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مشروعية ممارسة أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر

نهاد فاروق عباس
عبد العزيز بن سلطان قرملة
كلية الحقوق  -جامعة دار العلوم

الرياض  -المملكة العربية السعودية
تاريخ االستالم2020-05-12 :

تاريخ القبول2020-09-28 :

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث مناقشــة مشــروعية ممارســة أنشــطة الفضــاء الخارجــي ،وألن لجميــع
دول العالــم الحريــة فــي استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام
الســماوية األخــرى دون تمييــز وعلــى قــدم المســاواة وفقــا للقانــون الدولــي؛ فقــد ينتــج عــن هــذه
الحريــة بعــض االســتخدامات غيــر المشــروعة كالتجــارب النوويــة أو تجــارب بيولوجيــة تــؤدي
الــى اإلضــرار بالفضــاء الخارجــي وهــذه هــي مشــكلة البحــث .وكان التســاؤل الرئيســي هــو مــا
مــدى مشــروعية اســتخدام الفضــاء الخارجــي علــى ســطح القمــر.
وتوصلــت الدراســة الــى عــدد مــن النتائــج كان أهمهــا أن جميــع الــدول لهــا حريــة االستكشــاف
واالســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي ،وعــدم وجــود ســلطة تنفيذيــة دوليــة لتنفيــذ قــرارات لجنــة
تســوية المطالبــات ومــن خاللهــا يتــم إجبــار الــدول المطلقــة علــى تعويــض الدولــة المتضــررة،
وعــدم وجــود هيئــة دوليــة تخضــع لســلطاتها األجســام الفضائيــة الموجــودة فــي الفضــاء الخارجــي
واالكتفــاء بخضوعهــا الــى الــدول المطلقــة.
الكلمــات الدالــة :الغــاف الجوي،الفضــاء الخارجــي ،ســطح القمــر ،المشــروعية،
االســتخدامات الســلمية ،االســتخدامات غيــر الســلمية
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شكر وتقدير
ال يشــكر هللا مــن ال يشــكر النــاس فبعــد االعتــراف هلل ســبحانه وتعالــى بنعمــه التــي أنعمهــا
علينــا إلتمــام هــذا العمــل العلمــي المتواضــع ،نتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر إلــى جامعــة دار العلــوم
الرائــدة متمثلــة فــي عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمي  علــى دعمهــا المــادي والمعنــوي
إلخــراج هــذا المؤلــف إلــى النــور بالدعم  الســخي للدراســة.

المقدمة:
يطلــق علــى الفضــاء الخارجي عــادة مصطلح الفضــاء ،والفضــاء الخارجــي هــو األماكــن
الخاليــة مــن الكــون خــارج الغــاف الجــوي لألجــرام الســماوية ،ويتــم اســتخدام كلمــة الخارجــي
لكــي تميــزه عن األغلفــة الجوية والمواقــع األرضيــة.
واآلن يتــم اســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي الكثيــر مــن المجــاالت كاالتصــاالت واألرصــاد
الجويــة وغيرهــا مــن المجــاالت المهمــة التــي تفيــد اإلنســان ،وألجــل الحفــاظ علــى الفضــاء
الخارجــي وعــدم اســتخدامه فيمــا يضــر البشــرية ،كان البــد مــن وجــود اتفاقيــات ومعاهــدات بيــن
الــدول للحفــاظ عليــه ولذلــك تكاتفــت الــدول وأنشــأت معاهــدة الفضــاء الخارجــي حيــث توفــر هــذه
المعاهــدة إطــار عمــل للقانــون الفضائــي الدولــي .فهو يغطــي االســتعمال القانوني للفضــاء الخارجي
مــن قبــل الــدول القوميــة .ويتضمــن الفضــاء الخارجــي القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى.
وقــد ســعى المجتمــع الدولــي إلــى وضــع ضوابــط الســتخدام الفضــاء الخارجــي ومنــه
اســتخدامات ســطح القمــر بطــرق مشــروعة حتــى ال تتســبب الممارســات فــي مخالفــات تمــس
بالبيئــة،أو بحقــوق اإلنســان فــي الحيــاة اآلمنــة والصحيــة دون أضــرار .كمــا نظــم أنشــطة الفضــاء
الخارجــي علــى ســطح القمــر ،والتــي يظهــر لنــا منهــا فتــح آفــاق جديــدة لتقــدم الــدول فــي مجــال
أنشــطة الفضــاء وحثهــا علــى العمــل بجديــة وحــرص أثنــاء ممارســة تلــك األنشــطة محافظــة علــى
اســتمرار الجنــس البشــري بعيــداً عــن االســتهداف غيــر المشــروع ألنشــطة الفضــاء.
فالعديــد مــن الممارســات فــي الفضــاء الخارجــي علــى ســطح القمــر تعــد مــن الممارســات
غيــر المشــروعة ،و مــن منظــور القانــون الدولــي الجنائــي مخالفــات لهــا صفــة عــدم المشــروعية
ومعاقــب عليهــا ،كمــا اســتقر المجتمــع الدولــي علــى عــدم مشــروعيتها مــن خــال االتفاقيــات
والمعاهــدات المنظمــة الســتخدام الفضــاء الخارجــي .وســوف يتــم االســتعانة بقانــون الفضــاء
اإلماراتــي رقــم ( )12لســنة  2019فــي تحديــد بعــض المصطلحــات كنمــوذج تطبيقــي لمــا ورد
باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة علــى اعتبــار اإلمــارات هــي أول دولــة عربيــة وضعــت قانــون
داخلــي لتنظيــم األنشــطة الفضائيــة.
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مشكلة البحث:
لجميــع دول العالــم الحريــة فــي استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر
واألجــرام الســماوية األخــرى دون تمييــز وعلــى قــدم المســاواة وفقــا للقانــون الدولــي ،ويكــون
حــر الوصــول إلــى جميــع مناطــق األجــرام الســماوية ،وقــد ينتــج عــن هــذه الحريــة اســتخدام
الفضــاء الخارجــي اســتخداما غيــر مشــروع كالتجــارب النوويــة أو تجــارب بيولوجيــة تــؤدي الــى
أضــرار بالفضــاء الخارجــي ومــن ثــم عــدم االســتفادة منــه فــي االســتخدامات الســلمية كاألرصــاد
الجويــة والبــث التليفزيونــي واالتصــاالت أو بمــا يعــود بالنفــع علــى دول العلــم ،وبالتالــي تتمثــل
مشــكلة البحــث فــي االســتخدامات الغيــر ســلمية للفضــاء الخارجــي بمــا يــؤدي الــى حــدوث أضــرار
بالفضــاء الخارجــي ومــن ثــم علــى شــعوب العالــم.
وعليه يثور التساؤل التالي :ما مدى مشروعية ممارسة أنشطة الفضاء الخارجي؟

تساؤالت البحث:
من خالل مشكلة البحث يظهر عدد من التساؤالت هي :
1 .ما مفهوم الفضاء الخارجي ؟
 2 .ما مفهوم أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر؟
 3 .هل من ضوابط قانونية الستخدام سطح القمر؟
 4 .مإذا يمكن أن يترتب من مخالفات على استخدام سطح القمر؟
 5 .ما إمكانية تملك سطح القمر؟
6 .ما الجهات المختصة بتسوية النزاع الناشئ عن مخالفات استخدام سطح القمر؟

أهداف البحث :
1 .بيان مفهوم الفضاء الخارجي.
2 .مناقشة ضوابط قانونية الستخدام سطح القمر.
3 .تحليل المخالفات التي قد تنشأ جراء استخدام سطح القمر.
4 .لفــت االنتبــاه إلــى الجهــات التــي قــد يكــون لهــا اختصــاص فــي تســوية النــزاع الناشــئ
عــن مخالفــات اســتخدام ســطح القمــر.
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أهمية البحث:
أوالً -األهمية العلمية:
1 .لفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى أهميــة متابعــة تعديــل النصــوص القانونيــة بمــا يكفــل
حمايــة ســطح القمــر كجــزء مــن الفضــاء الخارجــي.
2 .المســاهمة فــي اقتــراح مــا قــد يعمــل علــى تأطيــر حمايــة قانونيــة أشــد لســطح القمــر
كجــزء مــن الفضــاء الخارجــي فــي القوانيــن المحليــة العربيــة.
3 .إثــراء المكتبــة القانونيــة الســعودية بدراســة قانونيــه فــي أحــد أهــم موضوعــات الســاعة
عــن حمايــة الفضــاء الخارجــي بصفــة عامــة وســطح القمــر بصفــة خاصــة .
ثانياً -األهمية العملية:
تبدو األهمية العملية لهذه الدراسة من كونها:
 1 .حث المنظم السعودي على إصدار نظام الستخدام الفضاء الخارجي وسطح القمر.
 2 .دعــوة المجتمــع الدولــي لالنتبــاه إلــى تشــديد الحمايــة لســطح القمــر بنصــوص قانونيــة
أشــد إحكام ـاً.
3 .محاولــة للتعاطــي مــع األضــرار الناجمــة عــن اســتخدام ســطح القمــر للفــت االنتبــاه إلــى
ضــرورة عــدم التجــاوز فــي اســتخدام الفضــاء الخارجــي.

