي تعمل طبقا ألحكام 

وتتعھد كل دولة من الدول األعضاء بمطالبة وكاالت التشغیل التي تعترف بھا، ووكاالت التشغیل األخرى 

  ".المرخص لھا أصوال لھذا الغرض بأن تتقید بأحكام الفقرة السابقة

 نستخلص مما سبق أن مسؤولیة الدولة المستخدمة للقمر الصناعي المحدث للتشویش تقع سواء بشكل

  2.مباشر أو غیر مباشر

  مة للقمر الصناعي المحدث للتشویشالدولة المستخد: أوال

یقصد بالدولة المستخدمة لقمر صناعي الدولة التي تقوم بوضع قمر صناعي في المدار، وتتولى 

استقبال بیانات أولیة أو مجھزة عن طریق محطة أرضیة، كما ینطوي تحت مصطلح الدولة المستخدمة 

  .عي وحدات الدولة وكذا الدول التي تبرم اتفاقات خاصة الستغالل قمر صناعيللقمر الصنا

، حیث یكلف باالستغالل (CNES)فمثال وحدات الدولة، المركز الوطني للدراسات الفضائیة الفرنسي 

ویخضع لرقابة كل من وزیر البرید واالتصاالت وشؤون القضاء، وكذلك لوزیر  (SPOT)التقني ألقمار 

ن اعتبار ھذا المركز بمثابة العون التنفیذي للدولة كمالخارجیة، وبذلك یتكنولوجیا وكذا وزیر البحث وال

                                                           
األنشطة القومیة المباشرة في  تترتب على الدول األطراف في المعاهدة المسؤولیة الدولیة عن: "على من معاهدة الفضاء 06تنص المادة  : 1

نشطة الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، سواء باشرتها الهیئات الحكومیة أو غیر الحكومیة،وعن تأمین مباشرة األ

واإلشراف المستمر على أنشطة الهیئات  القومیة وفقا للمبادئ المقررة في هذه المعاهدة، وتراعي الدولة المعنیة الطرف في المعاهدة فرض اإلجازة

بما غیر الحكومیة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى، وفي حالة صدور األنشطة المباشرة في الفضاء الخارجي، 

مشتركة فیها وأطرافا في المعاهدة، هي  في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى إحدى المنظمات الدولیة تكون المنظمة مع الدول التي تكون

  " صاحبة المسؤولیة عن التزام أحكام المعاهدة
2
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كما ھو الحال  الفرنسیة، وانطالقا من ذلك، یغطي مصطلح الدولة كیانات ال تشكل سوى وحدات داخلھا،

  .بالنسبة للھیئات المحلیة أو األشخاص التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة

لنسبة للدولة التي تبرم اتفاقات خاصة، فیتعلق األمر بالدولة التي تمتلك القدرة على استقبال أما با

ومعالجة البیانات الخام، فھذه األخیرة تبرم مع الدولة المتعاملة بالقمر الصناعي اتفاقات تعاون ترخص لھا 

على أقالیمھا، فھي إذن تشارك  استقبال بیانات األقمار الصناعیة على مستوى محطات االستقبال المتواجدة

في استغالل أقمار االتصاالت الفضائیة، وفي المقابل فإن الدول التي یقتصر عملھا على مجرد معالجة 

البیانات األولیة والمجھزة بھدف تحویلھا لمعلومات محظة، ال تدخل ضمن المفھوم السابق بیانھ، 

  .ھذا النشاطباعتبارھا مستخدمة لبیانات االتصاالت ولیس ألقمار 

من دستور االتحاد الدولي، ال تترتب المسؤولیة الدولیة إال على  45وانطالقا من ذلك، فإن المادة 

الدولة، وبالنتیجة فإن األشخاص الخاصة التي تسبب ضرر للغیر من خالل الترخیص الممنوح لھا تصبح 

  . مسؤولة أمام الدولة

  المسؤولیة عن فعل الغیر: ثانیا

الخاصة تباشر كل أنواع عملیات االتصاالت الفضائیة، بدًء بالعملیات الفضائیة  شركاتلقد أصبحت ال

المتعلقة بإطالق األقمار الصناعیة إلى مدارات األرض، إلى غایة العملیات األرضیة المختلفة والمتعلقة 

المعروفة في القانون  باستخدام بیانات االتصاالت، سواء  بمعالجتھا أو تحلیلھا أو توزیعھا، وخالفا للقوانین

الدولي، فإن الدولة الممارسة لألنشطة الفضائیة تتسع مسؤولیتھا لتشمل أیضا المشروعات غیر الحكومیة 

  .في الفضاء الخارجي

وعلیھ تتحمل الدولة المستخدمة لقمر االتصاالت الفضائیة، المسؤولیة الدولیة عن األفعال المنسوبة 

الختصاصھا اإلقلیمي أو الشخصي، وبالنتیجة تثار مسؤولیة  لخاضعةلألشخاص الطبیعیة أو المعنویة ا

التوقف عن التشویش على القمر الصناعي یقدم خدمة " SPOT"الدولة الفرنسیة مثال إذا رفضت شركة 

  . االتصاالت الفضائیة



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ المدار الثابت  المدار الثابت      المسؤولية الدولية المترتبة عن استخداماتالمسؤولية الدولية المترتبة عن استخدامات: : ثالثثالثالفصل الالفصل الــــــــــــــــ   

135 
 

فالدول المستخدمة ألقمار االتصاالت الفضائیة تمارس تلك األنشطة وفقا لمبادئ قانون الفضاء 

القانون الدولي العام، وبذلك فھي معنیة بممارسة رقابة على كل المؤسسات المشاركة في برامج و

االتصاالت الفضائیة، لكي یتحقق إشراف الدولة على ھذه النشاطات یجب إصدار تشریعات وطنیة تسمح 

جي بممارسة مثل ھذا النشاط عن طریق إصدار ترخیص حكومي بالنسبة لكل نشاط في الفضاء الخار

  .1على حدى

  آثار المسؤولیة الدولیة عن التشویش على االتصاالت  الفضائیة: المطلب الثاني

لقد استقر العرف الدولي على األخذ بالمفھوم الواسع آلثار المسؤولیة الدولیة، فلم تعد المسؤولیة 

فعل الضار تشمل التعویض فحسب، وإنما امتدت لتتضمن إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل حدوث ال

للحیلولة دون حدوثھا مستقبال والعمل على عدم تفاقم األضرار الناجمة عنھ، واتخاذ التدابیر الالزمة 

  .ضافة إلى تعویض المضرور وتقدیم الترضیة المناسبةباإل

أما في مجال االتصاالت عبر األقمار الصناعیة، فإن إصالح الضرر البد وأن یستھل بإجراء عاجل 

یة من األھمیة وھو وقف التشویش والذي یسبب الضرر، فال یستقیم األمر إذا استمرت وعلى درجة عال

  :الدولة الباثة في التشویش على األقمار الصناعیة لالتصاالت، وعلیھ نقسم ھذا الجزء من البحث كما یلي

  وقف التشویش: الفرع األول

   إصالح الضرر الناجم عن التشویش: الفرع الثاني

  قف التشویشو: الفرع األول

یختلف وقف التشویش أو التداخل الضار كأثر أولي، وبین التعویض العیني المتمثل في إعادة الحال 

إلى ما كانت علیھ، فالوقف یتعلق بالتشویش فیمنعھ، أما التعویض العیني فینصب على التعویض عن 

ال یكون إال إذا كان ھذا  التشویش الذي أحدث الضرر الفعلي، وتجدر اإلشارة إلى أن وقف الفعل الضار

الفعل أي التشویش من النوع المستمر،  وھنا أوضحت اللجنة األوروبیة لحقوق اإلنسان عند نظرھا لقضیة 
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"De Beeker "ینبغي التفرقة بین فعل غیر مشروع یمتد لفترة زمنیة، ولھ طبیعة دائمة وفعل وقتي «  :أنھ

  .» لھ آثار مستمرة

كمة العلیا لدى نظرھا في قضیة الموظفین الدبلوماسیین األمریكیین ونذكر ھنا أیضا موقف المح

أن سلوك إیران یشكل فعال مستمرا غیر : " من طرف طلبة ایطالیین، إذ أقرت المحكمة ھنا المحتجزین 

  1"مشروع ظل قائما حتى وقت تقدیم الطلب، وعلى إیران وقف الحجز فورا 

  تشویشإصالح الضرر الناجم عن ال: الفرع الثاني

إصالح الضرر ھو اتخاذ كافة التدابیر التي یجب على الدولة المدعى علیھا اتخذاھا لصالح الدولة 

المدعیة لكي تتخلص من أحكام المسؤولیة، فوفقا لما جرى علیھ العمل في أحكام القضاء الدولي، سواء 

صورا عدة بدایة من الرد  كانت أحكام محكمة العدل الدولیة أو محاكم التحكیم، فإن إصالح الضرر یأخذ

العیني بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ مرورا بالتعویض النقدي وانتھاء بالترضیة، فالقاعدة األساسیة إذن 

في إصالح الضرر ھي أن تلتزم الدولة المسؤولة بإعادة الحال إلى ما كان علیھ، متى كان ذلك ممكنا فإن 

لجأ إلى المطالبة بالتعویض النقدي أو الترضیة كعزل الموظف لم یكن ممكنا یكون للدولة المضرورة أن ت

وتتحرر ، 2المسؤول أو محاكمتھ أو إصدار تصریحات عامة أو تقدیم االعتذارات بالطرق الدبلوماسیة

  .الدولة تماما من أحكام المسؤولیة إن ھي قامت بإصالح الضرر بالشكل المطلوب

 :التعویض العیني. أوال

لى ما كانت علیھ قبل حدوث الضرر ھي الصورة المثلى التي تنشدھا الدول من تعد إعادة الحال إ

  .رفعھا لدعوى المسؤولیة الدولیة

إن المقصود بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ ھو أن تعید الدولة مرتكبة الفعل الضار األشیاء واألموال 

ل وقوع الضرر، وھي الوسائل التي غالبا أو األوضاع أو المراكز الواقعیة والقانونیة إلى ما كانت علیھ قب

  .3ما تفضلھا الدولة المضرورة، بحیث یتم إعادة األوضاع إلى سالف وضعھا وكأن الفعل الضار لم یحدث

وفي مجال التشویش على بیانات االتصاالت عبر األقمار الصناعیة، یكون الرد العیني فیھا غیر 

لنقدي، فإذا تسببت دولة أو إحدى وحداتھا بإحداث تشویش ممكن، فالسبیل الوحید للتعویض ھو التعویض ا
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على خدمة اتصاالت السالمة البحریة، وترتب عن ھذا التشویش اإلضرار بخدمة المالحة البحریة كغرق 

السفن أو عدم نجاح عملیة إنقاذ بحریة أو بریة، وفي ھذه الحالة ال یمكن للدولة المدعى علیھا إعادة 

 .1ھ، وإنما یترتب علیھا التعویض النقديالوضع إلى ما كان علی

  :التعویض النقدي. ثانیا

یقصد بالتعویض النقدي أو المالي دفع مبلغ من المال إلى الدولة المتضررة، إلصالح ما لحق بھا من 

ضرر استحال إصالحھ عینا بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ ، أو عدم كفایة ذلك والتعویض بھذا الشكل 

نتشارا، إذ أن إعادة الحال إلى ما كانت علیھ غالبا ما تؤمن إصالحا كامال للضرر، ویدفع أكثر الصور ا

  .التعویض نقدا إلزالة اآلثار الناجمة عن الفعل الضار سواء كان الضرر مادیا أو معنویا

ا یجب أن یتناسب مقدار التعویض مع األضرار التي تصیب الدولة المدعیة، ویتم تحدید مبلغ التعویض إم

  . 2باالتفاق بین أطراف النزاع أو عن طریق التحكیم أو بقرار من القاضي المرفوع أمامھ النزاع

 الترضیة. ثالثا

یقصد بالترضیة قیام الدولة المسؤولة باإلفصاح عن عدن إقرارھا للتصرف الضار الصادر عن 

الطرق الدبلوماسیة أو معاقبة سلطتھا أو موظفیھا، وتتبع ذلك بتقدیم اعتذار للدولة التي أصابھا الضرر ب

فالترضیة تعد األثر القانوني للمسؤولیة الدولیة عن األفعال غیر  .الموظف المسؤول عن الضرر

أو األفعال التي تعد انتھاك اللتزام دولي، یشكل حقا . المشروعة، الماسة بشرف الدولة وكرامتھا وھیبتھا

  .ذا االنتھاك من أضرارللدولة المضرورة دون النظر إلى ما قد ینشأ عن ھ

ونجد أن الترضیة في الممارسة الدولیة قد تأخذ أشكاال عدة، فنجد الترضیة عن طریق االعتذار 

بالطرق الدبلوماسیة، أو االعتذار مع عزل أو معاقبة المسؤولین عن ذلك وقد یتبع ذلك التعویض النقدي 

الدولة المسؤولة، أو قد تنتھي بتعویض أیضا، كما قد تأخذ التسویة شكل إقرار بعدم مشروعیة سلوك 

رمزي إذا ما اتفق الطرفان على ذلك وبحسب طبیعة وجسامة الفعل الضار والظروف السیاسیة المحیطة 

أیضا قد تتم عن طریق إلغاء تشریع أو حكم أو عن طریق . وموقف الرأي العام عموما من الفعل الضار

  .3المفاوضات الدبلوماسیة

                                                           
  .69إصالح محقون، المرجع السابق، ص  : 1
2
  .313، 312 ، صنفس المرجعلمنعم سید، أحمد فوزي عبد ا : 

3
  .331 صجمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق،  : 



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ المدار الثابت  المدار الثابت      المسؤولية الدولية المترتبة عن استخداماتالمسؤولية الدولية المترتبة عن استخدامات: : ثالثثالثالفصل الالفصل الــــــــــــــــ   

138 
 

المباشر عبر األقمار  ؤولیة الدول عن عملیات البثمس: المبحث الثاني

  ناعیةالص

المسؤولیة الدولیة عن البث التلفزیوني المباشر مسؤولیة ذات طبیعة خاصة، وذلك ألن البث 

التلفزیوني نشاط مشروع في ذاتھ ال یحظره القانون الدولي العام، كما أنھ ال ینطوي على خطورة كبیرة 

وتحدید ما إذا كان ھذا الضرر  ،وبة إثبات ما قد ینشأ عن ممارستھ من ضررفي ممارستھ عالوة على صع

وفي حالة إثبات وجود ضرر  ،ضررا مباشرا ناشئا عن أنشطة البث وحدھا أم تداخلت معھا عوامل أخرى

مباشر ناشئ عن القیام بأنشطة البث التلفزیوني ھل تصلح نظریة المخاطر للقول بمسؤولیة الدولة القائمة 

بث رغم أن النشاط في ذاتھ ال یدخل في نطاق األنشطة شدیدة الخطورة؟ وھو ما یمیز المسؤولیة الدولیة بال

  .عن البث التلفزیوني المباشر

وإدراكا منا لصعوبة اإلحاطة بكافة جوانب ھذه المسؤولیة في ھذا الركن الصغیر من البحث، 

  : الل المطلبین التالیینسنحاول تسلیط الضوء على أھم ما قد یثیره الموضوع من خ

  . أساس المسؤولیة الدولیة عن البث المباشر عبر األقمار الصناعیة: المطلب األول - 

  .نتائج ثبوت المسؤولیة الدولیة عن البث المباشر عبر األقمار الصناعیة: المطلب الثاني - 