منهج الدراسة:
بنيــت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى االســتقراء والتحليــل  ،بمــا
يحقــق مــا تهــدف إليــه الدراســة ،وإجابــة تســاؤالتها .عــن طريــق اســتقراء النصــوص التــي نظمــت
اســتخدام ســطح القمــر وتحليلهــا ،ومــن ثــم اســتنباط النتائــج التــي يمكــن أن تحقــق أهــداف الدراســة
وإجابــة تســاؤالتها فــي بيــان مــدى مشــروعية اســتخدام ســطح القمــر فــي ممارســة أنشــطة الفضــاء
الخارجــي.
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المبحث األول :ماهية أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر
تمهيد وتقسيم:
يتنــاول هــذا المبحــث الحديــث عــن الفضــاء الخارجــي والطبيعــة القانونيــة الخــاص بــه وكذلــك
األنشــطة التــي تتــم فــي الفضــاء الخارجــي وقــد قســم هــذا الفصــل كالتالــي:
المطلب األول  :ضوابط ممارسة أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر
المطلب الثاني :مفهوم أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر
المطلب األول :ضوابط ممارسة أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر
يعــرف الفضــاء الخارجــي بأنــه المــكان الــذي يبعــد عــن كوكــب األرض؛ حيــث يختفــي
بالفضــاء الخارجــي الغــاف الجــوي لــأرض .ولــكل شــيء بالكــون ضوابــط الســتخدامه اســتخداما ً
مشــروعا ً بعيــداً عــن اإلضــرار بالغيــر ،أو بحقــوق الغيــر ،ولــو كان الحــق فــي اســتخدام الفضــاء
الخارجــي البعيــد عــن أعيــن البشــر.
الفرع األول :مدلول الفضاء الخارجي
حــدد قانــون الفضــاء االتحــادي اإلماراتــي رقــم ( )12لســنة  2019فــي بموجــب نــص المــادة
األولــى منــه عــدد مــن المصطلحــات مــن بينهــا تعريــف الفضــاء الخارجــي بأنــه ":المنطقــة التــي
تعلــو الغــاف الجــوي لألرض".وفــي هــذا االتجــاه ذهــب بعــض الفقــه إلــى تحديــد جغرافــي
للغــاف الجــوي بــأن مــا نــراه ظاهــراً فــي الجــو أو مــا يســمى الفضــاء الظاهــر مــن الســماء مــن
نجــوم وغيــره فهــو مــن مكونــات الغــاف الجــوي ،بينمــا مــا يلــي الغــاف الجــوي مــن مكونــات
مــن األجــرام الســماوية التــي ال تراهــا العيــن المجــردة ولــو بصيــص منهــا فهــو مــا يطلــق عليــه
الفضــاء الخارجــي .أي أن الفضــاء الخارجــي يبــدأ مــن نهايــة الحــد األقصــى للغــاف الجــوي (((.إال
أن هــذا الــرأي محــل نظــر مــن جهــة البعــض علــى اعتبــار أنــه لــم يقــدم تحديــداً الرتفــاع الفضــاء
الجــوي(((.
وذهــب رأي آخــر إلــى تحديــد الفضــاء الخارجــي باتجــاه بيولوجــي أكثــر علــى اعتبــار مــدى
تواجــد الجنــس البشــري فــي أيــة مــكان؛ حيــث يعــد فضــاء خارجــي كل منطقــة بعيــدة عــن التواجــد
البشــري أو المنطقــة التــي ال يصلــح فيهــا تواجــد البشــر .إال أن هــذا االتجــاه أيضـا ً محــل نظــر علــى
((( عصام محمد احمد زناتي ،القانون الدولي للفضاء الخارجي( ،القاهرة  :دار النهضة العربية ،)2014،ص .53
((( ليلى حمودة ،االستخدام السليم للفضاء الخارجي( ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
 ،)2008ط ،1ص.54
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أســاس أن تواجــد الجنــس البشــري يرتبــط بتواجــد أساســيات الحيــاة البشــرية التــي فــي غالبهــا
(((
يمكــن تأمينهــا فــي أيــة مــكان وإن كان لفتــرة قصيــرة لكنهــا باإلمــكان
وذهــب رأي ثالــث إلــى تحديــد الفضــاء بحــدود مــا يمكــن للدولــة فيــه أن تفــرض ســيادة أمنهــا،
بمعنــى آخــر أنــه يحــدد بمــا يوفــر األمــن القومــي للدولــة .وعلــى ذلــك يظهــر أنــه معيــار شــخصي
نوعـا ً مــا علــى أســاس أن الدولــة لهــا أن تحــدد مــا تــراه شــخصيا ً بــأن يوفــر األمــن القومــي ،وعلــى
ذلــك يختلــف األمــر مــن دولــة إلــى أخــرى(((() .ومــن هنــا نــرى أنــه معيــار غيــر واضــح لمــا يرتبــه
مــن صعوبــة تحديــد مســاحة هــذا الفضــاء؛ حيــث يتوقــف علــى إرادة كل دولــة وقوتهــا فــي فــرض
ســيادتها بحجــة األمــن القومــي.
واتجــه بعــض القفــه إلــى تقســيم الفضــاء إلــى ثــاث مناطــق علــى أســاس أن لــكل دولــة إقليــم
خارجــي؛ وعليــه يكــون مــا يعلــو اإلقليــم البــري مــن الهــواء هــو إقليــم جــوي مــن الفضــاء لهــذه
الدولــة ،ويكــون مــا يعلــو اإلقليــم البحــري مــن هــواء هــو نطــاق للفضــاء الــذي تملكــه الدولــة
صاحبــة هــذه المســاحة مــن البحــر .وأن مــا يعلــو الهــواء والفضــاء مــن مناطــق جويــة لــكل دولــة
تتبعهــا منطقــة تســمى بالفضــاء الخارجــي ،وهــي منطقــة غيــر خاضعــة لســيادة أيــة دولــة ((( ،وهــو
الــرأي الــذي نؤيــده .و يعــرف الفضــاء الخارجــي بأنــه :المنطقــة الفضائيــة المشــتركة الدوليــة التــي
تقــع فيمــا وراء نطــاق الســلطة القضائيــة للــدول منفــردة(((.
ويتكون الفضاء الخارجي من (((:
أوالً -األجرام السماوية:
ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى تعريــف األجــرام الســماوية بأنهــا :أجســام ماديــة ال تســتهلك
باالســتعمال((( .والبعــض اآلخــر عرفهــا اعتمــاداً علــى معيــار الطبيعــة بأنهــا أجســام طبيعيــة
((( امجد علوي علي ،النظام القانوني للفضاء الخارجي واألجرام السماوية رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،)1979(.
ص.131
((( محمد عبدهللا علي محي الدين ،أحكام الجو والفضاء بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي  -دراسة مقارنة(،عمان:
أروقة للدراسات والنشر ،)2016 ،ص.691
(((

محمد عبدهللا علي محي الدين ،أحكام الجو والفضاء بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ،ص .142

((( محمد بهي الدين عرجون ،الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية ،عالم المعرفة العدد المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب  ،1996العدد ،214الكويت ،ص 349
((( هارون يحي ،رحلة في الكون( ،الرياض  :دار الهديان للنشر والتوزيع ،)1999 ،ص 35وما بعدها.
عصام محمد أحمد زناتي ،)2014( ،مرجعVasquery (Madesto sero), Cosmic international law
سابق ،ص.75
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تســتعمل ألغــراض ســلمية((( .وذهــب رأي ثالــث إلــى أنهــا :أجســام طبيعيــة تصلــح لغزوهــا مــن
اإلنســان واســتعمالها ألغــراض علميــة أو فنيــة((( .والــرأي الرابــع رجــح أنهــا أجســام طبيعيــة
موجــودة بالفضــاء لهــا ســطح يصلــح لهبــوط المركبــات الفضائيــة(((.
وعليــه نــرى أن األجــرام الســماوية هــي أجســام طبيعيــة ماديــة تتواجــد فــي الفضــاء الخارجــي
تصلــح لالســتعمال مــن قبــل البشــر عنــد الوصــول المشــروع إليهــا لتحقيــق أغــراض مشــروعة ال
يترتــب عنهــا ضــرر فضائــي أو كونــي بــأي شــكل كان.
وتوجــد األجــرام الســماوية فــي الكــون علــى شــكل مجموعــات كبيــرة وقــد قــام علمــاء الفلــك
بتقســيمها الــى ثــاث أنظمــة رئيســية وهــي الكواكــب ،والمجــرات ،والنجــوم ،وهــذه األنظمــة
الثالثــة تحكمهــا قوانيــن طبيعيــة تتمثــل فــي قانــون الجاذبيــة وقوانيــن الحركــة.
1.الكواكب
الكوكــب هــو عبــارة عــن جســم ســماوي ال ينيــر نفســه ولكــن يعكــس نــور غيــره مثــل
كواكــب المجموعــة الشمســية وتوابعهــا حيــث إنهــا تــدور فــي اتجــاه واحــد حــول الشــمس .
2.المجرات
هــي عبــارة عــن مجموعــة كبيــرة مــن مالييــن النجــوم حيــث تتميــز بكبــر حجمهــا وضخامتهــا
بحيــث يحتــاج شــعاع مــن الضــوء ليجتازهــا الــى آالف الســنين .
3.النجوم
هــي عبــارة عــن كــرات هائلــة مــن غــازات ملتهبــة تطلــق باحتراقهــا حــرارة وضــوء وبســبب
بعدهــا الســحيق عــن األرض تبــدو معظــم النجــوم صغيــرة جــدا .
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻛﻮﻛﺐ ﺍﻷﺭﺽ:
تعتبــر األرض مــن حيــث الحجــم هــي خامــس الكواكــب بيــن ﻛﻮﺍﻛﺐ المجموعــة ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻭﺭ فــي ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ .
1.ﺍﻟﻐﻼﻑ الجوي ﻟﻸﺭﺽ
ليلى بن حمودة،)2008( ،مرجع سابق ،ص A.Piradov، Le Droit international de I‟espace.185

)(1

عصام محمد أحمدMarcoff (Marco)، Traite du droit international publique de les pace
زناتي ،)2014(،مرجع سابق ،ص .76

)(2

(((

المرجع السابق ،الموضع السابق.
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يمتــد ﺍﻟﻐﻼﻑ الجــوي نحــو ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻮﻕ ﺳﻄﺤﻬﺎ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻮﺓ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ(((.
ﻭﻟﻠﻐﻼﻑ الجوي ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ في حماية الحياة ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﺴﺎﻡ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ المجال المغناطيسي ﻟﻸﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ الجسيمات ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
2.القمر
يعتبــر القمــر التابــع الوحيــد لــأرض وهــو أقــرب األجــرام الســماوية الكبيــرة لهــا ويــدور
القمــر حــول األرض بنفــس الطريقــة التــي تــدور فيهــا األرض حــول الشــمس ويتميــز ســطح القمــر
بمناطــق ســوداء واســعة(((.
وعليــه يظهــر لنــا أن الفضــاء الخارجــي يختلــف عــن مــا شــمله الغــاف الجــوي مــن مكونــات
وإن كان الغالــب مــن الفقــه يطلــق لفــظ الفضــاء علــى أيــة حــال علــى مــا حــواه الغــاف الجــوي،
ومــا شــمله الفضــاء الخارجــي.
الفرع الثاني :ضوابط استخدام سطح القمر
ً
ﺃﻭﻻ -الضوابط العامة لالستخدام المشروع :
جــاءت ﻫﺬﻩ المبــادئ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ لتحكــم التحكــم فــي ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ الخارجــي ﻭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إلــى الجهــة
المصــدرة لهــذه المبــادئ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ فــي مضونهــا يمكــن ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ إنهــا تحكــم جميــع ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ التــي
ال تخضــع ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ تعبيــر المشــاعات العالميــة ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ فــي:
1 .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ المتحــدة ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ لمحكمــة ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ غيــر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺮﺓ االرضيــة(((.
2 .ســريان القانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك ميثــاق األمــم المتحــدة علــى الفضــاء الخارجــي.
وتمثــل ذلــك فــي :
 التوصيــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الــواردة فــي القــرار رقــم 1721بتاريــخ 1961 / 12 / 13م باعتبــار القانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك ميثــاق األمــم المتحــدة يســري
((( أمجد علوي علي ،مرجع سابق ،ص25
((( ليلى بن حمودة ،االستخدام السلمي للفضاء الخارجي( ،بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
( ،)2008ص17
((( فاروق سعد ،قانون الفضاء الكوني( ،بيروت  :الدار الجامعية للطباعة والنشر ،)1992،ص 153
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علــى الفضــاء الخارجــي.
كمــا جــاء فــي النــص علــى هــذا المبــدأ فــي معاهــدة الفضــاء عــام 1967م فــي المــادة الثالثــة
علــى أن ":تلتــزم الــدول األطــراف فــي المعاهــدة ،فــي مباشــرة أنشــطتها فــي ميــدان استكشــاف
واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،مراعــاة القانــون
الدولــي ،بمــا فــي ذلــك ميثــاق األمــم المتحــدة ،بغيــة صيانــة الســلم واألمــن الدولييــن وتعزيــز
التعــاون والتفاهــم الدولييــن(((".
وعليــه يظهــر لنــا أن الفضــاء الخارجــي يؤكــد علــى وحدتــه وتكاملــه المجتمــع الدولــي مــن
خــال عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة ذات المحتــوى العلمــي التــي يشــترك فيهــا الجهــد الدولــي
لتحديــد الطــر الماديــة لتحديــد الفضــاء الخارجــي ،ووصــف األطــر القانونيــة لحمايــة هــذه المكونات
الماديــة مــن بعضهــم البعــض.
3 .جميــع الــدول لهــا حريــة االستكشــاف واالســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي ؛ حيــث
تــم النــص علــى ذلــك فــي العديــد مــن القــرارات الصــادرة مــن الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة كالتالــي :
•قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  1148الصــادر بتاريــخ 1957 / 11 / 14م والــذي يقــوم
علــى حــث الــدول باالشــتراك معـا ً فــي دراســة نظــام تفتيــش يكفــل اقتصــار اطــاق
األجســام الــى الفضــاء الخارجــي علــى األغــراض الســلمية فقــط(((.
•كذلــك التوصيــة الصــادرة بالقــرار رقــم  1721بتاريــخ 1961 / 12 / 20م بــأن
يكــون لجميــع الــدول الحريــة الكاملــة فــي استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي
وفق ـا ً ألحــكام القانــون الدولــي(((.
•واخيــراً مــا نصــت عليــه الفقــرة ( 1و 2و  )3مــن المــادة األولــى مــن معاهــدة
الفضــاء عــام 1967م(((؛ حيــث نصــت الفقــرة ( " )1يباشــر استكشــاف واســتخدام
الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،لتحقيــق فائــدة
((( موقع األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ،معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف
واستخدام الفضاء الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(https://www.unov.org/unov/
 ،ar/unoosa.htmlتاريخ الزيارة في )2020 - 5 - 4
((( فاروق سعد ،قانون الفضاء الكوني ،ص154
((( المرجع السابق ،الموضع السابق.
((( ذات المعنى ليلى بن حمودة ،المسؤولية الدولية في قانون الفضاء(الجزائر :دار هومة للطباعة والنشر،)2009 ،
ص .194- 190
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ومصالــح جميــع البلــدان ،أيــا كانــت درجــة نمائهــا االقتصــادي أو العلمــي ،ويكونــان
ميدانــا للبشــرية قاطبــة".
•فقــرة (" )2وتكــون لجميــع الــدول حريــة استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي،
بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى دون تمييــز وعلــى قــدم المســاواة
وفقــا للقانــون الدولــي ،ويكــون حــرا الوصــول إلــى جميــع مناطــق األجــرام
الســماوية".
•فقــرة (")3ويكــون حــرا إجــراء األبحــاث العلميــة فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي
ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،وتراعــي الــدول تيســير وتشــجيع التعــاون
الدولــي فــي مثــل هــذه األبحــاث".
4 .أن الفضــاء الخارجــي ال يخضــع للملكيــة الوطنيــة  :وذلــك وفقـا ً لنــص المــادة الثانيــة مــن
معاهــدة الفضــاء عــام 1967م حيــث نصــت علــى " ال يجــوز التملــك القومــي للفضــاء
الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،بدعــوى الســيادة أو
بطريــق االســتخدام أو االحتــال أو بأيــة وســيلة أخــرى ".
وعليــه يظهــر لنــا أن المجتمــع الدولــي يقــد عبــر عــن رغبتــه فــي حمايــة الفضــاء الخارجــي
بوضــع أســس ومبــادئ ذات طبيعــة قانونيــة تلــزم جميــع األطــراف بتتبــع عملهــا االستكشــافي أو
الفضائــي بصفــة عامــة ،وعلــى ســطح القمــر بصفــة خاصــة ولكــن فــي الحــدود الســلمية التــي
تضمــن حــق كل دولــة علــى حــدى فــي العمــل علــى اســتغالل جهودهــا الفضائيــة لمصلحتهــا ودون
ضــرر باألطــراف اآلخريــن الذيــن يمتلكــون ذات الحقــوق والصالحيــات.
ومــع ذلــك فإننــا ال ننكــر ملكيــة الــدول لمــا تقــوم بــه مــن أنشــطة بوضــع أجهــزة بالمحطــات
الفضائيــة الخاصــة بهــا علــى ســطح القمــر وفــق نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الحاديــة عشــر مــن
اتفاقيــة القمــر .1979
ﺛﺎﻧﻴﺎً -الضوابط الخاصة لالستخدام المشروع لسطح القمر:
تعتبــر تقاريــر اللجنــة القانونيــة الفرعيــة للجنــة األمــم المتحــدة لالســتخدام الســلمي للفضــاء
هــي التــي تحكــم ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ الخارجــي .والمبــادئ والقواعــد القانونيــة المنظمــة
ألنشــطة الــدول فــي الفضــاء الخارجــي وهــي كالتالــي:
1.أن يكون استخدام سطح القمر لمصلحة البشرية:
وهــذا مــا جــاء فــي ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ األولــى مــن المــادة األولــى ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﺴﻨﺔ  1967حيــث
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نصــت علــى "يباشــر استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام
الســماوية األخــرى ،لتحقيــق فائــدة ومصالــح جميــع البلــدان ،أيــا كانــت درجــة نمائهــا االقتصــادي
أو العلمــي ،ويكونــان ميدانــا للبشــرية قاطبــة(((".
ونصــت ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ األولــى مــن المــادة ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﺴﻨﺔ  1967ﻋﻠﻰ " تلتــزم
الــدول األطــراف فــي المعاهــدة ،فــي استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر
واألجــرام الســماوية األخــرى ،االسترشــاد بمبــدأ التعــاون والتســاعد المتبــادل ،والمراعــاة الحقــة
فــي مباشــرة أنشــطتها فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى،
للمصالــح المقابلــة التــي تكــون لجميــع الــدول األخــرى األطــراف فــي المعاهــدة "
2.اقتصار االستخدام على الغايات السلمية:
وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي عــام 1967م " تتعهــد
الــدول األطــراف فــي المعاهــدة بعــدم وضــع أيــة أجســام تحمــل أيــة أســلحة نوويــة أو أي نــوع آخــر
مــن أســلحة التدميــر الشــامل فــي أي مــدار حــول األرض ،أو وضــع مثــل هــذه األســلحة علــى أيــة
أجــرام ســماوية أو فــي الفضــاء الخارجــي بأيــة طريقــة أخــرى" .
3.العمل على عدم حدوث تلوث أو أي تغيرات تكون ضارة بمحيط الكرة االرضية :
عــرف البعــض التلــوث بأنــه ":قيــام اإلنســان مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة بإضافــة مــواد
أو طاقــة إلــى البيئــة ،بصــورة يترتــب عليهــا آثــار ضــارة يمكــن أن تعــرض اإلنســان للخطــر ،أو
تمــس بالمــوارد البيولوجيــة أو األنظمــة البيئيــة ،إلــى نحــو يــؤدي إلــى التأثيــر علــى االســتخدام
المشــروع للبيئــة"(((.
إال أنــه تعريــف محــل نظــر لمــا فيــه مــن قصــور فــي تحديــد التلــوث بصــورة أشــياء
مســماة كمــواد أو طاقــة ،والظاهــر مــن طبيعــة األضــرار التــي قــد تترتــب علــى األرض جــراء
االســتخدامات للفضــاء الخارجــي علــى ســطح القمــر أن التلــوث ليــس شــرطا ً أن ينتــج عــن مــواد
أو طاقــة ولــو عبــر هــذا التوجــه بتعبيــر أنــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وإنمــا مــا نــراه اآلن أن
تلــوث البيئــة األرضيــة ليــس مجــرد تلــوث بيولوجــي فقــط فهنــا التلــوث الحســي فــي الموجــات التــي
تصــل األرض والتأثيــر علــى العصبــي كذلــك وليــس فقــط مجــرد التلــوث المرئــي أو الملمــوس.