أساس المسؤولیة الدولیة عن البث المباشر عبر األقمار : المطلب األول

  الصناعیة

قیام المسؤولیة الدولیة في حاالت ثالث أو وفق ثالث  إمكانیةیتفق القانون والفقھ الدولیین على 

، ونظریة )الفرع الثاني(، نظریة الفعل غیر المشروع ) الفرع األول(نظریة الخطأ : نظریات ھي

دولیة عن البث تأسیس المسؤولیة ال إمكانیةویكون علینا في ھذا الفرع تحدید ). الفرع الثالث(المخاطر

  .المباشر عبر األقمار الصناعیة على ھذه النظریات
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تأسیس المسؤولیة الدولیة عن البث المباشر عبر األقمار الصناعیة على : الفرع األول

  نظریة الخطأ

والذي یمكن أن ینسب إلى شخص قانوني دولي، تسبب  ،الخطأ ھو األساس التقلیدي للمسؤولیة الدولیة

ث إذا انتفى الخطأ فال مبرر للحدیث عن المسؤولیة ولو كان نشاطھ قد أحدث أو في حدوث ضرر، بحی

وبالتالي فالدولة بھذا المعنى ال یمكن أن تعتبر مسؤولة على المستوى الدولي . ترتب علیھ ضرر لآلخرین

  .1ما لم یصدر عنھا فعل خاطئ یضر بغیرھا من الدول سواء كان متعمدا أو غیر متعمد

نشوئھا على أساس  إمكانیةولیة الدولة عن البث المباشر عبر األقمار الصناعیة، فنجد وبالنسبة لمسؤ

نظریة الخطأ واردة، وذلك إذا فشلت الدولة في منع وقوع الضرر الذي تحده أنشطة الكیانات الخاصة 

ة ھؤالء األفراد أو التابعة لھا، أو لعدم قیامھا ببذل العنایة الواجبة لمنع وقوع الضرر أو ألنھا لم تقم بمساءل

  .2الكیانات عن ھذه األضرار

  1963دیسمبر  13في  وقد وردت مسؤولیة الدولة عن أنشطة الكیانات الخاصة في القرار الصادر

تترتب المسؤولیة الدولیة على الدول : "حینما قرر  XVIII/1962 عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم

وھو ما  .."في الفضاء، سواء باشرتھا ھیئات حكومیة وغیر حكومیة عن النشاطات القومیة التي تباشرھا

  .1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام من  06المادة  أكدتھ

والتي جاء  1982أیضا من المبادئ التي وضعتھا لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي سنة 

ة الستخدام الدول لألقمار الصناعیة المتعلق بالمبادئ المنظم 92/37بھا قرار الجمعیة العامة رقم 

في حالة قیام أي من المنظمات الخاصة غیر الحكومیة بممارسة البث : "ألغراض البث الدولي المباشر أنھ

المباشر عبر األقمار الصناعیة تكون المسؤولیة على عاتق الدولة التابعة لھا المنظمة، بالمشاركة مع 

  ".المنظمة المسؤولة

ة الدولیة على أساس الخطأ عن ھذا النشاط في حالة علم الدولة بوجود البث المباشر وتترتب المسؤولی

أو كان لدیھا من الوسائل ما یتیح لھا العلم بھذا  ،غیر المشروع في نطاق والیتھا أو تحت سیطرتھا الفعلیة

لذي تحدثھ أنشطة ما یتیح لھا منع وقوع البث غیر المشروع، ا واإلمكانیاتالنشاط، وكان لدیھا من الوقت 
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الكیانات الخاضعة لوالیتھا أو تحت رقابتھا الفعلیة، كما أن على ھذه الدولة أن تتحمل مسؤولیة إصالح 

الضرر الذي قد یقع إذا أھملت في اتخاذ اإلجراءات الواجبة لمنع ھذا الضرر، ولكي تتخلص الدولة من 

  . 1ة الواجبة لمنع ھذا الضررھذه المسؤولیة فیقع علیھا عبء إثبات قیامھا ببذل العنای

تأسیس المسؤولیة الدولیة عن البث المباشر عبر األقمار الصناعیة على : الفرع الثاني

  نظریة الفعل غیر المشروع

إن قوام الفعل غیر المشروع ھو انتھاك الدولة ألحد االلتزامات الدولیة، سواء كان مصدر ذلك 

العامة للقانون، فتتحمل الدولة المسؤولیة عن أي تصرف أو  االلتزام ھو االتفاق أو العرف أو المبادئ

  .امتناع یأتي مخالفا اللتزاماتھا الدولیة

وفي مجال البث المباشر عبر األقمار الصناعیة تلتزم الدول بمجموعة من األحكام والقواعد الدولیة 

تفاقات الدولیة المعنیة التي وضعتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت واال

باألنشطة الفضائیة، ومن أمثلة تلك األحكام ضرورة الحصول على إذن مسبق بالبث تجاه الدولة المستقبلة، 

وتجنب التشویش الضار تجاه أقالیم باقي الدول، وعدم القیام بالدعایة الضارة أو المناھضة لألطر السیاسیة 

دول المستقبلة، والتعسف في استعمال الدول الباثة لحقھا في بث واالقتصادیة واالجتماعیة السائدة في ال

ھذه االلتزامات، فإنھا تكون بذلك قد أتت فعال غیر  إحدىفإذا خالفت الدولة الباثة . البث البرامج واألخبار

  .  2مشروع دولیا، یستوجب تحملھا لعبء المسؤولیة

اشر عبر األقمار الصناعیة على تأسیس المسؤولیة الدولیة عن البث المب: الفرع الثالث

  نظریة المخاطر

إن نشاط الدول المتعلق بالفضاء الخارجي، یعد مثال نموذجیا لنشاط استثنائي الخطورة، یبدأ في دولة 

معینة لكي تتعدى آثاره بعد ذلك حدود ھذه الدولة حامال معھ احتماالت بعیدة المدى ألضرار جسیمة 

لك فقد وجد الفقھ الحدیث في األنشطة الفضائیة مجاال مثالیا لتأسیس لذ .تتعرض لھا مختلف دول العالم
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، خاصة وأن ھذا النشاط تقوم بھ أكثر الدول مقدرة والتي تنتفع 1المسؤولیة الدولیة على نظریة المخاطر

من ورائھ كثیرا، باإلضافة إلى أن اثبات الخطأ فیھ أمر متعذر على المضرورین من الغیر الذین لیس لھم 

  .  2ة عالقة بھذه األنشطةأی

  .إن نظریة المخاطر تقتضي قیام المسؤولیة على عنصرین ھما العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي

في المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر عبر األقمار الصناعیة یتمثل  العنصر الشخصيإن 

نت تلك الدولة ھي الدولة المطلقة للقمر ووالیتھا، سواء كا إلشرافھافي خضوع محتویات البرامج المذاعة 

  .أو مستأجرة لھ

المتابعة الالزمة لحسن إدارة البث وتوجیھھ التوجیھ الصحیح، ومن ثم فإن  اإلشرافأو ویقصد بالوالیة 

األنشطة التي یمكن نسبتھا إلى الدولة، والتي تعد مسؤولة عنھا ھي تلك التي تنشأ على إقلیمھا، فالقانون 

  .3ف بسیادة الدولة فوق إقلیمھا وباختصاصھا المانع داخل ذلك اإلقلیمالدولي یعتر

الدولة، ولكن لما كانت  إقلیمأما األقمار الصناعیة الموجودة في المدار الثابت، فالنشاط غیر موجود داخل 

والیة األقمار الصناعیة مرتبطة بالدول المطلقة لھا، ولھا علیھا اإلشراف والتحكم، فإن ذلك یعني امتداد 

. ھذه الدولة إلى القمر الصناعي، ومن ثم تسأل عن الضرر الذي یحدث نتیجة البرامج المذاعة من خاللھ

وال تستطیع الدولة بھذا المفھوم أن تدرأ المسؤولیة بحجة وجود القمر الصناعي في المدار الثابت على 

  .اعتباره ارثا مشتركا لالنسانیة أي ال یخضع لوالیة أي دولة

بد من علم الدولة بنشوء البث تحت والیتھا، وعلم الدولة الباثة بتوجیھ برامجھا التي تحتوي على ھذا وال

مضمون ضار إلى الدولة المستقبلة كاف النعقاد المسؤولیة، دون اشتراط أن تكون على درایة تامة 

ل إقناع، واللغة بتفاصیل ذلك البرنامج كوقتھ ودرجة التأثیر على المشاھدین وما تحتوي علیھ من وسائ

  . التي تذاع بھا
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لھذه المسؤولیة فتشمل الضرر والعالقة السببیة بین الفعل المسبب للضرر  العنصر الموضوعيأما 

  .أي البث المباشر والضرر الواقع

ویجب أن یكون الضرر فعلیا ومؤكدا ال احتمالیا، وأن یستدعي التعویض سواء كان ھذا الضرر مادیا أو 

بد أن یكون مباشرا أي یرتبط مباشرة بالبث المباشر فیكون البث ھنا السبب المباشر لوقوع معنویا، كما ال

  .1ھذا الضرر

نتائج ثبوت المسؤولیة الدولیة عن البث المباشر عبر األقمار : المطلب الثاني

  الصناعیة

كون إصالح یكما جاء في آثار المسؤولیة الدولیة المترتبة على التشویش على االتصاالت الفضائیة، 

لتي یتم بثھا المسببة بوقف البرامج ا ھو اآلخر مجال البث المباشر عبر األقمار الصناعیةالضرر في 

  ). الفرع الثاني(االلتزام بجبر الضرر و ،)الفرع األول(للضرر 

  وقف البث المباشر تجاه الدولة المضرورة : الفرع األول

تلیفزیونیة تسھم في  خدمة دول األطراف في خلقترتكز خدمة المعلومات واالتصاالت على رغبة ال

نشر األفكار والبیانات والتحالیل الصحیحة، وقد تختلف وجھات نظر الدول عند التطبیق، فترى الدولة 

المستقبلة للبرامج أن ذلك البث الموجھ إلى مواطنیھا یخالف ما تم االتفاق علیھ، وھنا یفضل أن تتقدم 

رامج، حتى ال تتفاقم األضرار التي تسببھا قبل إثارة أحكام المسؤولیة الدولة بطلب وقف بث ھذه الب

ویجب التفرقة بین وقف البث وبین التعویض العیني المتمثل في إعادة الحال إلى ما كانت علیھ،  .الدولیة

فالوقف ینصب على البث في المستقبل وذلك في حالة ما إذا كان الفعل من النوع المستمر، أما التعویض 

  .2لعیني فینصب على التعویض عن البرامج التي أحدثت الضرر فعالا

وبالنظر إلى أن البث عبر األقمار الصناعیة من األفعال المستمرة، إذ یستمر الضرر باستمرار البث 

، في الجزء الخاص بحسم 1982ولذلك أقرت االتفاقیة األوروبیة للتلفزیون العابر للحدود، الموقعة عام 

ریق توفیقي إلى اللجوء إلى التحكیم، فضال عن منح الدولة المتضررة من البرامج المذاعة المنازعات بط
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من ھذه االتفاقیة إذا ادعت إحدى  24الوقتیة لمنع تفاقم الضرر، فطبقا للمادة  اإلجراءاتالحق في اتخاذ 

ذه الدولة على ھ بإطالعالدول األطراف أن دولة اإلرسال قد انتھكت أحكام االتفاقیة، فإنھا تلتزم 

  .لتسویة النزاع 26و 25، 19المخالفات، وعلى الطرفین اللجوء إلى الوسائل المنصوص علیھا في المواد 

الدول األطراف في االتفاقیة بتقدیم المعلومات بناء على طلب السلطة المختصة في  19تلزم المادة بحیث 

دة، وفي حالة عدم التوصل إلى حل تلزم أیة دولة عضو، لفحص أیة مشكالت تنشأ من تطبیق ھذه المعاھ

وإال یتم عرض النزاع  األطراف بعرض المسألة على اللجنة الدائمة للوصول إلى حل مناسب 25المادة 

على التحكیم، وإذا مست المخالفة المصلحة العامة أو تضمنت اإلعالن عن مواد محظورة تطلب الدولة 

  . المتضررة وقف البرامج

لبرامج یكون فقط في حالة استمرارھا، فالبرامج المؤقتة التي تغطي مؤتمرا والمالحظ أن وقف ا

علمیا أو صحفیا مثال وتنتھي بانتھائھ ال یمكن طلب وقفھا ومن ثم لیس أمام الدولة المتضررة إال طلب 

  .التعویض عن الضرر

ھدف في المقام إن وقف البث تجاه الدولة المتضررة یكون بناء على طلبھا، ویعد إجراء وقائیا یست

األول منع تفاقم الضرر في المستقبل، وال یرتبط بشكل أساسي بتحریك المسؤولیة الدولیة، فیمكن طلب 

  .  1وقف البث دون تحریك المسؤولیة

  )التعویض(الضرر  إصالح: انيالفرع الث 

التصاالت ، كما سبق تناولھ في المبحث المتعلق بالمسؤولیة الدولیة الناجمة عن ان إصالح الضررإ

  .قد یكون بالتعویض العیني، أو التعویض النقدي، أو الترضیة الفضائیة،

 التعویض العیني. أوال

في مجال البث المباشر عبر األقمار الصناعیة یمكن إلزام الدولة المدعى علیھا بإعادة الحال إلى ما 

ما ترتب على بثھا أول  كانت علیھ عن طریق إرسال البرامج مرة أخرى بشكل یصلح ما أفسدتھ، ویزیل

مرة من ضرر، كأن تعید ب برنامج معین یكذب خبرا سبق إذاعتھ، أو تكون الدولة الباثة قد أخطأت في 
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، مما یسبب ضررا للدولة المنتجة، ھنا إنتاجھفي تحدید شروط استعمال منتج معین أو خصائصھ أو مكان 

  . یمكن إعادة اإلعالن بالشكل الصحیح

ة ال، فإذاعتلك الحاالت أال یكون إعادة الحال إلى ما كانت علیھ أصبح مستحیلكن یشترط في كل 

وال یفید إعادة إذاعة  اإلنتاجبرنامج دعائي ضد منتج معین مما ترتب علیھ إغالق الشركة المنتجة لھ لخط 

قمار وأیضا البث المباشر عبر األ. برنامج آخر لصالح ھذا المنتج، فلن یعید الحالة إلى ما كانت علیھ

الصناعیة بإظھار مساوئ إحدى الحكومات لدولة أخرى والتندید بھا مما أدى إلى إثارة الرأي العام ضدھا 

، مما أدى إلى تشكیل حكومة جدیدة، فھو أمر ال یصلح معھ إذاعة برامج أخرى تثني على ھذه وإسقاطھا

عادة الحالة إلى ما كانت علیھ أمرا الحكومة، إذ أن االستحالة المادیة التي طرأت في ھذه األمثلة تجعل إ

  . مستحیال

حق كل من تأذى « :من االتفاقیة األوروبیة للتلفزیون العابر للحدود النص على 15وقد أوردت المادة 

من جراء أقوال أو أفكار غیر دقیقة أو جارحة نشرتھا على الجمھور وسیلة اتصال ینظمھا القانون في 