((( موقع األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ،معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف
واستخدام الفضاء الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ،تاريخ الزيارة في )2020 - 5 - 4
((( حمداوي محمد ،األساس القنوني للمسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ،مذكرة ماستر(،الجزائر ،جامعة موالي
الطاهر ،)2009 ،ص .32
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واتضــح االلتــزام بالعمــل علــى عــدم حــدوث أي تلــوث أو ضــرر مــن خــال نــص المــادة
التاســعة الفقــرة الثانيــة مــن معاهــدة الفضــاء 1967م علــى " وتلتــزم الــدول األطراف فــي المعاهدة،
فــي دراســة واستكشــاف الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى،
تفــادي إحــداث أي تلويــث ضــار لهــا وكذلــك أيــة تغييــرات ضــارة فــي البيئــة األرضيــة يســببها
إدخــال أيــة مــواد غيــر أرضيــة ،والقيــام عنــد االقتضــاء باتخــاذ التدابيــر المناســبة لهــذا الغــرض "
وبالتالــي يجــب عنــد دراســة واستكشــاف الفضــاء الخارجــي تفــادي حــدوث أي تلويــث ضــار
أو أي تغيــرات ضــارة بمحيــط الكــرة االرضيــة وبيئتهــا نتيجــة دخــول مــواد غيــر أرضيــة .
وعليــه يظهــر لنــا أن الفضــاء الخارجــي مجــال واســع الســتخدام القــدرات العلميــة فــي مصلحة
البشــرية ،وليــس فــي يتــم بحــث التزامــات الــدول األعضــاء فــي المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة،
وإنمــا ظهــر مــن النصــوص أن هنــاك مصالــح متنوعــة يمكــن للــدول القيــام بهــا لصالــح البشــر
وحمايــة الجنــس البشــري باالبتعــاد عــن ممارســة بعــض النشــطة التــي وإن كانــت ترتــب للــدول
مصالــح سياســية إال إنهــا تمثــل إضــراراً بالبشــر فهــي مجــال تحقيــق هــذه المصالــح البشــرية
باالبتعــاد عنهــا والعــم لعلــى االنتفــاع بالمجــال الفضائــي قــدر المســتطاع بعيــداً عــن الخســائر
البشــرية .
4.سلمية األنشطة القومية التي تباشرها الدول على سطح القمر:
وذلــك اتضــح مــن خــال المــادة السادســة مــن معاهــدة الفضــاء 1967م حيــث نصــت علــى "
تترتــب علــى الــدول األطــراف فــي المعاهــدة مســؤولية دوليــة عــن األنشــطة القوميــة المباشــرة فــي
الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،ســواء باشــرﺗﻬا الهيئــات
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة ،وعــن تأميــن مباشــرة األنشــطة القوميــة وفقــا للمبــادئ المقــررة
فــي هــذه المعاهــدة .وتراعــي الدولــة المعنيــة الطــرف فــي المعاهــدة فــرض اإلجــازة واإلشــراف
المســتمر علــى أنشــطة الهيئــات غيــر الحكوميــة فــي الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك القمــر
واألجــرام الســماوية األخــرى وفــي حالــة صــدور األنشــطة المباشــرة فــي الفضــاء الخارجــي،
بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،عــن إحــدى المنظمــات الدوليــة ،تكــون هــذه
المنظمــة ،مــع الــدول التــي تكــون مشــتركة فيهــا وأطرافــا فــي المعاهــدة ،هــي صاحبــة المســؤولية
عــن التــزام أحــكام المعاهــدة"
ووفقــا ً لهــذه المــادة فإننــا نــرى أنــه :تتحمــل الــدول األطــراف فــي المعاهــدة بالمســؤولية
الدوليــة عــن األنشــطة القوميــة التــي تباشــرها فــي الفضــاء الخارجــي ســواء قــام بمباشــرتها هيئــات
حكوميــة أو غيــر حكوميــة.
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كمــا نصــت المــادة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ مــن المعاهــدة علــى  ":تترتــب علــى كل دولــة مــن الــدو ل
األطــراف فــي المعاهــدة تطلــق أو تتيــح إطــاق أي جســم فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك
القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،وعلــى كل دولــة مــن الــدول األطــراف يطلــق أي جســم مــن
إقليمهــا أو مــن منشــآﺗﻬا ،المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تلحــق أيــة دولــة أخــرى مــن
الــدول األطــراف فــي المعــا هــدة أي شــخص مــن أشــخاصها الطبيعييــن أو القانونييــن بســبب ذلــك
الجســم أجزائــه فــوق األرض أو فــي الفضــاء الجــوي أو فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك
القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ".
وعليــه يظهــر لنــا أنــه باإلمــكان ألي مــن أعضــاء المجتمع الــدول باســتغالل الفضــاء الخارجي
علــى ســطح القمــر فــي تحقيــق أغراضــه القوميــة مــن أي نــوع ولــو كانــت عســكرية طالمــا فــي
حــدود األبحــاث العلميــة الســلمية،ولكن دون إضــرار ليــس فقــط بالبشــر واألشــخاص المعنويــة
التــي تنتمــي إليهــا ،بــل أيضـا ً تراعــي أشــخاص الــدول األخــرى مــن طبيعييــن ومعنويــون؛ حيــث
يمكــن للــدول االســتغالل بمــا يضــر بــأي مــن المصالــح الخاصــة ألفــراد طبيعيــة مــن حيــث الصحــة
علــى ســبيل المثــال باألجســام النوويــة،أو مصالــح األشــخاص المعنويــة ومنهــا الجانــب االقتصــادي
علــى ســبيل المثــال فــي حقــوق الشــركات أصحــاب التســجيل الدولــي ألقمــار البــث .
كمــا يمكــن أن تعــرض الدولــة المطلقــة الــدول األخــرى لخطــر ســقوط القمــر الصناعــي علــى
أرض دولــة أخــرى؛ ممــا يعرضهــا ألخطــار متنوعــة((( ،وأهمهــا األخطــار البيئيــة التــي قــد تســببها
تجــارب الــدول التــي ســمحت لهــا إمكانياتهــا أن تغــزو الفضــاء قبــل غيرهــا مــن الــدول((( .
5.مســئولية الدولــة عــن ســلمية اإلطــاق ومراقبــة األجســام التــي تطلقهــا فــي الفضــاء
الخارجــي علــى ســطح القمــر.
وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة مــن معاهــدة الفضــاء 1967م " تحتفــظ الدولــة الطــرف
فــي المعاهــدة والمقيــد فــي ســجلها أي جســم مطلــق فــي الفضــاء الخارجــي بالواليــة والمراقبــة
علــى ذلــك الجســم وعلــى أي أشــخاص يحملهــم أثنــاء وجــوده ووجودهــم فــي الفضــاء الخارجــي أو
علــى أي جــرم ســماوي ،وال تتأثــر ملكيــة األجســام المطلقــة فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك
األجســام الهابطــة أو المنشــأة علــى أي جــرم ســماوي ،وال ملكيــة أجزائهــا ،بوجودهــا فــي الفضــاء
الخارجــي أو علــى جــرم ســماوي أو بعــودﺗﻬا إلــى األرض.

((( هشام عمر أحمد الشافعي ،المسؤولية الدولية عن األضرار الناجمة عن األنشطة الفضائية النووية(،د.ط)(،القاهرة،
شركة الدليل للطبع والنشر ،)2013،ص  53وما بعدها.
((( نادر علي عجمي ،مشروعية السالح النووي بين القانون الدولي والعالقات الدولية ،الطبعة األولى( ،بيروت:
منشأة المعارف الحقوقية ،)2017،ص .33
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وتــرد إلــى دولــة الســجل التــي تكــون طرفــا فــي المعاهــدة أيــة أجســام مقيــدة فــي ســجلها أو أيــة
أجــزاء منهــا يعثــر عليهــا خــارج حدودهــا ،علــى أن تقــوم تلــك الدولــة قبــل الــرد بتقديــم البيانــات
الثبوتيــة الالزمــة عنــد طلبهــا".
وبالتالــي كل دولــة لهــا الواليــة والمراقبــة علــى أي جســم مطلــق فــي الفضــاء الخارجــي يكــون
مســجل باســمها كذلــك وعلــى أي شــخص قــد يحملــه أثنــاء وجــوده فــي الفضــاء الخارجــي أو علــى
أي جــرم ســماوي آخــر وال تتأثــر ملكيــة األجســام المطلقــة فــي الفضــاء الخارجــي.
6.ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ المباشر ﻭﻏير المباشر ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ على سطح القمر :
ورد النــص علــى هــذا الضمــان فــي كل مــن الفقــرة ( 3و  )4ﻣﻦ المــادة ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ،1967ﻓﻨﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ " ويجــب علــى كل دولــة مــن الــدول األطــراف فــي المعاهــدة،
يكــون لديهــا مــن األســباب مــا يحملهــا علــى االعتقــاد بــأن ثمــة نشــاطا تجريبيــا مزمعــا منهــا أو
مــن مواطنيهــا فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،قــد
يتســبب فــي عرقلــة ،محتملــة اإلضــرار ،ألنشــطة الــدول األطــراف األخــرى فــي ميــدان استكشــاف
واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،لألغــراض
الســلمية ،إجــراء المشــاورات الدوليــة المناســبة قبــل الشــروع فــي ذلــك النشــاط أو التجريــب ".
وبالتالــي يجــب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ فــي المعاهــدة إجــراء المشــاورات ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
المناســبة ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ فــي ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻭ تجريــب ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ يحملهــا ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﻣﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ الخارجي ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
فــي ﻋﺮﻗﻠﺔ محتملــة ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ونصــت ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ " ويجــوز لــكل دولــة مــن الــدول األطــراف فــي المعاهــدة يكــون لديهــا
مــن األســباب مــا يحملهــا علــى االعتقــاد بــأن ثمــة نشــاطا أو تجريبــا مزمعــا مــن أيــة دولــة أخــرى
مــن الــدول األطــراف فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى،
قــد يتســبب فــي عرقلــة ،محتملــة اإلضــرار ،لألنشــطة المباشــرة فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام
الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،لألغــراض الســلمية ،طلــب
إجــراء المشــاورات الالزمــة بشــأن ذلــك النشــاط التجريبــي ".وعليــه يظهــر لنــا أنــه علــى ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﻃﺮﻑ فــي المعاهــدة ﻃﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ المشــاورات ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ التجريبــي.
كما نرى أن الطبيعة القانونية الستخدام الفضاء الخارجي ال تسمح ألي من الدول باالستخدام
غير المشروع لهذه المساحة الخارجة عن حدود السيادة والسيطرة مما يدع الفرصة سانحة للعمل
الدولي المشترك في استغالل هذه المساحة لصالح البشرية ليس العكس.
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المطلب الثاني :مفهوم أنشطة الفضاء الخارجي على سطح القمر
تتنــوع األنشــطة هنــا إلــى ســلمية وغيــر ســلمية تحتــاج إلــى مناقشــتها لقيــاس مدى المشــروعية.
وقــد عرفهــا قانــون الفضــاء اإلماراتــي رقــم ( )12لســنة  2019بموجــب نــص المــادة األولــى منــه
أنهــا ":األنشــطة التــي تســتهدف المنطقــة المحــددة ،بمــا فــي ذلــك اكتشــافها أو إحــداث أثــر فيهــا أو
اســتخدامها أو االنتفــاع بهــا ،وفقـا ً ألحــكام المــاردة( )4مــن هــذا القانــون.
الفرع األول :األنشطة السلمية على سطح القمر
ذكــرت المــادة الرابعــة مــن قانــون الفضــاء اإلماراتــي األنشــطة الفضائيــة المرخــص لهــا
باإلمــارات علــى ســبيل الحصــر ال علــى ســبيل المثــال ؛ حيــث قســمتها إلــى قســمين األول منهمــا
يضــم األنشــطة الفضائيــة البحتــة ،والثانــي يحــدد األنشــطة المتعلقــة باألنشــطة الفضائيــة والقطــاع
الفضائــي عامــة .و أكــد المجتمــع الدولــي عزمــه علــى منــع أيــة اســتخدامات غيــر ســليمة بالنــص
فــي العديــد مــن االتفاقيــات ،وال زم الــدول المتعاهــدة أيضـا ً بحصــر بأنشــطتها علــى ســطح القمــر
فــي األنشــطة الفضائيــة الســلمية؛ وعليــه يكــون أي خــرق لهــذه االتفاقيــات والمعاهــدات باالســتخدام
غيــر الســلمي هــو مــن بــاب عــدم المشــروعية التــي تطلــب الحاجــة إلــى وجــود النــزاع الــذي
ســتدعي بطبيعــة الحــال لجهــة تعمــل علــى تســويته بيــن تلــك الــدول.
وباسـتقراء المعاهـدات ظهـرت معاهـدة المبـادئ المنظمة ألنشـطة الـدول في ميدان استكشـاف
واسـتخدام الفضـاء الخارجـي ،بمـا فـي ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى ،وبموجـب نـص
المـادة الرابعـة منهـا ورد تعهـد الـدول بممارسـة األنشـطة السـلمية علـى سـطح القمر.
حيــث ورد بهــا أنــه ":تتعهــد الــدول األطــراف فــي المعاهــدة بعــدم وضــع أيــة أجســام تحمــل
أيــة أســلحة نوويــة أو أي نــوع آخــر مــن أســلحة التدميــر الشــامل فــي أي مــدار حــول األرض ،أو
وضــع مثــل هــذه األســلحة علــى أيــة أجــرام ســماوية أو فــي الفضــاء الخارجــي بأيــة طريقــة أخرى،
وتراعــي جميــع الــدول األطــراف فــي المعاهــدة قصــر اســتخدامها للقمــر واألجــرام الســماوية
األخــرى علــى األغــراض الســلمية  .ويحظــر إنشــاء أيــة قواعــد أو منشــآت أو تحصينــات عســكرية
وتجريــب أي نــوع مــن األســلحة وإجــراء أيــة منــاورات عســكرية فــي األجــرام الســماوية  .وال
يحظــر اســتخدام المــاكات العســكرية ألغــراض البحــث العلمــي أو أليــة أغــراض ســلمية أخــرى .
وكذلــك ال يحظــر اســتخدام أيــة معــدات أو مرافــق تكــون الزمــة لالستكشــاف الســلمي للقمــر
ولألجــرام الســماوية األخــرى" .وهنــاك العديــد مــن االســتخدامات الســلمية للفضــاء الخارجــي
فهــذه االســتخدامات تنقســم الــى اســتخدامات تجاريــة و مدنيــة.
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1.االستخدامات المدنية :
االستخدامات المدنية تتمثل بعمليات استكشاف الفضاء الخارجي من خالل مراقبة األرض
واالستفادة من ذلك في الرصد الجوي وإدارة الكوارث والمالحة ومن األمثلة على ذلك(((:
•األرصــاد الجويــة  :حيــث تســاعد األرصــاد الجويــة علــى معرفــة ظواهــر الطقــس والتنبؤ
بهــا ومراقبــة تيــارات المحيطــات والمكونــات الرئيســية لــأرض للتعــرف علــى األرض
وقيــاس البيانــات الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ علــى المــدى المتوســط والبعيــد((( .
•االتصاالت السلكية والالسلكية:
•استكشاف الفضاء واالستشعار عن بعد
•تحديد المواقع
ومــن ذلــك يظهــر لنــا أن المجتمــع الدولــي وإن كان قــد نظــر إلــى الفضــاء الخارجــي علــى
اعتبــاره ســاحة للحــرب العلميــة أو العســكرية لإلضــرار بالغيــر إال أنــه يظهــر هنــا أنــه لــم يتــرك
األمــر فــي شــكل الحــرب بــل ذهــب للبحــث عــن االنتفــاع بالفضــاء الخارجــي وبصفــة خاصــة فــي
تحقيــق أغــراض دوليــة ومحليــة لــكل دولــة علــى حــدى  .ويظهــر ذلــك مــن خــال تمكيــن أي دولــة
طــرف مــن أن تنشــئ مــا تريــد مــن شــبكات االتصــاالت وتســهيل معامالتهــا الدوليــة والمحليــة فــي
اإلطــار المدنــي للتعامــات مــن خــال اســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي إنشــاء شــبكات االتصــاالت
الســلكية والالســلكية واستكشــاف الفضــاء واالستشــعار عــن بعــد وتحديــد المواقــع بنــا ًء علــى
اســتخراج تصريحــات قانونيــة لممارســة ذلــك ،والمثــال علــى ذلــك مــا أقرتــه المــادة الخامســة
عشــرة مــن قانــون الفضــاء اإلماراتــي فيمــا يتعلــق بتنظيــم تصريــح تقديــم خدمــات االتصــاالت
الفضائيــة ،وكذلــك المــادة السادســة عشــرة فــي تنظيمهــا ألنشــطة الرحــات الفضائيــة المأهولــة.
2.االستخدامات التجارية  :فهي تكون هدفها الربح مثل(((:
• االتصاالت والبث الفضائي
• السياحة الفضائية