  1.» ..وسیلة االتصال ذاتھا الرادیو إجراء التصحیح عن طریق

وقد یستحیل إعادة الحال إلى ما كانت علیھ من الناحیة القانونیة، حیث یتطلب اصالح الضرر القیام 

بإجراء قانوني، كإصدار أو إلغاء أو تعدیل قانون أو حكم قضائي، أین ال یمكن إعادة الحال بإجراءات 

القضائي الالزم، وتتجسد االستحالة ھنا إذا كان الحكم مادیة، وإنما البد من اتخاذ الشكل القانوني أو 

  .القضائي أو القرار اإلداري مخالفا للقانون الدولي إال أن إلغاءه یستحیل بموجب دستور الدولة المسؤولة

والحال كذلك مثال إذا أصدرت حكومة دولة أمرا إداریا یقضي بإطالق قمر صناعي للبث المباشر، 

علومات والتجسس على دولة أخرى، خاصة وأن موقعھ في المدار الثابت یسمح یكون غرضھ الحقیقي الم

 1982من اتفاقیة نیروبي عام  12تلك الدولة، وھذا األمر یخالف المادة  إقلیملھ بأن یقابل بصفة مستمرة 

الخاصة باالتصاالت السلكیة والالسلكیة، التي تؤكد على ضرورة عدم إحداث الضرر عند استخدام 

  .ر الخاصة باالتصاالتاألقما

                                                           
1
  .309، 308لمنعم سید، المرجع السابق، ص أحمد فوزي عبد ا : 



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ المدار الثابت  المدار الثابت      المسؤولية الدولية المترتبة عن استخداماتالمسؤولية الدولية المترتبة عن استخدامات: : ثالثثالثالفصل الالفصل الــــــــــــــــ   

145 
 

وفي نفس الوقت إذا كان القانون الدستوري لتلك الدولة التي أصدرت األمر باإلطالق ال یسمح 

للحكومة بسحبھ أو إلغائھ، ففي ھذه الحالة نكون أمام استحالة قانونیة وال مفر من الحكم بالتعویض من نوع 

   .1آخر غیر التعویض العیني

القانون الدولي على أنھ إذا كان االلتزام بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ  والمالحظ استقرار العمل في

سوف یؤدي إلى تحمل الدولة ألعباء شدیدة ال تتناسب مع الفعل الذي ارتكبتھ، یجب اللجوء إلى التعویض 

إال أن للدولة المضرورة الحق في االختیار بین صور إصالح الضرر، فھي وحدھا صاحبة القول  .النقدي

الفصل في ذلك، ومن ثم لھا الحق في طلب إعادة الحال إلى ما كانت علیھ إذا رأت أن ذلك مجدي بالنسبة 

لھا، وقد تفضل التعویض النقدي إذا كان إعادة الحال ال یجبر الضرر، وبخاصة في حاالت األضرار 

  . 2المعنویة التي ال یجدي معھا إال التعویض النقدي

 التعویض النقدي. ثانیا

في مجال البث المباشر عبر األقمار الصناعیة في تقدیر قیمة التعویض المالي أو د صعوبة توج

النقدي، وسبب ذلك یرجع إلى صعوبة تقدیر األضرار الناتجة عن عملیة البث، فجسامة الضرر الذي قد 

إلعالمیة یؤدي إلى ضیاع الھویة الثقافیة أو نشوب فتنة طائفیة، أو عن طریق بث اإلعالنات والمواد ا

  .المخالفة النظام العام واآلداب داخل الدولة

، فھل یطلب التعویض من الدولة إلیھ اإلشارةإن األمر في ھذا المجال فیھ من الخطورة ما یستدعي 

مالكة قمر االتصال، أم من الشركة أو من األفراد أصحاب قنوات البث، أم تقوم الدولة التي أصابھا 

االتحاد الدولي لالتصاالت؟ إن المسألة تحتاج إلى نوع من التعاون الدولي في الضرر بالتقدم بشكوى إلى 

مجال االتصاالت، بحي یتم االتفاق على نظام قانوني یكفل جبر الضرر ومنع حدوثھ إن أمكن مستقبال، 

 .3ومن األفضل اللجوء إلى الوسائل السیاسیة والقضائیة لتسویة المنازعات الدولیة إذا لزم األمر
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  .321، 320 صجمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق،  : 

2
  .311و 309 ، صالسابق المرجعلمنعم سید، أحمد فوزي عبد ا : 
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 الترضیة. ثاثال

إن الترضیة في مجال البث التلفزیوني المباشر تعد وسیلة فعالة  لحمایة الدولة المستقبلة للبث المباشر 

عبر األقمار الصناعیة، وذلك بما یمكن أن تحققھ من ردع عام عن المساس بالدولة المستقبلة للبث 

الدولیة عن انتھاك االلتزامات الدولیة التي لم  المباشر، أو بما تؤدیھ باعتبار أنھا األثر األساسي للمسؤولیة

یسفر عن انتھاكھا أضرار مادیة ففي  حالة قیام البث من جانب إحدى الدول ترتب علیھ ضیاع الھویة 

الثقافیة لدولة أخرى، فھنا لم یحدث ضرر مادي ولكن الضرر المعنوي جسیم یتمثل في إضعاف تماسك 

أسس ھذه الدولة  إضعافللبث المباشر مما یؤدي على المدى الطویل إلى واستقرار أفراد الدولة المستقبلة 

ومن أجل ھذا نجد أن منظمة الیونسكو . فیما یتعلق بالعالقات االجتماعیة واإلبداع الفني واألنماط التنمویة

قد أولت عنایتھا بصیانة الذاتیة الثقافیة ضد الغزو الفكري األجنبي ووقایة مقومات أصالتھا من مخاطر 

وتضر بمستقبل األمة، وقد أصدرت المنظمة لھذا الغرض التیارات الثقافیة األجنبیة التي تشوه طبیعتھا 

من أھم ما جاء فیھ أن لكل ثقافة كرامة وقیمة  1966إعالنا عن مبادئ التعاون الثقافي الدولي في نوفمبر 

  .    1یجب احترامھا والمحافظة علیھا
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  .وما یلیها 331 ص، نفس المرجععبد الفتاح عثمان،  جمال : 
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  الحطام الفضائي في المدار الثابت: المبحث الثالث

في ردا طبیعیا محدودا وقابال للتشبع، واعتباره جزء من الفضاء الخارجي ال ینیعد المدار الثابت مو

إن ھذا االستخدام یتعرض إلى خطر یحتل أھمیة تزداد . ترشید استخدامھكما سبق وفصلنا ضرورة 

باستمرار في عدید المؤتمرات واللقاءات الدولیة یتمثل في الحطام الفضائي، وإذا كان التشویش والتداخل 

ار نتیجة لألقمار الصناعیة العاملة، فإن الحطام الفضائي ناجم عن األقمار الصناعیة الخاملة أو التي الض

  .خرجت عن الخدمة وعن بقایا ومخلفات األجسام الفضائیة

على التزام الدول بعدم إحداث أي تلویث ضار لبیئة  1967من معاھدة الفضاء لعام  09تنص المادة 

تغییرات ضارة في البیئة األرضیة یسببھا إدخال أیة مواد غیر أرضیة، كما دعت الفضاء الخارجي أو أیة 

الدول إلى القیام عند االقتضاء باتخاذ التدابیر المناسبة لھذا الغرض، إال أنھا لم تنص على أي جزاء عن 

ال یرقى " مناسبةااللتزام باتخاذ التدابیر ال"كما أن . األضرار التي یسبب فیھا التلوث من األنشطة الفضائیة

إلى مرتبة االلتزام بتحقیق غایة فھو ال یتعدى كونھ التزاما ببذل عنایة، وأن الدولة ملزمة فقط باتخاذ ما 

یمكن القیام بھ فنیا واقتصادیا لمنع وجود الحطام الفضائي، وفي الواقع أن ھذا األخیر یعد نتیجة البد منھا 

یل المثال فإن المرحلة الثالثة من صاروخ اإلطالق والتي وحتمیة إلطالق األجسام الفضائیة، وعلى سب

     1.تنفصل عن الجسم الفضائي تشكل حطاما فضائیا یترتب على كل حالة إطالق

استبعدت مسألة التلوث من نصوصھا، ولم تتعرض  1972كما أن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام 

وذلك بالرغم من أن ھذا األمر لیس مجرد  ،ارجيلألضرار التي تلحق ببیئة األرض أو بیئة الفضاء الخ

حین  1960افتراض، فقد وقعت عدة حوادث تسببت في تلویث البیئة، منھا مثال الحادث الذي وقع عام 

سقطت  1962سقط قمر صناعي أمریكي على مزرعة في كوبا مما أدى إلى اإلضرار بھا، وفي عام 

فشل  1964األمریكي، وفي أفریل  اإلقلیمدى مناطق على إح spoutnik 4أجزاء من القمر السوفییتي 

قمر صناعي أمریكي یعمل بالطاقة النوویة في الوصول إلى مداره وتحطم فوق المحیط الھندي، ولحسن 

  .2الحظ لم یؤد إلى تسرب إشعاعي

  :ین رئیسیینوربت ارتأینا تسلیط الضوء على محولمعالجة مشكلة الحطام الفضائي في المدار الثا

 مشكلة الحطام الفضائي في المدار الثابت: لب األولالمط - 

 المسؤولیة الدولیة عن الحطام الفضائي في المدار الثابت: المطلب الثاني - 
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2
  129لیلى بن حمودة، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، المرجع السابق، ص  : 
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  في المدار الثابت مشكلة الحطام الفضائي: المطلب األول

لقد بدأت المجموعة الدولیة تشعر بضرورة وضع تنظیم خاص لمجابھة الخطر الذي تسبب فیھ العدد 

 حالیا أغلفة الحموالت التي یتم التخلص منھا، حیث یوجدأو عن  لكبیر من األجسام الناتجة عن انفجارا

 ھذه وتخلق الفضائیة، والرحالت اإلطالقات مئات عن واألقمار المخلفة الصواریخ أجزاء مالیین من

 اصطدامھا ة الحتمالالعامل الفضاء ومحطات الصناعیة لألقمار كبرى مشكلة المدار في األجزاء المحلقة

، كما أن الخطر الذي تواجھھ الدول اإلكواتوریة كبیر ھو اآلخر، بالنظر إلى أن المدار الثابت، الذي 1بھا

یقابل أقالیم ھذه الدول، أكبر المجاالت الفضائیة تأثرا بمخلفات الحطام الفضائي بسبب العدد الكبیر من 

  . 2األقمار الصناعیة التي تدور حولھ

منا تحدید المعالم الرئیسیة لھذه المشكلة ومدى تأثر المدار الثابت بھا، یقع علینا بدایة تحدید  ومحاولة

  الدولي بھا االھتمامإطارھا المفاھیمي ثم التطرق إلى 

 لحطام الفضائيالمفاھیمي ل اإلطار: الفرع األول 

 االھتمام الدولي بمشكلة الحطام الفضائي:الفرع الثاني  

  في المدار الثابت المفاھیمي للحطام الفضائي اراإلط: الفرع األول

ورد في التقریر التقني للحطام الفضائي، الصادر عن اللجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة المنبثقة عن 

تعریف لمصطلح حطام الفضاء حیث عرفتھ كما  1999لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي سنة 

صنع اإلنسان، موجود في مدار حول األرض أو یعاود الدخول إلى حطام الفضاء، أي جسم من  «: یأتي

الطبقات الكثیفة من الغالف الجوي، أصبح غیر كامل ولیس ھناك ما یؤكد أداءه وظیفتھ التي صنع من 

أجلھا أو استئناف أي وظیفة أخرى یتوقع الترخیص بأدائھا سواء أمكن تحدید ملكیة الجسم الفضائي أو ال 

  .3» ك شظایاه وأجزاءهیمكن بما في ذل
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الحطام المداري  « :قد عرفتھ بأنھ 1994في  (IAA)كما كانت األكادیمیة الدولیة للمالحة الفضائیة 

الذي قد یكون أي جسم من صنع اإلنسان موجود في المدار، أصبح غیر عامل ولیس ثمة توقع معقول 

وظیفة أخرى یتوقع أو یمكن أن یتوقع ألدائھ أو استئنافھ أداء الوظیفة التي صنع من أجلھا، أو أیة 

الترخیص بأدائھا، بما في ذلك شظایاه وأجزاؤه، كما یشمل الحطام المداري المركبات الفضائیة غیر 

العاملة واألجسام الصاروخیة المستھلكة والمواد المطلقة في أثناء العملیات المخطط لھا، والشظایا الناجمة 

  » .ل الصاروخیة العلیا نتیجة إنفجارات واصطداماتعن تحطم األقمار الصناعیة والمراح

كما جاء في مسودة وثیقة بوینس آیرس الدولیة حول حمایة البیئة من الضرر المتسبب عن الحطام 

تعریف المصطلح في المادة األولى التي  1994الفضائي، التي أعدتھا جمعیة القانون الدولي العام سنة 

ة حطام الفضاء ھو أجسام من صنع اإلنسان في الفضاء الخارجي، ألغراض ھذه االتفاقی «: نصت على

عدا األقمار الصناعیة النشیطة أو المفیدة بطریقة أخرى، عندما ال یمكن توقع تغییر في ھذه األوضاع في 

  :المستقبل، والحطام الفضائي یمكن أن ینتج من

فضائیة، واألدوات المعدنیة المطلقة في عملیات الفضاء الروتینیة بما فیھا قواعد الصواریخ والمركبات ال - 

  .أثناء المناورات االعتیادیة

  .االنفجارات المداریة وتحطم األقمار الصناعیة سواء بقصد أو عن غیر قصد - 

     .الحطام المتولد عن التصادم - 

  .الجزیئات واألشكال األخرى من التلوث الناتج عن الصواریخ المستنفذة الصلبة - 

  1»روكةاألقمار الصناعیة المت - 

ھذه األجسام المھملة مبعثرة على مدى كبیر من االرتفاعات المتفاوتة، لكنھا متجمعة حول المناطق 

التي یشتد فیھا النشاط الفضائي السیما المدار الثابت بالنسبة لألرض، وقد یتسبب الحطام في مجموعة من 

من أخطار االصطدام التي یمكن  المشاكل المتنوعة لمجتمع العاملین في مجال الرحالت الفضائیة تتدرج

أن تنطوي على كوارث، إلى مخاطر إفساد المشاھدات الفلكیة، والتعطیل المتقطع لمسالك الترددات 

  .2الالسلكیة

                                                           
1
  .192 سهى حمید سلیم جمعة، المرجع السابق، ص : 

2                                                                       :Jean-Pierre Edin et Jacky Bonnemains, Op.CIT, p03   
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في المعاھدات الراھنة لقانون الفضاء، حیث تستخدم " حطام الفضاء"ونالحظ انھ لم یرد ذكر

ولم یمیز بین الوسائل " مطلق في الفضاء الخارجيالجسم ال"أو " الجسم الفضائي"االتفاقیات مصطلح 

التي تنفذ خدمات مفیدة من ناحیة، واألجسام عدیمة الفائدة غیر الوظیفیة مثل الشظایا واألقمار الصناعیة 

الخاملة من ناحیة أخرى، ذلك أنھ في زمن إعداد المعاھدات المتعلقة بالفضاء الخارجي كانت مشكلة حطام 