((( محمد بهي الدين عرجون ،الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية ،مرجع سابق ،ص 282 - 281
((( محمد نصر محمد ،تدويل االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،الطبعة األولى(،المملكة العربية السعودية،
مركز الدراسات العربية ،2015 ،ص .133
((( فاروق سعد ،قانون الفضاء الكوني ،مرجع سابق ،ص 231
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وقــد أكــدت المــادة الثالثــة مــن االتفــاق المنظــم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام
الســماوية األخــرى علــى جانــب مــن تلــك االســتخدامات؛ حيــث ورد فيهــا أنــه(((":
1 .يقتصر استخدام جميع الدول األطراف للقمر على األغراض السلمية.
2 .يحظــر أي ﺗﻬديــد بالقــوة أو اســتخدامها أو اإلتيــان بــأي عمــل عدائــي أو التهديــد بــه علــى
ســطح القمــر ويحظــر بالمثــل اســتخدام القمــر الرتــكاب مثــل هــذا العمــل أو توجيــه أي
ﺗﻬديــد مــن هــذا النــوع فيمــا يتعلــق بــاألرض ،والقمــر ،والســفن الفضائيــة ،والعامليــن فــي
الســفن الفضائيــة أو األجســام الفضائيــة التــي هــي مــن صنــع اإلنســان.
3 .ال يجــوز للــدول األطــراف فــي هــذا االتفــاق أن تضــع فــي مــدار حــول القمــر ،أو فــي
مســار آخــر متجــه إلــى القمــر أو دائــر حولــه ،أجســاما تحمــل أســلحة نوويــة أو أي أنــواع
أخــرى مــن أســلحة التدميــر الشــامل أو أن تضــع مثــل هــذه األســلحة أو أن تســتخدمها
علــى القمــر أو فيــه.
4 .يحظــر إنشــاء قواعــد ومنشــآت وتحصينــات عســكرية ،وتجريــب أي نــوع مــن األســلحة
و إجــراء منــاورات عســكرية علــى القمــر ،وال يحظــر اســتخدام العســكريين ألغــراض
البحــث العلمــي أو أليــة أغــراض ســلمية أخــرى وال يحظــر كذلــك اســتخدام أيــة معــدات
أو مرافــق تكــون الزمــة لالستكشــاف واالســتخدام الســلميين للقمــر".
وعليــه يظهــر لنــا تمكــن المجتمــع الدولــي مــن اســتغالل الفضــاء الخارجــي بــل واســتثماره
فــي األنشــطة التجاريــة التــي تهــدف إلــى الربــح مــن خــال تمكيــن الــدول األطــراف مــن اســتغالل
حقهــا فــي اســتعمال الفضــاء الخارجــي علــى ســطح أن تســتفيد مــن بعضهــا البعــض فــي عــدة
مجــاالت ليســت فقــط المجــال المدنــي بــل تطــرق أيض ـا ً للمجــال االقتصــادي الــذي يبحــث وفــي
منافســة شــديدة فــي مجــال إنشــاء شــبكات االتصــاالت والبــث الفضائــي ،وكذلــك فــي مجال الســياحة
الفضائيــة .وتفــادي مــا قــد يحــدث مــن أضــرار جــراء ذلــك كمــا لــو حدثــت تداخــات بيــن شــبكات
االتصــال ممــا قــد يضــر ليــس فقــط بتلــك الشــبكات أو مالكيهــا ،وليــس فقــط فيمــا يتعلــق باألضــرار
الماديــة ،بــل أيضــا مــا يتوقــع حدوثــه نتيجــة هــذه التداخــات بيــن التــرددات المختلفــة مــن أضــرار
ماديــة وخســائر تصيــب الدولــة صاحبــة الشــبكة المتضــررة ،وكذلــك األضــرار البشــرية التــي قــد
تصيــب البشــر فــي دولــة التضــرر مــن تداخــل التــرددات الــذي قــد يمنــع إنقــاذ البشــر بنــاء علــى
تداخــل هــذه التــرددات التــي قــد تســتعمل لطلــب المســاعدة لإلنقــاذ عــن طريــق إشــارات هــذه
((( موقع األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ،االتفاق المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية
األخرى ( ،https://www.un.org/ar/events/spaceweek/resources.shtmlتاريخ الزيارة في 5 - 4
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التــرددات فــي بعــض الــدول(((.
الفرع الثاني :األنشطة غير السلمية على سطح القمر
إذا نظرنــا الــى االتفاقيــات المتعلقــة باســتخدام الفضــاء الخارجــي نجــد إنهــا جميعـا ً أكــدت علــى
مبــدأ االســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي ،ومــن األنشــطة غيــر الســلمية للفضــاء الخارجــي
االســتخدامات العســكرية للفضــاء
إن القطــاع العســكري فيــه جانيــن مــن العمــل؛ حيــث يوجــد الجانــب المهنــي العســكري الــذي
قــد يهــدف إلــى المنــاورات والعمــل التدريبــي المهنــي البحــت و تطبيقاتــه علــى أرض الواقــع،
والتــي قــد تكــون هــذه األرض هــي أرض ســطح القمــر ،وعلــى الجانــب اآلخــر قــد يكون االســتخدام
العســكري لســطح القمــر هــو اســتخدام ألغــراض البحــث العلمــي؛ فهنــاك العديــد مــن أغــراض
البحــث العلمــي العســكري تحتــاج إلــى التجــارب التــي ينبغــي أن تتحصــل الدولــة علــى نتائجهــا
قبــل أن تســتخدمها .
ومــن هــذا المنطلــق فقــد ســاد االعتــراف باألغــراض البحثيــة العلميــة للــدول علــى ســطح
القمــر وفــي ذات الوقــت منــع الــدول مــن إجــراء أيــة تجــارب تضــر بالغيــر أو بــاألرض بصفــة
عامــة ،مــع حظــر االســتخدام العســكري البحــت لســطح القمــر وغيــره ؛ وهــو مــا ورد بموجــب
الفقــرة الرابعــة مــن نــص المــادة الثالثــة مــن االتفــاق المنظــم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر
واألجــرام الســماوية األخــرى ،والتــي ورد فيهــا أنــه ":يحظــر إنشــاء قواعــد ومنشــآت وتحصينــات
عســكرية ،وتجريــب أي نــوع مــن األســلحة وإجــراء منــاورات عســكرية علــى القمــر ،وال يحظــر
اســتخدام العســكريين ألغــراض البحــث العلمــي أو أليــة أغــراض ســلمية أخــرى  .وال يحظــر
كذلــك اســتخدام أيــة معــدات أو مرافــق تكــون الزمــة لالستكشــاف واالســتخدام الســلميين للقمــر "
ويتمثــل خطــر االســتخدامات العســكرية للفضــاء فــي وضــع األســلحة النوويــة فــي الفضــاء
للعــدوان علــى الــدول أو الشــعوب ،كذلــك اســتخدام األقمــار االصطناعيــة فــي االســتطالع
والتصويــر ومراقبــة أهــداف األرض كمــا تســتعمل فــي إجــراء البحــوث التــي تحتاجهــا الســلطات
العســكرية وفــي ربــط إشــارات التلفزيــون والــرادار
وفــي اطــاق وإرشــاد الصواريــخ وفــي التحذيــر المكبــر بالهجــوم علــى الدولــة بالصواريــخ أو
األقمــار الصناعيــة ،وتتلخــص األغــراض العســكرية فــي الفضــاء الخارجــي كالتالــي(((:
((( محمود حجازي محمود ،النظام القانوني الدولي لالتصاالت باألقمار الصناعية(،القاهرة ،دار النهضة العربية،
 ،)2001ص .140 - 139
((( إبراهيم فهمي .حاتة ،القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء( ،القاهرة  :دار النهضة العربية ،)1966 ،ص492
493 -
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•إنشــاء قواعــد عســكرية فــي الفضــاء الخارجــي أو علــى ســطح القمــر أو علــى األجــرام
الســماوية
•تخزين أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية االستراتيجية في األقمار الصناعية .
•إطــاق الصواريــخ ذات الــرؤوس النوويــة مــن الفضــاء الخارجــي علــى ســطح األرض
ألي دولــة تحــت هــذا الفضــاء عنــد انــدالع الحــرب بينهمــا وبيــن دولــة ذات إمكانيــات
هائلــة فــي هــذا المجــال .
•اســتخدام األقمــار الصناعيــة فــي أعمــال التجســس مــن الفضــاء الخارجــي وجمــع
المعلومــات عــن الــدول التــي تــدور حولهــا هــذه األقمــار
•اســتخدام هــذا الفضــاء ألي أغــراض عدوانيــة غيــر ســلمية ضــد رفاهيــة العالــم وســامته
وضــد الســلم واألمــن الدولييــن علــى أي وجــه مــن الوجــوه.
وفــي ذلــك ذهــب بعــض الفقــه إلــى تحريــم أي نــوع مــن أنــواع االســتخدام العســكري ألي
غــرض مــن األغــراض علــى ســطح القمــر ،وأخــذ فــي تحليــل النــص بالنظــرة الضيقــة مــن هــدف
النــص((( .وهــذا الــرأي محــل نظــر لمــا ورد بالنــص مــا يفيــد إمكانيــة قيــام الجهــات الحكوميــة
العســكرية بأعمــال بالفضــاء الخارجــي أو علــى ســطح القمــر بمــا يفيــد البحــث العلمــي ونفــع
البشــرية قاطبــة .
وعليــه يظهــر لنــا أن االتفــاق المنظــم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية
األخــرى قــد حظــر علــى أي دولــة أن تقــوم بإنشــاء أي قواعــد أو منشــآت وتحصينــات عســكرية
علــى ســطح القمــر وفــي نفــس الوقــت ســمح باســتخدام أيــة معــدات أو مرافــق عســكرية تكــون
الزمــة لالستكشــاف واالســتخدام الســلميين للقمــر بمــا يعــود بالنفــع علــى البشــرية.