ال مسألة مستقبل بعید، لكن اآلن وبوجود وتكون الحطام الفضائي، ومع اإلدراك الفضاء حینھا ال تز

  .المتوسع للمخاطر التي تحق باألقمار الصناعیة النشیطة ال یمكن تجاھل ذلك بعد اآلن

  الحطام الفضائي مشكلة بیئیة في المدار الثابت -

الت إلى المدار الثابت، والتنافس لقد أخذت الدول والمنظمات الدولیة تتسابق في إطالق أقمار االتصا

الدولي بدأ یزداد بشكل ملحوظ مؤخرا بسبب ظھور تقنیات جدیدة ومتطورة جدا في میدان االتصاالت 

 منھا أعلى الثابت المدار في الحركة كثافة وألن الدولیة ونظرا إلى كون ھذا المدار موردا طبیعیا محدودا،

وحمایتھ من التزاحم باألقمار الخاملة والعاملة عام،  بعد ھ عامایزداد فی  االزدحام أي مدار آخر فإن في

التي تؤدي إلى مشكلة مستقبلیة حتمیة وھي زیادة تراكم الحطام الفضائي فیھ، مھمة ملقاة على عاتق 

  1.المجتمع الدولي

ومن ھذا المنطلق تواصل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمیة النظر والمناقشات 

ي بحث السبل الكفیلة بتحقیق االستخدام الرشید والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون إھمال الدور ف

  .الذي یلعبھ االتحاد الدولي لالتصاالت

وألّن المدار الثابت بالنسبة لألرض من أكثر المدارات ازدحاما باألقمار الصناعیة فإّن الخوف من 

لفضاء الخارجي، السیما مع التوسع الكبیر الذي شھدتھ أنشطة التلوث فیھ یفوق أي جزء من بیئة ا

االتصاالت التجاریة العالمیة في السنوات األخیرة فنجد على سبیل المثال مشروع العشر سنوات األمریكي 

 49.8قمر صناعي خاص باالتصاالت ألغراض تجاریة بكلفة  1017الذي أطلق فیھ 2008و 1999بین 

تقرر وضعھا في المدار الثابت المحیط باألرض، مما ینتج عنھ تكدیسھا فیھ وھو  بلیون دوالر، وھي أقمار

ما یسبب ازدیاد احتمالیة تلوثھ للتزاحم الكبیر الذي یؤدي إلى عرقلة حركة المرور في الفضاء ویزید من 

 خطر الضرر الذي ینتج إما عن التصادم بین األقمار الصناعیة في أثناء سیرھا، أي تراكم الحطام

                                                           
1
  .243حمد بهي الدین عرجون، المرجع السابق، صم : 
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، وھو من أخطر صور التلوث في العصر الفضائي، أو التداخل الضار بین 1الفضائي في المدار الثابت

حزم الترددات لقمرین أو أكثر من أقمار االتصاالت وما یتبعھ من أثر سیئ في إعاقة األنشطة الفضائیة 

  .2األخرى

 االھتمام الدولي بمشكلة الحطام الفضائي: الثانيالفرع 

الحطام الفضائي في المدار الثابت بالنسبة لألرض، مشكلة بیئیة جدیرة باالھتمام، یشكل موضوع 

باعتبارھا من أخطر الملوثات وأھمھا، وھو ما یؤكده العمل الحثیث والجھود المعتبرة التي أولتھا 

  .المنظمات الدولیة التي تعني بالفضاء الخارجي وباستخدامات المدار الثابت

مقاییس ونمذجة تعداد الحطام الفضائي، وعن مقاییس تخفیفھ في التقریر  لقد ظھرت التفاصیل عن

، وقد تم إعداد التقریر بمساعدة لجنة التنسیق المشتركة بین 1999الفني للجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة سنة 

بلدان والتي تتألف من ممثلین عن وكاالت الفضاء لمعظم ال 3 (IADC)الوكاالت المعنیة بالحطام الفضائي

، ویضع التقریر معاییر الخطر الناجم عن حطام الفضاء، كما قد اعتمدت ھذا التقریر أیضا 4الفضائیة

أكادیمیة المالحة الفضائیة، وتأخذ لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي التقریر بعین االعتبار ثم 

ھ تم فھرسة األجسام الموجودة في تقرر الخطوات األخرى الواجب إتباعھا، ویستنتج من ھذا التقریر أن

م في مدار األرض الثابت، ویواجھ 1المدارات الفضائیة حیث بإمكان اقتفاء أثر األجسام التي یفوق قطرھا 

أن قطعة : أولھا: ھذا المدار ثالثة أخطار اصطدام مختلفة محتملة الوقوع بین المركبات الفضائیة العاملة

  ة تبقیھا محطتھا في الموقع المخصص،حطام قد تصطدم بمركبة فضائیة عامل

أن مركبتین فضائیتین عاملتین في موقع ضمن نافذة خط طول واحدة یمكن أن تصطدما بسبب  :وثانیھا

  كثافة استخدام المدار الثابت،

                                                           
1: Claudie Haigneré, l’évolution du Droit de l’espace en France, rapport du Ministère Délégué à la Recherche et 

aux Nouvelles Technologies, Paris, 2002, p25. 
87، 86، ص سهى حمید سلیم جمعة،                                                                                                     :2  
3: (IADC) : The Inter-Agency Space Debris Coordination Committee. 
4: Ce comité comprend onze (11) Agences Internationales :  

ASI (Agenzia Spaziale Italiana), BNSC (British National Space Centre), CNES (Centre National 
d’Etudes Spatailes), CNSA (China National Space Administration), DLR (German Aerospace Center), 
ESA (European Space Agency), ISRO (Indian Space Research Organisation), JAXA (Japan Aerospace 
Exploration Agency), NASA (National Aeronautics and Space Administration), NSAU (National 
Space Agency of Ukraine) et ROSCOSMOS (Russian Federal Space Agency). 
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فھو ما یتعلق بمناورات اتخاذ الموقع وتغییر مواقع األقمار الصناعیة، ویجري النقل إلى  أما الخطر الثالث

   .خر عن طریق مدار انتقال مجاور یقع إما فوق المدار الثابت ببضعة كیلومترات أو تحتھموقع آ

وتصل مخاطر االصطدام ذروتھا إذا اصطدمت مركبة فضائیة فعالة تحمل أجھزة تعمل بمصادر الطاقة 

ة تستمر بمركبة فضائیة غیر عاملة أو بقطعة حطام تؤدي إلى انفجارھا مما ینتج عنھ كارثة نووی ،النوویة

  .1لعدة سنوات

بأنھ من الضروري أن تولي  1997لسنة  52/56ذلك أوصت الجمعیة العامة في قرارھا  وبناء على

الدول األعضاء مزیدا من االھتمام لمشكلة اصطدام األجسام الفضائیة، بما فیھا تلك التي تعمل بمصادر 

المسألة، وإلى استحداث تقنیة محسنة الطاقة النوویة، وتدعو إلى مواصلة البحوث الوطنیة بشأن ھذه 

  .2لرصد الحطام الفضائي

كما أورد التقریر التقني تقییما لمخاطر االصطدام في المدار الثابت، حیث أوضح أنھ لم یتم رصد 

م قرب المدار الثابت، وحطام كھذا سیشوش االتصاالت في مدارات أخرى وربما 1حطام فضائي أقل من 

ار لكونھ یرید سرعة االصطدام النسبیة، وقد تم تحدید حالتي تحطم، واحدة یقلص زمن البقاء في المد

لمركبة فضائیة والثانیة لمنصة علیا، وال یوجد ما یؤكد عدم وقوع حاالت تحطم أخرى، كما ال توجد آلیة 

إزالة طبیعیة ومن ثم فإن المركبة الفضائیة العاملة تحفھا المخاطر التي قد تسبب في تحطمھا بواسطة 

  3 .مركبة أخرى قد تكون خارجة عن السیطرة

إن وضع مثل ھذه المعاییر الدقیقة لحطام الفضاء واألسباب التي تنتج عنھا من قبل ھیئات دولیة علمیة 

وھندسیة متخصصة في مجال المالحة الفضائیة ومشاكلھا الفنیة، یمكن أن یكون معیارا لوضع قواعد 

ئیة، وحمایتھا من التلوث بھذه األجسام فإجراءات التخفیف التي جاء قانونیة للمحافظة على المدارات الفضا

بھا التقریر التقني عن طریق تحدید بیئة الحطام المداري، من حیث تكوینھا وقیاساتھا ومنع حاالت التفجیر 

التصادفي، قد ُوجد أنھا ناجعة في التخفیف من الحطام الفضائي، كما أن تحویل مركبة فضائیة من الحزام 

المداري الثابت إلى داخل مدارات للتخلیص في نھایة فترتھا التشغیلیة أصبح تطبیقا مألوفا، ویمكن أن 
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  3 .وما یلیها 197سهى حمید سلیم جمعة، المرجع السابق، ص  :



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ المدار الثابت  المدار الثابت      المسؤولية الدولية المترتبة عن استخداماتالمسؤولية الدولية المترتبة عن استخدامات: : ثالثثالثالفصل الالفصل الــــــــــــــــ   

153 
 

تتحول إلى قاعدة قانون عرفي وإجراءات كھذه یمكن أن تصبح أكثر فعالیة، ومن شأنھا أن تقلل العبء 

ت صیاغتھا أو صیاغة على البعثات الفضائیة لو أنھا أخذت بعین االعتبار على المستوى الدولي، وتم

  .البعض منھا في تنظیم قانوني دولي

وفي سبیل ذلك وبالنظر إلى الدور الذي یضطلع بھ االتحاد الدولي لالتصاالت السلكیة والالسلكیة في 

المسائل المتعلقة بمدار األرض الثابت، ومع اإلجراءات التنظیمیة الراھنة لالتحاد الدولي لالتصاالت ذات 

المدار الثابت، فقد توجھ مؤتمر األمم المتحدة الثاني المتعلق باالستكشاف واالستخدام  الصلة باستخدام

لتضمینھ في  ،توصیة على قدر كبیر من األھمیة إلى االتحاد 1982السلمي للفضاء الخارجي المنعقد عام 

 ،ر الثابتالمستقبل شرطا مفاده أن مالك القمر الصناعي مسؤول عن إزالة أقماره الصناعیة من المدا

وأوصى بدراسة إمكانیة إرسال بعثات  ،عندما تصل إلى نھایة خدمتھا كما دعا إلى تخفیض حطام الفضاء

حول المدار  1993إلى الفضاء الخارجي، وبناء على ذلك أصدر االتحاد توصیة ھامة سنة " تنظیف"

  :الثابت دعا فیھا إلى

  .تقیید كمیة الحطام المطلق - 

  .دار التحویلتقصیر حیاة الحطام في م - 

  .1إعادة وضع األقمار الصناعیة التي تصل إلى نھایة حیاتھا العملیة في مدارات التخلیص - 

وقد " الحمایة البیئیة لمدار القمر الصناعي األرضي الثابت"كما أضاف ملحقا لھذه التوصیة عنوانھ 

ت آنذاك تعد مناقشة الحطام على اللجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة التي كان 1995عرضھا ھذا االتحاد عام 

الفضائي لم یحن أوانھا، لیقوم بذلك االتحاد الدولي لالتصاالت قد أصدر توصیة جد ھامة على الرغم من 

 30إلى  19أنھا غیر ملزمة، وقد اعتمدتھا اللجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة في مؤتمرھا المنعقد في فیینا من 

اء في عدة مناسبات، وأصدرت عدید التقاریر، ولكن تبقى كما ناقشت موضوع حطام الفض 1999عام 

كلھا غیر ملزمة، فعدد األقمار الصناعیة غیر العاملة أي حطام الفضاء في المدارات الفضائیة وبشكل 

خاص في المدار الثابت ستستمر بالزیادة ما لم تتغیر التوصیات وتصبح إجراءات إلزامیة بموجب اتفاق 
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لدولیة على عدم االلتزام بھ خاصة وأن بعض المشغلین التجاریین یفضلون الربح دولي یرتب المسؤولیة ا

  .1المالي المباشر على الحفاظ على البیئة في حالة مالئمة ألنشطة الفضاء المستقبلیة

قطعة تشكل حطاما فضائیا  847حوالي  2009لقد أحصت وكالة الفضاء األوروبیة في دیسمبر 

قمرا صناعیا انتھت مدة حیاتھا،  529متر مربع، من بینھا  01تجاوز مساحتھا موجودا في المدار الثابت ت

 Spacetrack du Space Surveillance)في حین أحصى الجدول العام األمریكي سبایس تراك 

Network)  2جسما فضائیا یشكل حطاما فضائیا متموضعا في المدار الثابت 1016ما قدر بـ.  

لحطام الفضائي في معاھدات الفضاء، السیما وأنھا تعد مشكلة بیئیة وفي ظل عدم التطرق لمشكلة ا

خطیرة على األنشطة الفضائیة مع تفاقمھا في المدارات كثیفة االستخدام ومنھا المدار الثابت، إالّ أنھ یمكن 

في الوقت الراھن االعتماد على الوسائل القانونیة المتوافرة في معاھدات الفضاء، واالستنباط من 

  .التي سبق ذكرھا 1967من معاھدة الفضاء لسنة  09صوص التي تعرضت للتلوث، ومنھا المادة الن

لتفادي حدوث أي تلوث ضار بالفضاء " التدابیر الالزمة"ویلزم ھذا النص الدول األطراف باتخاذ 

ث الخارجي بمعنى تلتزم الدول المطلقة ألجسام فضائیة باتخاذ التدابیر الملزمة لغرض تفادي تلوی

المدارات القریبة من األرض بالحطام الفضائي الناجم عن استخدامات الفضاء الخارجي المتنوعة، ومعظم 

ھذه التدابیر، إجراءات تقنیة مقترحة، قائمة على أساس التحكم في مقدار الحطام، ویمكن ھذا أن نعد من 

ن طریق منع تكون الحطام أو أشكال المعالجة التقنیة للحطام الفضائي تقلیص حجم الحطام في المدار ع

إزالتھ من المدار، أو تخفیفھ باألسالیب الواردة في التقریر التقني للجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة، أو الواردة 

  .3في توصیات المنظمات والوكاالت الدولیة المتخصصة

و ما یوحي بنوع ویمارس مستعملوا الفضاء عددا من ھذه التقنیات فعال في الوقت الراھن طواعیة، وھ

، ونذكر ھنا أن البعض یطالب باالكتفاء بھذه المادة في معالجة المشكلة، ویعد 09من االلتزام بنص المادة 

النقاش في ھذا الموضوع ھدرا للوقت، لكن وفي المقابل ھناك من یرى أن النص جاء مطلقا وعاما، یمكن 

 أنھ ال یعالج مشكلة معقدة وعالیة التقنیة كمشكلة االستفادة منھ في حدود ھذا اإلطالق وھذه العمومیة، إال
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الحطام الفضائي، والمرتبطة ارتباطا وثیقا بالتطورات التقنیة السریعة، معالجة قانونیة من جمیع الجوانب، 

فلیس باإلمكان اعتماد تعریف لحطام الفضاء على سبیل المثال، دون تناول المضامین القانونیة، كما لیس 

ذ تدابیر لتخفیف الحطام الفضائي دون أن یكون ھناك إجراء قانوني یحدد األسلوب والكیفیة باإلمكان تنفی

  .1التي تتم فیھا عملیة التنفیذ، ضمن قیاسات فنیة دقیقة، یُنص علیھا في قاعدة قانونیة ملزمة

ى فقد نصت عل 1975أّما فیما یتعلق باتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لسنة 

التزام الدول المالكة للقمر الصناعي بإبالغ األمین العام بكل المعلومات التي تتعلق بالجسم الفضائي، ومن 

ھذه البیانات تلك المتعلقة ببقاء القمر الصناعي فعاال في المدار، وعلیھ فعلى الدولة اإلبالغ عن توقف 

  .2جسمھا الفضائي عند انتھاء مدة فاعلیتھ

ي غایة األھمیة، فتمییز الشظایا كحطام فضائي مسألة سھلة، من خالل حجمھا وتعد ھذه المسألة ف

وشكلھا، لكن الصعوبة تكمن في عدم إمكانیة تمییز األقمار الصناعیة غیر العاملة من األقمار الصناعیة 

سم االحتیاطیة التي تكون في انتظار نشاطاتھا المستقبلیة أو من األقمار الصناعیة العاملة، فمشغل الج

الفضائي أو صاحبھ ھو الذي یستطیع اإلعالن رسمیا عن اللحظة التي تنتھي فیھا قیمة القمر الصناعي، 

وعلى الرغم من أنھ لیس التزاما عملیا، إال أن بعض الدول أعلنت عن توقف نشاطات أقمارھا الصناعیة، 

  .3وبشكل عام یحقق تبني ھذه الممارسة فائدة عظیمة

ھنا، ھو أن عدد الدول الملتزمة باتفاقیة التسجیل ھو حوالي أربعون دولة، كما  وما تجدر اإلشارة إلیھ

ھناك عدد من المنظمات الدولیة المطلقة لألقمار الصناعیة أو المشغلة لھا، ال تسجل أقمارھا الصناعیة 

یترتب لدى األمم المتحدة، وذلك ألن أقل من نصف عدد الدول األعضاء فیھا ھم أطراف في المعاھدة، ما 

 .عنھ أن سجل األمم المتحدة لألجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، ال یكون متكامال ویبقى محدود الفائدة

كما أّن ھذا السجل یتشكل من البیانات واإلعالنات الحكومیة، وال توجد طریقة سھلة لربط اإلعالنات 
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الصناعیة كان مسجال، أو أي طرف الحكومیة بوضع تسلسل زمني لحاالت اإلطالق أو لمعرفة أي الٌمار 

  .ھو مسؤول عنھا

إّن الحاجة إلى تنظیم قانوني لمشكلة الحطام الفضائي في المدار الثابت بصفة خاصة، وفي الفضاء 

الخارجي بصفة عامة، أصبحت ملحة جدا، ومع غموض القواعد الراھنة للقانون الدولي والقابلة للتطبیق 

واتفاقیتي المسؤولیة والتسجیل تستلزم  1967ة الفضاء الخارجي لسنة على ھذه المسألة في كل من معاھد

عن طریق (توخي نھج قانوني باستخدام صكوك قانونیة تھدف إلى اعتماد قواعد معینة وإنفاذھا 

ویمكن أن تقنن ھذه الصكوك والمواثیق ) الخ....المعاھدات، القرارات، القوانین، اللوائح واألوامر التنفیذیة

  .بق أن أوصت بھا األوساط الھندسیة، أو قد تعتمد على غیرھا من التوجیھات التقنیةمعاییر س

أخیرا نشیر إلى أنھ واستنادا إلى ما یجري العمل بھ في لجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي 

سام حول مراجعة قانون الفضاء الراھنة، یجب تعدیل وتضمین نصوصا قانونیة تلزم الدول المطلقة لألج

التابع لألمم  (OOSA)الفضائیة بإبالغ األمین العام لألمم المتحدة، أو مكتب شؤون الفضاء الخارجي 

المتحدة واإلعالن رسمیا عن حالة تحطم الجسم الفضائي أو انتھاء مدة فعالیتھ أو تفجیره، أي تحولھ إلى 

ئي الذي تحول إلى حطام من حطام فضائي، على أن یورد ضمن ھذا اإلبالغ كل ما یتعلق بالجسم الفضا

  .1حیث مصیره وقیاسات أجزائھ ومكوناتھ ونوعیة الوقود التي على متنھ

  المسؤولیة الدولیة الناجمة عن الحطام الفضائي في المدار الثابت: المطلب الثاني

األصل أن النشاطات الفضائیة مشروعة دولیا، استناًدا إلى قاعدة حریة استخدام الفضاء الخارجي 

، لكن القید 1967یة األبحاث العلمیة حسب نص المادة األولى من معاھدة الفضاء الخارجي لسنة وحر

الوارد على ھذه الحریة ھو عدم تلویث بیئة الفضاء الخارجي من جراء ھذه األنشطة، مما یؤدي إلى 

من األعمال إلحاق الضرر بالفضاء الخارجي وباألنشطة الفضائیة للدول، ولما كانت األنشطة الفضائیة 

المشروعة وذات الخطورة االستثنائیة، إًذا فإّن أي أساس للمسؤولیة الدولیة المترتبة عن أضرار التلوث 

یجب أن ال یخرج عن ھذا اإلطار وقد استبعدت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تسببھا أجسام 

ر المشروع، طالما بقي النشاط الفضائي ، في ھذا المجال نظریة العمل الدولي غی1972الفضاء لعام 

                                                           

.وما یلیها 221سهى حمید سلیم جمعة، المرجع السابق ص  : 1  
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مشروعا، واعتمدت أساسین إلقامة المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن أنشطة الفضاء الخارجي وفقا 

ونظریة " إذا وقع الضرر في األرض أو في الجو" نظریة المسؤولیة المطلقة"لموقع الضرر، وھما 

سؤولیة الدولیة في مجال النشاطات الفضائیة قد تطور بشكل ، ویعد تنظیم الم"الخطأ في الفضاء الخارجي"

وصل إلى حد النص على أحكامھا  1.سریع فرضھ التطور العلمي الكبیر جدا والمتسارع في ھذا المجال

، خاصة وأن المرحلة األولى في مطالبة المسؤول عن الضرر ھو اللجوء 2في بعض التشریعات الوطنیة

اب محكمة دولیة مختصة كتلك التي توجد في قانون البحار ترفع إلیھا إلى قضائھ الوطني في ظل غی

  ، 3النزاعات بمناسبة األنشطة الفضائیة

قد تعرضت لكیفیة تسویة قضایا المسؤولیة الناجمة عن  1972إال أن ما ننوه إلیھ ھنا أن اتفاقیة 

مطالبة للتعویض بالطرق  األنشطة الفضائیة، إذ بإمكان الدول انطالقا من طلب إصالح الضرر، إیداع

لجنة التحكیم عن طریق ، وفي حالة فشل ھذه المطالبة تستطیع الدول اللجوء إلى 4)09المادة (الدبلوماسیة 

بموجب   (Commission des Réclamations)5أعضاء) 03(تسویة المطالبات المكونة من ثالثة 

  ،6من ھذه االتفاقیة 15و 14المادتین 

ویض خالل مھلة ال تتجاوز السنة الواحدة ابتداء من التاریخ الذي حصل فیھ تكون المطالبة بالتعو

، ودون شرط استنفاذ 10مطلقة المسؤولة حسب نص المادة من تاریخ تحدید الدولة ال الضرر، أو ابتداء

أما أحكام وقرارات لجنة تسویة المطالبات . الذي یعد أمرا اختیاریا 11طرق الطعن الداخلیة حسب المادة 

                                                           

.154، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، ، الجزء األولمحمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام : 1  
2
حول تسجیل  2005ألجسام الفضائیة، ثم قانون ثان في قانون یتعلق باألضرار التي تسببها ا 1982على سبیل المثال، أصدرت ایطالیا منذ  :

  .األجسام الفضائیة، وهي بصدد اصدار قانون یتعلق بترخیص األنشطة الفضائیة

3 :  

Intervention de Sergio Marchisio, « Les enjeux du droit spatial international », Séminaire national sur le thème: 

«Droit spatial international et législation nationale », les 21 - 22 mars 2006, Alger. 
تقدیم المطالبة بالتعویض عن األضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسیة، ویجوز ألیة دولة ال تحتفظ بعالقات " : على 09تنص المادة  :4

البتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثیل مصالحها على نحو آخر بموجب هذه دبلوماسیة مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة أخرى تقدیم مط

من أعضاء  االتفاقیة، كما یجوز لها تقدیم مطالبتها بواسطة األمین العام لألمم المتحدة، شرط أن تكون الدولة المطالبة والدولة المطلقة، كالهما

  ." االمم المتحدة
، وتتفق اللجنة على لطرفان على عضو ثالث یكون الرئیسن الدولة المطلقة العضو الثاني في حین یتفق اتعین الدولة المطالبة عضوا، وتعی : 5

  .طریقة عملها وتنظیمها الداخلي
6
 القانون"عبد القادر شربال، المسؤولیة الدولیة كقید على حریة استكشاف واستغالل الفضاء الخارجي، مقال منشور بمناسبة الملتقى الدولي حول :  

 .05، ص2006مارس  22- 21، الوكالة الفضائیة الجزائریة، "الدولي للفضاء والتشریع الوطني
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فتكون معللة ونھائیة غیر قابلة  للطعن فیھا وتصدر في التي یلجأ إلیھا في حالة فشل المساعي الدبلوماسیة 

أجل ال یتجاوز سنة من تاریخ انشائھا، أما الصفة االلزامیة فتكون بحسب اتفاق الطرفان فتكون قرارات 

. بتوصیة تقبلھ األطراف بحسن نیةملزمة إذا اتفق الطرفان على ذلك، وقد تأخذ صورة حكم نھائي مشموال 

حكام والقرارات إلى كل األطراف وإلى وكذلك تسلم نسخة لھذه األ وتقوم اللجنة بنشر حكمھا أو قرارھا،

  . 1األمین العام لألمم المتحدة

إّن وقوع الضرر في الفضاء الخارجي یؤدي إلى قیام مسؤولیة أساسھا الخطأ، وھو األمر الذي أكدتھ 

إذا وقع الضرر في مكان آخر غیر سطح األرض لجسم : " لثة من اتفاقیة المسؤولیة بنصھاالمادة الثا

فضائي إلحدى دول اإلطالق أو لألشخاص أو لألموال على متن ھذا الجسم من جسم فضائي لدولة إطالق 

 أخرى فإن الدولة األخیرة تعد مسؤولة إذا كان الضرر راجعا إلى خطئھا أو خطأ األشخاص المسؤولة

، ولكن في حالة كون المسؤولیة تضامنیة أو مشتركة فإن المسؤولیة عن الضرر تكون بنسبة خطأ "عنھم 

كل منھما، وإذا لم یتسیر تحدید مدى خطأ كل منھما وزع عبء التعویض علیھما بالتساوي، أما األضرار 

فضاء الخارجي فإن التي تصیب دولة ثالثة نتیجة تصادم جسمین فضائیین كل منھما تابع لدولة في ال

مسؤولیتھما إزاء الدولة الثالثة مبنیة على أساس وجود خطأ من جانب أي منھما أومن جانب أشخاص 

  2.تكون أي منھما مسؤولة عنھم

أما فیما یخص الحطام الفضائي، المقترن وجوده في الفضاء، ومن باب أولى في المدار الثابت، بعمل 

قانون الدولي ألنھ في حقیقتھ جسم فضائي یفترض أن یتحول إلى دولي مشروع، والذي یشكل انعكاسا لل

حطام فضائي عاجال أم آجال، فھو بحد ذاتھ لیس ناجما عن خطأ، والمشكلة لیست في وجوده بل في الخطر 

الكامن فیھ على عملیات اإلطالق، ألن إلحاق الضرر بدولة أخرى ال یتم إالّ في حالة التصادم مع السفن 

األقمار الصناعیة األخرى، أو في حالة التشویش أو التداخل في اتصاالت قمر صناعي فعال الفضائیة أو 

تابع لدولة أخرى، وفي ھذه الحالة یقع عبء اإلثبات على عاتق الطرف الضحیة، وھو أمر غیر میسور 

في ظل وجود نقص في النصوص الحالیة خصوصا إذا ما شكل الحطام الفضائي قطعة مجھولة الھویة 

عب إثبات ملكیتھا، وھو عائق رئیسي حیث ال یمكن التعرف على حطام الفضاء من العالمات المتبقیة یص

                                                           
1
  .53إصالح محقون، المرجع السابق، ص :  

2
  .60لیلى بن حمودة، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، المرجع السابق، ص  : 
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منھ ومن ثم ال یمكن إثبات الدولة التي أطلقتھ وبالتالي فإن اتفاقیة المسؤولیة ال تفي بالغرض في ھذا 

ل عن األخطاء، وكذلك ال المجال أي المسؤولیة عن الحطام، ذلك ألنھا ال تتطرق إالّ إلى مسؤولیة الدو

تكون المسؤولیة بموجبھا عالمیة إذ تتعرض الدولة المطلقة وحدھا للمسؤولیة ولیس جمیع الدول كما ھو 

الحال بالنسبة للمسؤولیة الموضوعیة المطلقة، وھي لیست مسؤولیة مشتركة أو تضامنیة، فال تحاكم 

  .1قضائیا وال یمكن مطالبة غیر الدولة التي ارتكبت الخطأ

رواد  حیاة على ومع الخطورة الذي یشكلھ واقعا الفضائي بالحطام االصطدام خطر أصبح أن بعد

 ما العلماء على یستقر لم الحالي الوقت بھ، وعلى الرغم أنھ وفي ازفةلمجا ال یمكن أمر وھو الفضاء،

 بتخصیص اقتراح ھناكالبحث ف قید حلول المشكلة، إال أن ذلك ال ینفي وجود عدة ھذه القیام بھ لحل یمكن

 األقمار عن بعیدا إلیھ عمرھا التي ینتھي األقمار ویتم تحویل الفضائي للحطام كمقبرة یعمل خاص مدار

 تطلق بعد أن األرض جاذبیة لتسحبھا المدار خارج الصاروخیة قذف المراحل ھناك إمكان أن العاملة، كما

  .على ذلك تعمل بنافثات إضافیة المراحل تلك تزوید الحال بطبیعة ذلك ویتطلب حمولتھ،

 بطریقة منھ والتخلص ھذا الحطام، بالتقاط المدارات تنظیف في یكمن للمشكلة األمثل الحل أن غیر

 نتائج بعض أخیرا ظھرت ، وقد2المھمة بھذه یقوم أن آلي مزود بذراع فضائي مكوك یستطیع وقد آمنة،

 » مكنسة« المتحدة عن اختراع  بالوالیات أریزونا جامعة في العلماء أحد أعلن الصدد، في ھذا األبحاث

 المرایا مثل منھا االستخدام إلعادة القابلة وتفصل األجزاء الشاردة الصناعیة األقمار باصطیاد تقوم فضائیة

 .لتحترق الجوي للغالف إرسالھا سلة یمكن الباقي في وتضع الشمسیة،

 فیھا التفكیر تأجیل ال یمكن أنھ أصبح واضحا فإنھ بعد، یظھر لم الحاسم للمشكلة الحل أن ورغم