(((

صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام(،القاهرة ،دار النهضة العربية ،)2007،ص.897
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مرشوعية مامرسة أنشطة الفضاء الخارجي عىل سطح القمر ( ) 509 - 549
المبحــث الثانــي :المخالفــات الناجمــة عــن ممارســة أنشــطة الفضــاء الخارجــي
علــى ســطح القمــر
تمهيد وتقسيم:
يعكــف هــذا المبحــث علــى مناقشــة المخالفــات التــي تنجــم عــن ممارســة انشــطة الفضــاء
الخارجــي علــى ســطح القمــر ،ومــدى تأثيرهــا علــى البيئــة ،ومــن جانــب آخــر تحليــل مخالفــات
الملكيــة واالســتغالل علــى ســطح القمــر .وقــد قســم هــذا الفصــل إلــى مبحثيــن كالتالــي:
المطلب األول :مخالفات استكشاف واستخدام القمر
المطلب الثاني  :مخالفات الملكية واستغالل سطح القمر
المطلب األول :مخالفات استكشاف واستخدام سطح القمر
هنــاك العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات التــي تنظــم عمليــات استكشــاف واســتخدام الفضــاء
الخارجــي ومنهــا (اتفاقيــة تنظيــم نشــاط الــدول علــى القمــر أو األجســام الفضائيــة األخــرى)
و(معاهــدة المبــادئ المنظمــة ألنشــطة الــدول فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي،
بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخرى).وعليــه تتجــه الدراســة فــي هــذا المطلــب إلــى
بيــان أهــم وأبــرز المخالفــات التــي اهتــم بهــا البحــث فــي موضــوع الدراســة .
الفرع األول :اختالل التوازن البيئي الناتج عن استكشاف أو استخدام سطح القمر
أكــدت معاهــدة الفضــاء فــي المــادة التاســعة علــى التــزام الــدول واألطــراف فــي المعاهــدة فــي
دراســة واستكشــاف الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى تفــادي
إحــداث أي تلويــث ضــار وكذلــك أيــة تغيــرات ضــارة بالبيئــة االرضيــة بســببها إدخــال أيــة مــواد
غيــر أرضيــة.
حيــث ورد بهــا أنــه ":تلتــزم الــدول األطــراف فــي المعاهــدة ،فــي استكشــاف واســتخدام
الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،االسترشــاد بمبــدأ التعــاون
والتســاعد المتبــادل ،والمراعــاة الحقــة فــي مباشــرة أنشــطتها فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي
ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،للمصالــح المقابلــة التــي تكــون لجميــع الــدول األخــرى
األطــراف فــي المعاهــدة .
وتلتــزم الــدول األطــراف فــي المعاهــدة ،فــي دراســة واستكشــاف الفضــاء الخارجــي ،بمــا
فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،تفــادي إحــداث أي تلويــث ضــار لهــا وكذلــك
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أيــة تغييــرات ضــارة فــي البيئــة األرضيــة يســببها إدخــال أيــة مــواد غيــر أرضيــة ،والقيــام عنــد
االقتضــاء باتخــاذ التدابيــر المناســبة لهــذا الغــرض .
ويجــب علــى كل دولــة مــن الــدول األطــراف فــي المعاهــدة ،يكــون لديهــا مــن األســباب مــا
يحملهــا علــى االعتقــاد بــأن ثمــة نشــاطا تجريبيــا مزمعــا منهــا أو مــن مواطنيهــا فــي الفضــاء
الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،قــد يتســبب فــي عرقلــة ،محتملــة
اإلضــرار ،ألنشــطة الــدول األطــراف األخــرى فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء
الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،لألغــراض الســلمية ،إجــراء
المشــاورات الدوليــة المناســبة قبــل الشــروع فــي ذلــك النشــاط أو التجريــب .ويجــوز لــكل دولــة
مــن الــدول األطــراف فــي المعاهــدة يكــون لديهــا مــن األســباب مــا يحملهــا علــى االعتقــاد بــأن ثمــة
نشــاطا أو تجريبــا مزمعــا مــن أيــة دولــة أخــرى مــن الــدول األطــراف فــي الفضــاء الخارجــي،
بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ،قــد يتســبب فــي عرقلــة ،محتملــة اإلضــرار،
لألنشــطة المباشــرة فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر
واألجــرام الســماوية األخــرى ،لألغــراض الســلمية ،طلــب إجــراء المشــاورات الالزمــة بشــأن ذلــك
النشــاط التجريبــي ".
وعليــه يظهــر لنــا أن معاهــدة الفضــاء قــد أكــدت علــى مبــدأ فــي غايــة األهميــة وهــو عنــد
قيــام الــدول األطــراف فــي المعاهــدة ،بدراســة واستكشــاف الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر
واألجــرام الســماوية األخــرى ،يجــب عليهــا أن تتفــادي إحــداث أي تلويــث ضــار لهــا وكذلــك أيــة
تغييــرات ضــارة فــي البيئــة األرضيــة وذلــك لحمايــة البيئــة والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي .وكذلــك
الحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييــن(((.
ويحدث اختالل في توازن البيئة نتيجة األضرار البيئة التي تقع على الكرة االرضية من طرف
األجسام الفضائية ،ويحدث التلوث لسطح األرض أو غالفها الجوي نتيجة تحطم لألجهزة النووية
التي تحملها مركبات الفضاء كما تؤدي مركبات الفضاء المطلقة في الفضاء الخارجي الى تلويث
األجرام السماوية بالبكتريا االرضية أو المواد المشعة التي تحملها (((.
كذلــك قــد تجلــب المركبــات الفضائيــة معهــا الــى الكــرة االرضيــة المــواد الضــارة التــي تــؤدي
الــى التلــوث البيولوجــي والكيميائــي ممــا يــؤدي الــى المــرض أو المــوت أو يحــول دون النمــو
الطبيعــي للكائنــات الحيــة وقــد تتعــرض احــد األجــرام الســماوية الــى التلــوث البيئــي ممــا يــؤدي
((( خرشي عمر معمر ،التراث المشترك لإلنسانية في قانون الفضاء(،الجزائر :جامعة الجزائر ،رسالة
دكتوراه ،)2017،ص.28
((( ليلى بن حمودة ،المسؤولية الدولية في قانون الفضاء(الجزائر :دار هومة للطباعة والنشر ،)2009 ،ص- 126
192 - 127
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الــى إخــال فــي توازنهــا الطبيعــي .كذلــك نصــت المــادة الســابعة فقــرة ( )1مــن االتفــاق المنظــم
ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى" علــى الــدول األطــراف ،فــي
استكشــافها للقمــر واســتخدامه ،أن تتخــذ تدابيــر لمنــع اختــال تــوازن بيئتــه القائــم ،ســواء بإحــداث
تغييــرات ضــارة فــي هــذه البيئــة ،أو بتلويثهــا علــى نحــو ضــار بإدخــال مــادة غريبــة عــن بيئتــه أو
بطريقــة أخــرى  .وعلــى الــدول األطــراف أيضــا أن تتخــذ تدابيــر لتجنــب التأثيــر علــى نحــو ضــار
فــي بيئــة األرض عــن طريــق إدخــال مــادة ال أرضيــة فيهــا بطريقــة أخــرى".
وعليــه يظهــر لنــا أنــه للحفــاظ علــى التــوازن البيئــي وحمايــة ســطح القمــر مــن التلــوث البــد
أن يكــون هنــاك رقابــة دوليــة علــى جميــع األعمــال التــي تقــوم بهــا الــدول فــي الفضــاء الخارجــي
وذلــك لمراقبــة هــذه األنشــطة والعمــل علــى حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي.
الفرع الثاني :احتكار عينات البحث العلمي على سطح القمر
أ َّكــد االتفــاق المنظــم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى علــى
منــع احتــكار عينــات البحــث العلمــي فــي الفضــاء الخارجــي:
حيــث نــص االتفــاق فــي المــادة الخامســة فقــرة ( )1علــى " علــى الــدول األطــراف أن
تعلــم األميــن العــام لألمــم المتحــدة وكذلــك الجمهــور واﻟﻤﺠتمــع الدولــي العلمــي ،إلــى أبعــد مــدى
ممكــن ،بأنشــطتها المتعلقــة باستكشــاف القمــر واســتخدامه  .وتعطــى المعلومــات المتعلقــة بالوقــت،
والمقاصــد ،والمواقــع ،والمعالــم المداريــة ،والمــدة ،فيمــا يتصــل بــكل بعثــة إلــى القمــر فــي أقــرب
وقــت ممكــن عقــب عمليــة اإلطــاق ،أمــا المعلومــات المتعلقــة بنتائــج كل بعثــة ،بمــا فيهــا النتائــج
العلميــة ،فتقــدم عنــد إتمــام البعثــة  .وفــي حالــة دوام بعثــة مــا مــدة تتجــاوز ســتين يومــا ،تعطــى
المعلومــات المتعلقــة بســير البعثــة ،بمــا فيهــا أي نتائــج علميــة ،بصفــة دوريــة ،علــى فتــرات مــدة
كل منهــا ثالثــون يومــا  .أمــا بالنســبة للبعثــات التــي تــدوم أكثــر مــن ســتة أشــهر ،فــا يلــزم اإلبــاغ
فيمــا بعــد إال عــن اإلضافــات الهامــة التــي تجــد علــى هــذه المعلومــات ".