دون  نفسھ بالمعدل األقمار إطالق في العالم واستمر اآلن المشكلة حل ھذه في نفكر لم إن أنھ كثیرا، ذلك

 قمر إطالق فیھا ال یمكن إلى مرحلة قریبا سنصل عمرھا، فإننا انتھاء بعد منھا للتخلص مضمونة طریقة

                                                           

.وما یلیها 233سهى حمید سلیم جمعة، المرجع السابق، ص :   1 
2
في مؤتمر صحفي خالل  2012فیفري  15لقد أعلن رائد الفضاء السویسري واألستاذ في المعهد التقني الفدرالي السویسري كلود نیكولیي في  :  

بحلول  ، اللتقاط المخلفات الفضائیة،في مدار حول األرض قمر صناعيعن اطالق سویسرا ل" Clean Space One"حفل تقدیم المشروع 

أن یكون أول من یجسد محاوالت التصدي لمشكلة الحطام الفضائي على أرض الواقع، من  بهذا المشروع، الفضاء السویسريیأمل مركز و ، 2016

خالل ارسال جیل جدید من األقمار الصناعیة التي تستهدف التقاط المخلفات الفضائیة من خالل المجسات التي تم تزویده بها على شكل أذرع 

  . أخطبوطیة
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 فسوف حدث ذلك أخرى، إذا صناعیة أقمار بحطام االصطدام دون ھمتھم أنھ سیكمل أمل مع صناعي

 لخدمة بكفاءة تسخیرھا الممكن من الذي أصبح نفسھ الوقت في الفضاء برامج نتیجتھ إعاقة خطأ یكون

  .1اإلنسان

األقمار الصناعیة العاملة من خطر االصطدام باألقمار رواد الفضاء وویحاول البعض حمایة 

 أو ببقایا الحطام الفضائي، (Satellites Hors Usage)لة التي أصبحت خارج الخدمة الصناعیة الخام

، إال أن ھذا الحل وباإلضافة (Orbites-Cimetières)2المقابر أو -بخلق مدارات أطلق علیھا بالمدارات

یث الفضاء فإنھ ال یضع حال نھائیا لمشكلة تلو ،إلى الصعوبات التقنیة واالقتصادیة التي قد تعیق تحقیقھ

من بقایا الحطام الفضائي ومن األقمار التي خرجت عن الخدمة،  المدار الثابت إفراغالخارجي، فإذا كان 

یشكل مصدر تلویث آخر قد " مقبرة -مدار"من شأنھ أن یساعد في استخدام أكثر فعالیة لھ، إال أن وجود 

  .یعیق عملیات إطالق أخرى وقد تظھر لھ نتائج سلبیة في المستقبل

 

                                                           
1
  .245الدین عرجون، المرجع السابق، صمحمد بهي :   

2
                                                                          :Jean-Pierre Edin et Jacky Bonnemains, Op, CIT, p32    



  

  

  

  الخاتمةالخاتمة
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إذا كان النظام القانوني الذي یحكم المدار الثابت قد جمع بین مبادئ تبدو للوھلة األولى متناقضة فیما 

فریدا من نوعھ بینھا، فإن االستخدامات التي توفرھا األقمار الصناعیة الموضوعة فیھ تجعل منھ مجاال 

وھو ما حاولنا اشباعھ من  إن ھذه الخصوصیة فیھا من الغرابة ما قد یثیر فضول أي باحث، بامتیاز،

  .التي تطرقنا إلیھا في ھذه المذكرة لنقاطخالل مختلف ا

حیث یحتل  ،وقد حاولنا في الفصل األول تسلیط الضوء على الخصائص التي ینفرد بھا المدار الثابت

مما  میل، 22000على بعد یقارب أھمیة بالغة بین كل مجاالت الفضاء الخارجي، فھو یقع ھذا األخیر 

 وبالتالي سیر في نفس اتجاه دوران األرض حول نفسھا وبنفس السرعة، یسمح باألقمار التي توضع فیھ بال

، كما أن ھذا مدارا لھا "االكواتور" العرضخط تتخذ  طقة معینة من األرض باستمرار، بحیثمقابلة من

یكون تغطیة كل الكرة االرتفاع یمكن القمر الصناعي من تغطیة ثلث الكرة األرضیة، أو بعبارة أخرى 

األرضیة بواسطة ثالث أقمار صناعیة فقط یتم وضعھا في المدار الثابت، وھي تغطیة قد تستخدم في عدة 

مجاالت نذكر منھا االستشعار ومسح األراضي، الرصد، االتصاالت، البث المباشر وغیرھا، وإذا كانت 

عار ومسح األراضي واالتصاالت، إال أن استخدامھا في الرصد واالستشباقي المواقع المداریة تسمح ب

المدار الثابت ھو أفضل المواقع بالنسبة لالتصاالت وھو الموقع الوحید الذي یسمح بالبث المباشر عبر 

  .األقمار الصناعیة

إن عدم وضع حدود بین المجال الھوائي الذي یخضع لسیادة الدول، والفضاء الخارجي الذي یدخل 

على الرغم من استمرار النقاشات حول ھذا األمر في اجتماعات اللجنة  ،انیةضمن اإلرث المشترك لإلنس

، إلى یومنا ھذا الفرعیة القانونیة للجنة االستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي التابعة لمنظمة األمم المتحدة

أین ادعت بعض الدول  ،قد جعل المدار الثابت موضوع نزاع دولي في سبعینات القرن الماضي

قلیمھا، إال أن المجموعة الدولیة حالت دون اخراج على جزء المدار الثابت المقابل إلكواتوریة سیادتھا اال

التي تشترك في  مفتوحا أمام جمیع الدول وجعلھنسانیة، المشترك لإل اإلرثمجاالت  المدار الثابت من

  .  ملكیتھ على قدم المساواة، وال یقید ذلك إال تخصیصھ لألغراض السلمیة

إلى جانب اعتباره ارثا مشترك لإلنسانیة، أقر القانون الدولي خضوع المدار الثابت إلى مبدأ آخر ھو 

اعتباره موردا طبیعیا محدودا یستوجب عقلنة استخدامھ وترشید استغاللھ، إن الحریة التي یمنحھا الدخول 
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ما باالستخدام السلمي، تجد إلى حد  رتبطةنسانیة حتى وإن اعتبرناھا مضمن مجاالت اإلرث المشترك لإل

واالزدحام الذي سیعانیھ لن یجعل  ،لإلشباعمعرض و طبیعي محدودمقیدة في ھذا المجال بمورد  نفسھا

الفضائیة وعلى ألنشطة على باقي اخطر مصدر إعاقة وتشویش و بل أیضا ،فقط ال فائدة منھ مجاال منھ

  .األرض

جھة مم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت من من ھنا جاء دور التعاون الدولي الذي جسدتھ األ

والتي تسعى بصفة متكاملة إلى ترجمة عقلنة  ،قلیمیة من جھة أخرىوباقي المنظمات العالمیة واإل

من خالل االلتزامات التي تفرضھا على مستعملي المدار  ،االستخدام وترشید االستغالل على أرض الواقع

     . الثابت مھما كانت صفتھم

وكذا عن  یوفرھا ھذا المدار، ا الفصل الثاني فقد اخترنا تخصیصھ ألبرز وأھم االستخدامات التيأم

  .ما حققتھ الجزائر في مجال الفضاء الخارجي ومشروعھا المتعلق باستخدام المدار الثابت

وعن أولى ھذه االستخدامات، تنظم االتصاالت عبر األقمار الصناعیة مبادئ متكاملة من القانون 

ویساھم في وضع ھذه المبادئ موضع التنفیذ التعاون لالتصاالت، الدولي من جھة ومن القانون الدولي 

الدولي الذي یأخذ شكل إدارة مشتركة لمرفق عام عن طریق منظمات دولیة عالمیة وجھویة یمكن تشبیھھا 

منظمات المتخصصة بمرافق عامة دولیة، وتشمل منظمة األمم المتحدة، ووكاالتھا المتخصصة، وكذا ال

  ، )انترسبوتنیك، اوتلسات، وعربسات(، وكذا اإلقلیمیة )انتلسات، انمارسات(ذات الصبغة العالمیة 

أما ثاني االستخدامات الذي یستأثر بھ المدار الثابت عن باقي مجاالت الفضاء الخارجي، فھو البث 

علومات ومبدأ السیادة، إال أن الممارسة المباشر عبر األقمار الصناعیة، الذي ینازعھ مبدأ حریة تدفق الم

الدولیة قد أكدت على ضرورة االعتراف بحق التدفق الحر للمعلومات الذي یحترم الشرعیة الدولیة مع 

   .   تحمل الباث لمسؤولیتھ كاملة في حالة تسببھ بالضرر للدولة المستقبلة للبث

على كل المستویات، فالجزائر على الرغم  وفیما یتعلق بالجھود الجزائریة في ھذا المجال فقد كانت

من كونھا تأخرت عن مستوى التطور الفضائي الذي وصلت إلیھ الدول الرائدة في ھذا المیدان، إال أن 

حداثة استقاللھا وافتقارھا التكنولوجي لتقنیات الفضاء لم یوقف تشكیل إرادة وطنیة ھدفھا استغالل ھذا 
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ھ في التنمیة الوطنیة، ومن ھنا جاء البرنامج الوطني للفضاء الذي یحاول المجال الذي اعترف العالم بأھمیت

تنفیذ سیاسة الدولة في ھذا المجال، عن طریق الوكالة الفضائیة الجزائریة التي أكدت زیارتنا لھا الجدیة 

لسلمیة التي تمیز عملھا كأداة رسم وتنفیذ سیاسة الجزائر الفضائیة، والذي توج بمنح لجنة االستخدامات ا

للفضاء الخارجي التابعة لألمم المتحدة رئاسة اللجنة إلى السید عز الدین أوصدیق مدیر الوكالة وذلك 

، بعد أن ترأست الجزائر أعمال لجنتھا الفرعیة العلمیة والتقنیة خالل الفترة 2015- 2014خالل الفترة 

مشروعھا المتعلق بالقمر أما عن استغالل الجزائر للمدار الثابت فسیتجسد بفضل . 2008-2009

الذي ستخصصھ لإلتصاالت، بعد أن نجحت في استغالل قمرین صناعیین  (ALCOMSAT-1)الصناعي 

  .2010في (ALSAT-2A) والثاني  2002في  (ALSAT-1)لالستشعار قامت بإرسال األول 

لدول، كما تدعمت ھذه الجھود بسعي دولي إلبرام شراكات ثنائیة ومتعددة األطراف مع مختلف ا

بعد أن أكدت . المتطورة منھا والنامیة، ومع مختلف المنظمات والھیئات الدولیة، العالمیة منھا واإلقلیمیة

احترامھا لقواعد القانون الدولي المنظمة لھذا المجال من خالل مصادقتھا على عدید االتفاقات وتأكید نیتھا 

  .في اتفاقیات اخرى

موضوع المسؤولیة الدولیة واستكماال ألركان ھذا البحث فإن وعن الفصل الثالث من ھذه الدراسة، 

من أھم اآلثار التي لم نتجاوز التطرق إلیھا، حیث تناولنا المسؤولیة الناجمة عن كل استخدام على حدى، 

عن  بأن فصلنا في أحكام المسؤولیة الدولیة عن التشویش على األقمار الصناعیة الموجھة لالتصاالت، و

البیئیة المطروحة أھم المشاكل في آخر جزء من ھذا العرض، ھذا وتناولنا . عبر ھذه األقمار البث المباشر

والتي تتجاوز آثارھا مستعملي الفضاء الخارجي إلى أقالیم الدول االكواتوریة التي تقابل  ،في المدار الثابت

استخدام المدار، تعلق  واعدتعیق على وجھ أكید الغایة والھدف من تنظیم وضبط ق كما ،المدار الثابت

، وحاولنا أولي لھاومدى االھتمام الدولي الذي  ،مشكلة الحطام الفضائي في المدار الثابتھنا ب األمر

 .باختصار التعریج على المسؤولیة الدولیة التي تتحملھا الدول المتسببة في ھذا الحطام

على مستویین،  اغتھاصییمكن التي مالحظات مجموعة من ال نستعرض ،وفي ختام ھذا البحث

  :كما یلي المستوى الوطني والمستوى الدولي، وذلك
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  :على المستوى الدولي/ 1

النقاشات مستمرة في أروقة اللجنة الفرعیة القانونیة للجنة االستخدامات السلمیة للفضاء  تزال ال - 

والفضاء الخارجي التابعة لمنظمة األمم المتحدة، حول موضوع وضع حدود بین المجال الجوي 

كبیرة في موضوع المدار الثابت الذي للوصول إلى حل نھائي لھذه االشكالیة أھمیة بقى ، ویالخارجي

، كما أن أھم ادعاءات سیادیة رفضتھا المجموعة الدولیة ،الحریة في استخدامھ في البدایة تنازع

المرتبط وجودا  قمار الصناعیةالبث المباشر عبر األ االستخدامات التي یوفرھا ھذا المدار، والتي تتمثل في

حق التدفق الحر االختیار بین فیھ  وھو نشاط لم یحسم وعدما بتموقع القمر الصناعي في ھذا المدار،

وصل إلى نوع من ، إال أن التعاون الدولي في ھذا المجال، قد تمكن من التلمعلومات ومبدأ السیادةل

لحریة في إطار الشرعیة الدولیة، تحت طائلة قیام مبدأین بحیث تكون ھذه االوسطیة في الجمع بین ال

 .المسؤولیة الدولیة للمتسبب بإحداث أي ضرر سببھ ھذا البث الفضائي المباشر

ینتقد بعض رجال القانون الدولي غیاب محكمة دولیة مختصة بالنزاعات التي تنشأ بمناسبة األنشطة  -

النص على امكانیة  1972لم تتعد اتفاقیة المسؤولیة لعام ف. تلك المتعلقة بقانون البحارعلى غرار  ،الفضائیة

فشل المفاوضات الدبلوماسیة، وتصدر ھذه اللجنة  ةفي حال "لجنة لتسویة المطالبات"اللجوء إلى انشاء 

 .توصیة حول صحة طلب التعویض ومقداره على أن یوافق أطراف النزاع على ھذا القرار

لیة مختصة، یجب العمل من أجل تشكیل ھیئة دولیة مھمتھا ضافة إلى ضرورة وجود محكمة دوباإل -

في ذلك في مجال االتصاالت  تحقیق حترام الدول اللتزاماتھا الدولیة، وإذا استطاعت الدولمراقبة مدى ا

، إال أن ھذا النموذج الممتاز لیس متوفرا في ھمحاولة منھا لعقلنة استخدام المدار الثابت وترشید استغالل

منظمة دولیة لمراقبة "حیث یكون من األھمیة بما كان انشاء  .استخدام الفضاء الخارجيكل مجاالت 

على أن تكون مدعومة بطریقة تمویل دولیة، لتنفیذ مسوحات كافیة للحطام وطرق " الحطام الفضائي

ر الوقایة منھ وتعویض األضرار الناجمة عنھ، ویقع على عاتق ھذه المنظمة توزیع تكالیف تطھیر المدا

 . الثابت من ھذا الحطام
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تمولھ الدول  ،ضرورة أخرى تتمثل في انشاء صندوق للتعاون التقني لصالح الدول النامیة كما تبرز -

المتقدمة بھدف تقویة اإلمكانیات الوطنیة للدول النامیة، كما تعززه بنتائج بحوثھا كوسیلة لنقل التكنولوجیا 

 .التي یمكن للدول النامیة استثمارھا

فیھ كل الدول بحصص من األموال، وذلك لضمان تعویض الضحیة إنشاء نظام تأمین تساھم ما یقترح ك -

 .المتضررة من ھذه األنشطة

الحظنا عدم وجود معاھدة دولیة تنظم البث المباشر عبر األقمار الصناعیة، حیث یقتصر تنظیمھا أخیرا  -

وھي قرارات غیر  ،ة للتربیة والعلوم والثقافةعلى قرارات منظمة األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحد

 .ال غنى عنھاھذه المعاھدة أھمیة  إلبرامملزمة، لذا یكون 

  :يعلى المستوى الوطن /2

إن دخول الجزائر عصر الفضاء ال یمكن أن یكتمل بعیدا عن حتمیة استفادتھا من المزایا التي یوفرھا  - 

ت أخرى من أجل االستشعار ومسح األراضي والرصد ممكن، المدار الثابت، وإذا كان استخدامھا لمدارا

فإن أي خطوة في مجالي االتصاالت والبث المباشر عبر األقمار الصناعیة ترتبط نوعیتھا وجودتھا أو 

تي تتخذ المدار الثابت موقعا لھا، وقد عرف مشروع أول قمر صناعي حتى وجودھا باألقمار الصناعیة ال

 2014، تأخر ھذا اإلطالق إلى غایة 2012في التنفیذ فبد أن تقرر إطالقھ في مخصص لھذا المجال تأخرا 

   .ولكنھ تاریخ غیر مؤكد تماما

إن العنایة التي یجب على المشرع الجزائري أن یمنحھا لتنظیم األنشطة الفضائیة ال یجب أن تتلخص  - 

االنضمام إلى المنظمات  جال، وكذالمنظمة الستخدامات ھذا المفي مجرد المصادقة على المواثیق الدولیة ا

للنقاش والتعاون حول مسائل الفضاء، حیث یقع على التي تحاول أن تخلق مساحات  واإلقلیمیةالدولیة 

، وال یكون ذلك إال بسن قوانین وطنیة عاتقھ ضرورة تفعیل ھذه القواعد الدولیة على المستوى الداخلي

  .لتي تحكمھا على المستوى الداخليتنظم ھذه األنشطة وتفعل القواعد الدولیة ا
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إن ضرورة صیاغة إطار قانوني وطني متكامل ومتناسق ینظم األنشطة الفضائیة، تزداد مع توجھ  - 

خاصة مع توقف  ،إلى األغراض التجاریة االستكشاف والبحثمن  لألنشطة الفضائیة الھدف الرئیسي

، وھنا تظھر القطاع الخاص لمجال لمستعمل آخر ھوالدول أو القطاع العام عن احتكار ھذا المیدان، وفتح ا

الدولیة  المسؤولیةتسجیل األجسام الفضائیة و بالدرجة األولى بموضوعي ضرورة صیاغة قواعد تتعلق

  . عن األنشطة الفضائیة

ھا أو الخاضعة الختصاصھا، التي تملك التي تملك سجال تقید فیھ األجسام الفضائیة ،الدولة أنحیث 

 ة على ھذه األجسامسلطة الرقاب ي شرط التسجیل الدولي لدى األمین العام لألمم المتحدة، لھاتراع والتي

 .ملكیتھا لھا والمطالبة بالحقوق التي تخولھا لھا

تحدد للمتضررین  ،كما أن الدولة التي تضع تنظیما ألحكام المسؤولیة الدولیة عن األنشطة الفضائیة

أو التي یقوم بھا من ھم في والیتھا، اإلجراءات الواجب اتباعھا أمام  ،امن األنشطة الفضائیة التي تقوم بھ

  .القضاء الوطني

     



  

  

  قائمة المراجع
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، مطبعة 1965، 21، المجلد )المجلة المصریة للقانون الدولي(، االتجاھات الحدیثة في قانون الفضاءمحمد حافظ غانم، / 2

 .نصر مصر، االسكندریة، مصر

 :المواثیق الدولیة )د 

 :المعاھدات .1

جرام السماویة، تم معاھدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في استكشاف واستغالل الفضاء الخارجي بما فیھ القمر واأل -

 .1967أكتوبر  10، دخلت حیز التنفیذ في 1967جانفي  27، فتحت للتوقیع في 1966دیسمبر  19تبنیھا في 
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 19اتفاق إنقاذ المالحین الفضائیین، وإعادة المالحین الفضائیین ورد األجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي مبرمة في  -

 .1968دیسمبر  3، دخل حیز التنفیذ في 1968ل أفری 22، فتحت للتوقیع في 1967دیسمبر 

 29، فتحت للتوقیع في  1971نوفمبر  29اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تحدثھا األجسام الفضائیة مبرمة في  -

 . 1972سبتمبر  1، دخلت حیز التنفیذ في 1972مارس 

، 1975جانفي  14، فتحت للتوقیع في 1974نوفمبر  12ا في اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي تم تبنیھ -

 .1976سبتمبر  15دخلت حیز التنفیذ في  

 18والتي فتحت للتوقیع في  1979دیسمبر  5االتفاق المنظم ألنشطة الدول على القمر واألجرام السماویة المنعقدة في  -

 .1984جویلیة  11، دخلت حیز التنفیذ في 1979دیسمبر 

 .1992اد الدولي لالتصاالت جنیف میثاق االتح -

، دخلت حیز التنفیذ في 1971أوت  20، مبرمة في )االنتلسات(معاھدة المنظمة الدولیة لالتصاالت عبر األقمار الصناعیة  -

 .1973فیفري  12

 .1936سبتمبر 23البث لصنع السالم الموقعة في اتفاقیة جنیف حول استخدام  -

 : منظمة األمم المتحدةقرارات  .2

 .ن المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في استكشاف واستغالل الفضاء الخارجي بما فیھ القمر واألجرام السماویةإعال -

  .صناعیة لألرض ألغراض البث التلفزیوني الدولي المباشرمبادئ استخدام الدول لألقمار ال إعالن -

داول المعلومات ونشر التعلیم وتعزیز التبادل إعالن المبادئ الرائدة الستخدام البث عن طریق األقمار الصناعیة من أجل ت -

 ).الیونسكو( 1972الثقافي، 

 .1976دیسمبر  3إعالن بوغوتا  -

حول المبادئ المنظمة الستخدام  1982دیسمبر  10المؤرخ في  XXXVII/92قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  -

 .الدول التوابع الصناعیة في اإلرسال التلفزیوني المباشر

 .1986دیسمبر  3ر مبادئ االستشعارقرا -

 .1992دیسمبر  14قرار المبادئ المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النوویة في الفضاء  -

 13اعالن التعاون الدولي في مجال استغالل واستخدام الفضاء لصالح جمیع الدول مع األخذ بعین االعتبار الدول النامیة  -

  .1993دیسمبر 
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بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في  2000دیسمبر  8المؤرخ في  LV/122 قرار الجمعیة العامة رقم -

 .األغراض السلمیة

 :التقاریر .3

، اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة ، ترجمة محمد عارف كامل، اصدارات عالم المعرفة، أكتوبر "مستقبلنا المشترك"تقریر  -

  .343ص . 1979

  :باللغة األجنبیة .2
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Declaration of the First Meeting of Equatorial Countries  
(Adopted on December 3, 1976) 

Bogotá Declaration 
 

The undersigned representatives of the States traversed by the Equator met in Bogota, Republic of 
Colombia, from 29 November through 3 December, 1976 with the purpose of studying the geostationary 
orbit that corresponds to their national terrestrial, sea, and insular territory and considered as a natural 
resource. After an exchange of information and having studied in detail the different technical, legal, 
and political aspects implied in the exercise of national sovereignty of States adjacent to the said orbit, 
have reached the following conclusions: 

 

1. The Geostationary Orbit as a Natural Resource 

The geostationary orbit is a circular orbit on the Equatorial plane in which the period of sideral 
revolution of the satellite is equal to the period of sideral rotation of the Earth and the satellite moves in 
the same direction of the Earth's rotation. When a satellite describes this particular orbit, it is said to be 
geostationary; such a satellite appears to be stationary in the sky, when viewed from the earth, and is 
fixed on the zenith of a given point of the Equator, whose longitude is by definition that of the satellite. 

This orbit is located at an approximate distance of 35,871 Kmts. over the Earth's Equator. 

Equatorial countries declare that the geostationary synchronous orbit is a physical fact linked to the 
reality of our planet because its existence depends exclusively on its relation to gravitational 
phenomena generated by the earth, and that is why it must not be considered part of the outer space. 
Therefore, the segments of geostationary synchronous orbit are part of the territory over which 
Equatorial states exercise their national sovereignty. The geostationary orbit is a scarce natural 
resource, whose importance and value increase rapidly together with the development of space 
technology and with the growing need for communication; therefore, the Equatorial countries meeting 
in Bogota have decided to proclaim and defend on behalf of their peoples, the existence of their 
sovereignty over this natural resource. The geostationary orbit represents a unique facility that it alone 
can offer for telecommunication services and other uses which require geostationary satellites. 

The frequencies and orbit of geostationary satellites are limited natural resources, fully accepted as such 
by current standards of the International Telecommunications Union. Technological advancement has 
caused a continuous increase in the number of satellites that use this orbit, which could result in a 
saturation in the near future. 

The solutions proposed by the International Telecommunications Union and the relevant documents 
that attempt to achieve a better use of the geostationary orbit that shall prevent its imminent 
saturation, are at present impracticable and unfair and would considerably increase the exploitation 
costs of this resource especially for developing countries that do not have equal technological and 
financial resources as compared to industrialized countries, who enjoy an apparent monopoly in the 
exploitation and use of its geostationary synchronous orbit. In spite of the principle established by 



Article 33, sub-paragraph 2 of the International Telecommunications Convention, of 1973, that in the 
use of frequency bands for space radiocommunications, the members shall take into account that the 
frequencies and the orbit for geostationary satellites are limited natural resources that must be used 
efficiently and economically to allow the equitable access to this orbit and to its frequencies, we can see 
that both the geostationary orbit and the frequencies have been used in a way that does not allow the 
equitable access of the developing countries that do not have the technical and financial means that the 
great powers have. Therefore, it is imperative for the equatorial countries to exercise their sovereignty 
over the corresponding segments of the geostationary orbit. 

 

2. Sovereignty of Equatorial States over the Corresponding Segments of the Geostationary Orbit 

In qualifying this orbit as a natural resource, equatorial states reaffirm "the right of the peoples and of 
nations to permanent sovereignty over their wealth and natural resources that must be exercised in the 
interest of their national development and of the welfare of the people of the nation concerned," as it is 
set forth in Resolution 2692 (XXV) of the United Nations General Assembly entitled "permanent 
sovereignty over the natural resources of developing countries and expansion of internal accumulation 
sources for economic developments". 

Furthermore, the charter on economic rights and duties of states solemnly adopted by the United 
Nations General Assembly through Resolution 3281 (XXIV), once more confirms the existence of a 
sovereign right of nations over their natural resources, in Article 2 subparagraph i, which reads: 

"All states have and freely exercise full and permanent sovereignty, including possession, use and 
disposal of all their wealth, natural resources and economic activities". 

Consequently, the above-mentioned provisions lead the equatorial states to affirm that the synchronous 
geostationary orbit, being a natural resource, is under the sovereignty of the equatorial states. 

 

3. Legal state of the Geostationary Orbit 

Bearing in mind the existence of sovereign rights over segments of geostationary orbit, the equatorial 
countries consider that the applicable legal consultations in this area must take into account the 
following: 

(a) The sovereign rights put forward by the equatorial countries are directed towards rendering tangible 
benefits to their respective people and for the universal community, which is completely different from 
the present reality when the orbit is used to the greater benefit of the most developed countries. 

(b) The segments of the orbit corresponding to the open sea are beyond the national jurisdiction of 
states will be considered as common heritage of mankind. Consequently, the competent international 
agencies should regulate its use and exploitation for the benefit of mankind. 



(c) The equatorial states do not object to the free orbital transit of satellites approved and authorized by 
the International Telecommunications Convention, when these satellites pass through their outer space 
in their gravitational flight outside their geostationary orbit. 

(d) The devices to be placed permanently on the segment of a geostationary orbit of an equatorial state 
shall require previous and expressed authorization on the part of the concerned state, and the 
operation of the device should conform with the national law of that territorial country over which it is 
placed. It must be understood that the said authorization is different from the co-ordination requested 
in cases of interference among satellite systems, which are specified in the regulations for 
radiocommunications. The said authorization refers in very clear terms to the countries' right to allow 
the operation of fixed radiocommunications stations within their territory. 

(e) Equatorial states do not condone the existing satellites or the position they occupy on their segments 
of the Geostationary Orbit nor does the existence of said satellites confer any rights of placement of 
satellites or use of the segment unless expressly authorized by the state exercising sovereignty over this 
segment. 

 

4. Treaty of 1967 

The Treaty of 1967 on "The Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies", signed on 27 January, 1967, cannot be 
considered as a final answer to the problem of the exploration and use of outer space, even less when 
the international community is questioning all the terms of international law which were elaborated 
when the developing countries could not count on adequate scientific advice and were thus not able to 
observe and evaluate the omissions, contradictions and consequences of the proposals which were 
prepared with great ability by the industrialized powers for their own benefit. 

There is no valid or satisfactory definition of outer space which may be advanced to support the 
argument that the geostationary orbit is included in the outer space. The legal affairs sub-commission 
which is dependent on the United Nations Commission on the Use of Outer Space for Peaceful Purposes, 
has been working for a long time on a definition of outer space, however, to date, there has been no 
agreement in this respect. 

Therefore, it is imperative to elaborate a juridical definition of outer space, without which the 
implementation of the Treaty of 1967 is only a way to give recognition to the presence of the states that 
are already using the geostationary orbit. Under the name of a so-called non-national appropriation, 
what was actually developed was technological partition of the orbit, which is simply a national 
appropriation, and this must be denounced by the equatorial countries. The experiences observed up to 
the present and the development foreseeable for the coming years bring to light the obvious omissions 
of the Treaty of 1967 which force the equatorial states to claim the exclusion of the geostationary orbit. 



The lack of definition of outer space in the Treaty of 1967, which has already been referred to, implies 
that Article II should not apply to geostationary orbit and therefore does not affect the right of the 
equatorial states that have already ratified the Treaty. 

 

5. Diplomatic and Political Action 

While Article 2 of the aforementioned Treaty does not establish an express exception regarding the 
synchronous geostationary orbit, as an integral element of the territory of equatorial states, the 
countries that have not ratified the Treaty should refrain from undertaking any procedure that allows 
the enforcement of provisions whose juridical omission has already been denounced. 

The representatives of the equatorial countries attending the meeting in Bogota, wish to clearly state 
their position regarding the declarations of Colombia and Ecuador in the United Nations, which affirm 
that they consider the geostationary orbit to be an integral part of their sovereign territory; this 
declaration is a historical background for the defense of the sovereign rights of the equatorial countries. 
These countries will endeavour to make similar declarations in international agencies dealing with the 
same subject and to align their international policy in accordance with the principles elaborated in this 
document. 

Signed in Bogota 3 December 1976 by the Heads of Delegations. 

Brasil, Colombia, Congo, Ecuador, Indonesia, Kenya, Uganda, Zaire 
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 ملخص

مباشرة بالنظام القانوني الذي یحكم المدار الثابت، ذلك  النظام القانوني للفضاء الخارجي بصفة إشكالیةرتبط ت

 )36000(ستة وثالثین ألف  المدار الموجود على مستوى خط االكواتور والذي یبعد عن سطح األرض بحوالي

دوران األرض حول نفسھا سرعة وبنفس في نفس اتجاه بالسیر الثابتة یسمح لألقمار الصناعیة  ھذا الموقعكلم، 

وألن قمر صناعي واحد موجود في  وبالتالي مقابلة نقطة معینة منھا باستمرار،مما یبقیھا ثایتة بالنسبة لألرض 

  . لتغطیة كافة الكرة األرضیةصناعیة كافیة ثالثة أقمار  فان ،األرضمساحة ثلث  المدار الثابت یمكن أن یغطي

إلى أنھ في الوقت الراھن فإن أھم  اإلشارةألھمیة القانونیة والسیاسیة التي یحتلھا ھذا المدار، البد من ولفھم ا

وأن معظم األقمار المستخدمة في ھذا الغرض استخدامات الفضاء الخارجي ھي تلك الموجھة إلى االتصاالت، 

قمار واضحة وبالتالي فإن الحزم المداریة إن ممیزات ھذا الموقع بالنسبة لھذه األ. موضوعة في المدار الثابت

   .المستغلة لھذا الموقع تكون مطلوبة بصفة أكبر

 سنوات فيانقسمت المجموعة الدولیة الثابت، لمدار قانوني لال نحو تحدید اإلطار أولى خطواتھا فيو

، الذي یقع  فوق أقالیمھاعلى جزء المدار الدول االكواتوریة التي أكدت سیادتھا  إلى كتلتین، من جھة السبعینات

والتي ترى أن المدار الثابت جزء من الفضاء  ،وإلى جانبھا باقي الدول، الدول الفضائیة ومن جھة أخرى 

  .الخارجي

سبب  اإلشكالیة، وتجد ھذه في القانون الدولي العام إشكالیةوال یزال النظام القانوني للمدار الثابت یطرح 

یجب إدراك معنى  حیث ،متناقضةلھا، والتي تبدو للبعض   انونیة التي یخضعمجموعة المبادئ الق وجودھا في

مع التأكید على ضرورة تقیید أي ، لإلنسانیةمشترك  كإرث دون المساس بمیزتھ كونھ موردا طبیعیا محدودا، 

  ستغالل العقالني، العادل والفعالوباال ةالسلمی باألغراض استعمال أو استغالل لھ

االتصاالت والبث المباشر عبر األقمار الصناعیة، باعتبارھا استخدامات المدار الثابت بامتیاز، كذلك، فإن 

ي األخرى في مواجھة مبدأین من مبادئ القانون الدولي، ویتعلق األمر بسیادة الدولة على إقلیمھا، ھا ھتجد نفس

  .  لإلنسانوكذا االنتقال الحر للمعلومات كأحد الحقوق األساسیة 

ا، كغیره من استخدامات الفضاء الخارجي، تخضع استخدامات المدار الثابت إلى قواعد المسؤولیة أخیر

الدولیة، ویلتزم مستعملو ھذا المجال بأحكام المسؤولیة الدولیة التي أقرتھا النصوص القانونیة الدولیة في ھذا 

ارة إلى أن العدد الھائل من الحطام وبالنسبة إلى آخر إشكالیة یطرحھا ھذا الموضوع، البد من االش. المجال

الفضائي الموجود في المدار الثابت بات یسبب تھدیدا كبیرا لیس فقط على أمن المھمات الفضائیة، لكن أیضا على 

  .الحیاة اإلنسانیة في األرض

  



Abstract  

Au problème du régime juridique de l’espace cosmique, est étroitement lié celui de 

l’orbite géostationnaire, à savoir de l’orbite circulaire qui se trouve au niveau de 

l’Equateur et dont la distance de la surface terrestre est d’environ trente-six mille 

(36000) kilomètres, 

Cette position permet aux satellites géostationnaires de graviter autour de l’axe 

terrestre dans le même sens et à la même vitesse que ceux de rotation de la terre, vus 

de cette dernière ils paraissent stationnaires donc ils paraissent fixes au-dessus d’un 

même point. Et du fait que les satellites géostationnaires peuvent observer un tiers de 

la superficie de la terre, seulement trois (03) satellites sont nécessaires pour la 

couverture de tout le globe terrestre. 

Pour pouvoir comprendre l’intérêt juridique et politique suscité par l’orbite 

géostationnaire, il convient de signaler qu’actuellement l’emploi le plus important de 

l’espace est celui destiné aux télécommunications, et que la plupart des satellites 

utilisés dans ce but sont placés  dans l’orbite géostationnaire. Les avantages de la 

position de ces satellites sont évidents et donc les bandes de l’orbite géostationnaire 

sont toujours les plus demandées. 

Dans une première  démarche dans le processus de détermination d’un cadre 

juridique de l’orbite géostationnaire, La communauté internationale, dans les années 

soixante-dix, s’est divisée en deux blocs, d’une part  les pays équatoriaux qui ont 

affirmé leur « droit de souveraineté » sur le segment situé au-dessus de leur territoire 

de l’orbite géostationnaire, d’autre part, les puissances spatiales et les autres pays qui 

ont estimé que l’orbite géostationnaire faisait partie intégrante de l’espace extra-

atmosphérique.    

Ce cadre juridique pose toujours une problématique en Droit International Public, 

cette problématique trouve sa raison d’existence dans l’ensemble de principes dont il 

est soumis, qui paraissent pour certains contradictoires, car il faut comprendre que cet 

orbite est « une ressource naturelle limitée », sans toucher à sa qualité de « patrimoine 

commun de l’humanité », tout en insistant sur  la nécessité de limiter son utilisation « à 

des fins pacifiques » et son exploitation au principe de « l’exploitation rationnelle, 

équitable et efficace ». 



 Aussi, la télécommunication et la diffusion directe par satellites, deux utilisations 

par excellence de l’orbite géostationnaire, se trouvent affrontés par une autre 

problématique juridique, il s’agit des deux principes de Droit International, qui sont 

« la souveraineté de l’Etat sur son territoire », ainsi que « la libre circulation de 

l’information » autant qu’un des principaux droits de l’homme. 

Enfin, comme toute utilisation de l’espace extra-atmosphérique, l’utilisation de 

l’orbite géostationnaire est soumise aux règles de la responsabilité internationale, et les 

utilisateurs de cet espace doivent respecter les dispositifs de la responsabilité 

internationale mis en place par les différents textes juridiques internationaux dans ce 

domaine. Quant à la dernière problématique dans ce sujet, il est à signaler que la 

multiplication des débris dans l’orbite géostationnaire est une menace cruciale qui met 

en danger non seulement la sécurité des missions spatiales mais aussi la vie humaine 

sur la terre. 
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  . لتغطیة كافة الكرة األرضیةصناعیة كافیة ثالثة أقمار  فان ،األرضمساحة ثلث  المدار الثابت یمكن أن یغطي

إلى أنھ في الوقت الراھن فإن أھم  اإلشارةألھمیة القانونیة والسیاسیة التي یحتلھا ھذا المدار، البد من ولفھم ا

وأن معظم األقمار المستخدمة في ھذا الغرض استخدامات الفضاء الخارجي ھي تلك الموجھة إلى االتصاالت، 

قمار واضحة وبالتالي فإن الحزم المداریة إن ممیزات ھذا الموقع بالنسبة لھذه األ. موضوعة في المدار الثابت

   .المستغلة لھذا الموقع تكون مطلوبة بصفة أكبر

 سنوات فيانقسمت المجموعة الدولیة الثابت، لمدار قانوني لال نحو تحدید اإلطار أولى خطواتھا فيو

، الذي یقع  فوق أقالیمھاعلى جزء المدار الدول االكواتوریة التي أكدت سیادتھا  إلى كتلتین، من جھة السبعینات

والتي ترى أن المدار الثابت جزء من الفضاء  ،وإلى جانبھا باقي الدول، الدول الفضائیة ومن جھة أخرى 

  .الخارجي

سبب  اإلشكالیة، وتجد ھذه في القانون الدولي العام إشكالیةوال یزال النظام القانوني للمدار الثابت یطرح 

یجب إدراك معنى  حیث ،متناقضةلھا، والتي تبدو للبعض   انونیة التي یخضعمجموعة المبادئ الق وجودھا في

مع التأكید على ضرورة تقیید أي ، لإلنسانیةمشترك  كإرث دون المساس بمیزتھ كونھ موردا طبیعیا محدودا، 

  ستغالل العقالني، العادل والفعالوباال ةالسلمی باألغراض استعمال أو استغالل لھ

االتصاالت والبث المباشر عبر األقمار الصناعیة، باعتبارھا استخدامات المدار الثابت بامتیاز، كذلك، فإن 

ي األخرى في مواجھة مبدأین من مبادئ القانون الدولي، ویتعلق األمر بسیادة الدولة على إقلیمھا، ھا ھتجد نفس

  .  لإلنسانوكذا االنتقال الحر للمعلومات كأحد الحقوق األساسیة 

ا، كغیره من استخدامات الفضاء الخارجي، تخضع استخدامات المدار الثابت إلى قواعد المسؤولیة أخیر

الدولیة، ویلتزم مستعملو ھذا المجال بأحكام المسؤولیة الدولیة التي أقرتھا النصوص القانونیة الدولیة في ھذا 

ارة إلى أن العدد الھائل من الحطام وبالنسبة إلى آخر إشكالیة یطرحھا ھذا الموضوع، البد من االش. المجال

الفضائي الموجود في المدار الثابت بات یسبب تھدیدا كبیرا لیس فقط على أمن المھمات الفضائیة، لكن أیضا على 

  .الحیاة اإلنسانیة في األرض

المدار الثابت -القانون الدولي العام-قانون الفضاء الخارجي-األقمار الصناعیةالكلمات المفتاحیة:  



Abstract  

Au problème du régime juridique de l’espace cosmique, est étroitement lié celui de 

l’orbite géostationnaire, à savoir de l’orbite circulaire qui se trouve au niveau de 

l’Equateur et dont la distance de la surface terrestre est d’environ trente-six mille 

(36000) kilomètres, 

Cette position permet aux satellites géostationnaires de graviter autour de l’axe 

terrestre dans le même sens et à la même vitesse que ceux de rotation de la terre, vus 

de cette dernière ils paraissent stationnaires donc ils paraissent fixes au-dessus d’un 

même point. Et du fait que les satellites géostationnaires peuvent observer un tiers de 

la superficie de la terre, seulement trois (03) satellites sont nécessaires pour la 

couverture de tout le globe terrestre. 

Pour pouvoir comprendre l’intérêt juridique et politique suscité par l’orbite 

géostationnaire, il convient de signaler qu’actuellement l’emploi le plus important de 

l’espace est celui destiné aux télécommunications, et que la plupart des satellites 

utilisés dans ce but sont placés  dans l’orbite géostationnaire. Les avantages de la 

position de ces satellites sont évidents et donc les bandes de l’orbite géostationnaire 

sont toujours les plus demandées. 

Dans une première  démarche dans le processus de détermination d’un cadre 

juridique de l’orbite géostationnaire, La communauté internationale, dans les années 

soixante-dix, s’est divisée en deux blocs, d’une part  les pays équatoriaux qui ont 

affirmé leur « droit de souveraineté » sur le segment situé au-dessus de leur territoire 

de l’orbite géostationnaire, d’autre part, les puissances spatiales et les autres pays qui 

ont estimé que l’orbite géostationnaire faisait partie intégrante de l’espace extra-

atmosphérique.    

Ce cadre juridique pose toujours une problématique en Droit International Public, 

cette problématique trouve sa raison d’existence dans l’ensemble de principes dont il 

est soumis, qui paraissent pour certains contradictoires, car il faut comprendre que cet 

orbite est « une ressource naturelle limitée », sans toucher à sa qualité de « patrimoine 

commun de l’humanité », tout en insistant sur  la nécessité de limiter son utilisation « à 

des fins pacifiques » et son exploitation au principe de « l’exploitation rationnelle, 

équitable et efficace ». 



 Aussi, la télécommunication et la diffusion directe par satellites, deux utilisations 

par excellence de l’orbite géostationnaire, se trouvent affrontés par une autre 

problématique juridique, il s’agit des deux principes de Droit International, qui sont 

« la souveraineté de l’Etat sur son territoire », ainsi que « la libre circulation de 

l’information » autant qu’un des principaux droits de l’homme. 

Enfin, comme toute utilisation de l’espace extra-atmosphérique, l’utilisation de 

l’orbite géostationnaire est soumise aux règles de la responsabilité internationale, et les 

utilisateurs de cet espace doivent respecter les dispositifs de la responsabilité 

internationale mis en place par les différents textes juridiques internationaux dans ce 

domaine. Quant à la dernière problématique dans ce sujet, il est à signaler que la 

multiplication des débris dans l’orbite géostationnaire est une menace cruciale qui met 

en danger non seulement la sécurité des missions spatiales mais aussi la vie humaine 

sur la terre. 

 Les mots clés :
L'orbite géostationnaire; droit international public; droit de l'espace extraatmosphérique; les 

satellites.



Abstract 

The problem of the legal regime of the outer space is related directly to the legal regime 

governing the geostationary orbit situated on the Equator, and which is far from Earth 

surface about thirty six thousand (36000) kilometer. This position allows the geostationary 

satellites to orbit the Earth with its same rotation speed, and remaining stationary to this 

latter and fixed in the same point. As one satellite situated in the geostationary orbit may 

cover a quarter of Earth surface, three of them are enough to cover the whole planet. 

To understand the legal and political importance of this orbit, it should be noted that one of 

the most uses of the outer space, at present, are those intended for telecommunication.    

The majority of satellites used for this purpose are fixed in the geostationary orbit. The 

advantages of this position to these satellites are obvious, so the bands of the used 

geostationary orbit are more required. 

As a first step to determine the legal regime of the geostationary orbit, the international 

community was divided, in the seventies, into two blocs. On one hand, the equatorial 

countries which affirmed their sovereignty over the segment of the orbit situated on their 

territories. On the other hand, the spacefaring countries and other countries, considering the 

geostationary orbit as a part of the outer space. 

The legal regime of the geostationary orbit remains a challenge in the Public International 

Law. This is due to the overall legal principles of which it is subject to, and which seem 

contradictory for some. The fact that it is a limited natural resource should be understood, 

without prejudice to its advantage as common heritage for mankind, along with stressing 

the necessity to restrict its use for peaceful purposes, and for rational, just and effective 

exploitation.   

Besides, telecommunication and direct dissemination through satellites, as two excellent 

uses of the geostationary orbit, face two principles of the International Law, namely, the 

State Sovereignty on its territory, and the free flow of information as one of the 

fundamental rights of human being. 

Finally, as other outer space uses, the geostationary orbit uses are subject to the 

international responsibility rules. The users of this space shall respect the international 

responsibility provisions stipulated by the international legal texts in this field. As regards 

the last tackled problem, it should be noted that this huge number of space debris in the 

geostationary orbit constitutes a big threat, not only on space missions’ security, but on 

human life on Earth as well.   
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