وعليــه نــرى أن احتــكار الــدول التــي تقــوم بعمليــات البحــث علــى ســطح القمــر للمعلومــات
التــي حصلتهــا مــن أنشــطتها البحثيــة فــي هــذا الفضــاء الخارجــي الحــر ،أو مجــرد وضــع قيــود
علــى يــد الــدول األخــرى فــي اســتخدام هــذا الســطح مــن الفضــاء الخارجــي ومعلوماتــه التــي
قــد تفيــد بــأن هنــاك دولــة أخــرى تتعــرض لخطــر محتمــل فــي البيئــة الخاصــة بهــا لمــن بــاب
المخالفــات التــي ال ينبغــي الســكوت عنهــا ممــا ال يــدع حرجــا ً دوليــا ً مــن منــع هــذا االحتــكار
واعتبــاره ضمــن مخالفــات االستكشــاف واالســتخدام(((.
((( وهو ما أكدته المبادئ :الخامس و السابع والثامن والتاسع من إعالن المبادئ المتعلقة باستشعار األرض عن
بعد من الفضاء الخارجي،والذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم  ،65 / 41وبتاريخ
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كذلــك نــص فــي الفقــرة الثالثــة علــى" يتعيــن علــى الــدول األطــراف ،فــي تنفيــذ األنشــطة
التــي تضطلــع ﺑﻬا بموجــب هــذا االتفــاق ،أن تقــوم فــي الحــال ،بإفــادة األميــن العــام ،وكذلــك
الجمهــور واﻟﻤﺠتمــع الدولــي العلمــي بــأي ظاهــرة تكتشــفها فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك
القمــر ،يمكــن أن تعــرض حيــاة البشــر أو صحتهــم للخطــر ،وكذلــك بــأي داللــة علــى وجــود حيــاة
عضويــة".
وعليــه يظهــر لنــا أن االتفــاق المنظــم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية
األخــرى قــد اكــد علــى منــع احتــكار عينــات البحــث العلمــي علــى ســطح القمــر وذلــك حتــى تســتفيد
البشــرية جمعــاء مــن هــذه األبحــاث بمــا يعــود بالنفــع علــى دول العالــم جميعـاً.
كمــا نصــت فــي المــادة السادســة فقــرة ( )2علــى أنــه" :يحــق للــدول األطــراف ،فــي إجرائهــا
للدراســات العلميــة تعزيــزا ألحــكام هــذا االتفــاق ،أن تجمــع فــوق ســطح القمــر وأن تنقــل منــه
عينــات مــن معادنــه ومــن غيرهــا مــن المــواد  .وتبقــى هــذه العينــات تحــت تصــرف الــدول
األطــراف التــي كانــت وراء جمعهــا ،ويجــوز لهــذه الــدول أن تســتخدمها فــي أغــراض علميــة.
وتراعــى الــدول األطــراف اســتصواب جعــل جــزء مــن هــذه العينــات متاحــا للــدول األطــراف
األخــرى المعنيــة وللمجتمــع الدولــي العلمــي مــن أجــل البحــث العلمــي .ويجــوز للــدول األعضــاء،
فــي ســياق الدراســات العلميــة ،أن تســتخدم أيضــا معــادن القمــر وغيرهــا مــن المــواد القمريــة
بكميــات مناســبة لدعــم بعثاتهــا ".
وبعــد التأمــل فــي هــذه النصــوص يظهــر لنــا أنــه ال يجــوز احتــكار عينــات البحــث العلمــي
علــى ســطح القمــر ولكــن يجــب علــى الــدول التــي حصلــت علــى عينــات مــن القمــر أن تتيــح ولــو
جــزء مــن هــذه العينــات للــدول األطــراف األخــرى المعنيــة وللمجتمــع الدولــي العلمــي لخدمــة
البحــث العلمــي وتطويــره.
كمــا أننــا نقــر المســؤولية الدوليــة علــى الــدول التــي ترتــب أنشــطتها أيــة أضــرار أو مجــرد
مخاطــر علــى غيرهــا ولــو لــم ينســب إليهــا أي إهمــال أو تقصيــر(((.
المطلب الثاني :مخالفات الملكية واستغالل سطح القمر
أكــدت معاهــدة الفضــاء علــى مبــدأ فــي غايــة األهميــة وهــو عــدم تملــك أي دولــة ألي جــزء
مــن الفضــاء الخارجــي ومــا يحتويــه وفــي نفــس الوقــت أكــدت علــى انــه مــن حــق جميــع الــدول
.1986 - 12 - 3
((( زرقان وليد ،نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية –بين النظرية
والممارسة(،الجزائر،مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة سطيف ،العدد السادس ،المجلد
الثالث،)2016 ،ص .414
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امتــاك األجســام الفضائيــة التــي تطلقهــا الــى الفضــاء الخارجــي وتكــون مســئولة عــن جميــع
األضــرار التــي تحدثهــا األجســام التــي تمتلكهــا.
الفرع األول :مخالفات التملك الوطني لسطح القمر
فيمــا يتعلــق بالتملــك الوطنــي فهــو محظــور فــي الفضــاء الخارجــي أو علــى األجــرام الســماوية
(((ولكــن هــذا الحــق ال يعنــي انــه مهــدوم كلي ـا ً فــي الفضــاء ولكــن الــدول مــن حقهــا االحتفــاظ
بملكيــة األجســام الفضائيــة ســواء كانــت موجــود علــى األرض أو فــي الفضــاء الخارجــي وعليــه
للدولــة الحــق فــي التصــرف فيهــا بكافــة أنــواع التصرفــات القانونيــة مثــل البيــع أو اإليجــار وفــي
نفــس الوقــت تتحمــل الدولــة المســؤولية كاملــة فــي حالــة أحــداث هــذه األجســام ألضــرار ،وهــذا
مــا نصــت عليــه المــادة ( )8مــن معاهــدة الفضــاء لعــام 1967م " تحتفــظ الدولــة الطــرف فــي
المعاهــدة والمقيــد فــي ســجلها أي جســم مطلــق فــي الفضــاء الخارجــي بالواليــة والمراقبــة علــى
ذلــك الجســم وعلــى أي أشــخاص يحملهــم أثنــاء وجــوده ووجودهــم فــي الفضــاء الخارجــي أو
علــى أي جــرم ســماوي ،وال تتأثــر ملكيــة األجســام المطلقــة فــي الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك
األجســام الهابطــة أو المنشــأة علــى أي جــرم ســماوي ،وال ملكيــة أجزائهــا ،بوجودهــا فــي الفضــاء
الخارجــي أو علــى جــرم ســماوي أو بعــودﺗﻬا إلــى األرض .
وتــرد إلــى دولــة الســجل التــي تكــون طرفــا فــي المعاهــدة أيــة أجســام مقيــدة فــي ســجلها أو أيــة
أجــزاء منهــا يعثــر عليهــا خــارج حدودهــا ،علــى أن تقــوم تلــك الدولــة قبــل الــرد بتقديــم البيانــات
الثبوتيــة الالزمــة عنــد طلبهــا ".
وبالتالــي وفقـا ً لهــذا النــص فــإن حقــوق الملكيــة لألجســام الفضائيــة أو األجــزاء المكونــة لهــا أو
األجســام المنشــاة أو أجزائهــا تكــون مصانــة وإطالقهــا فــي الفضــاء الخارجــي ال ينتــج عنــه إزالــة
أو هــدم حقــوق الملكيــة التــي يتمتــع بهــا الجســم علــى األرض(((".
وعليــه يظهــر لنــا أن الفضــاء الخارجــي ال يمكــن ألي دولــة أن تتملــك ولــو جــزء مــن الفضــاء
الخارجــي كمــا لــو كان أحــد األجــرام الســماوية كالقمــر علــى ســبيل الثمــال وتملــك ســطحه ،ولكــن
مــن حــق أي دولــة أن تقــوم بإطــاق أي جســم فضائــي فــي الفضــاء الخارجــي إلــى ســطح القمــر
وهــذا الجســم الفضائــي يكــون ملــك الدولــة ولهــا الحريــة الكاملــة فــي بيعــه أو تأجيــره ؛ حيــث
يعــرف الجســم الفضائــي بموجــب نــص المــادة األولــى مــن قانــون الفضــاء اإلماراتــي بأنــه":
الجســم الــذي يصنعــه اإلنســان ويطلقــه أو يهــدف إلطالقــه إلــى المنطقــة المحــددة أو منهــا ،ســواة
أكان مأهــوالً أم غيــر مأهــول ،ويشــمل ذلــك :األجــزاء المكونــة للجســم الفضائــي ،ومركبــة إطالقه،
((( محمد المجذوب ،الوسيط في القانون الدولي العام( ،بيروت  :الدار الجامعية للطباعة والنشر ،)1999 ،ص442
((( إبراهيم فهمي شحاتة ،القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء ،ص495
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وأجزائهــا بمــا فــي ذلــك التــي ال تصــل إلــى المنطقــة المحــددة".
الفرع الثاني :مخالفات استغالل موارد سطح القمر من قبل الغير
عرفــت المــوارد الفضائيــة بموجــب نــص المــادة األولــى مــن قانــون الفضــاء اإلماراتــي
رقــم ( )12لســنة  2019المــوارد الفضائيــة بأنهــا ":أي مــوارد غيــر حيــة موجــودة فــي الفضــاء
الخارجــي بمــا فــي ذلــك المعــادن والمــاء" كمــا منــح التصريــح باالســتخراج للمــوارد الفضائيــة
واســتغاللها واســتخدامها بموجــب نــص المــادة الثامنــة عشــرة مــن ذات القانــون .وقــد نصــت المــادة
( )11مــن االتفــاق الــذي يحكــم انشــطة الــدول علــى القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى فقــرة
( )1بــأن " يعتبــر القمــر ومــوارده الطبيعيــة تراثــا مشــتركا للبشــرية علــى النحــو المعبــر عنــه فــي
أحــكام هــذا االتفــاق ،وال ســيما الفقــرة  5مــن هــذه المــادة "وهــذا يــدل علــى أن جميــع المــوارد
التــي يتــم اســتخراجها مــن القمــر تكــون خاضعــة لنفــس النظــام القانونــي المتعلــق بهــذا األخيــر .
وكذلــك نصــت المــادة  6فقــرة ( )2مــن هــذا االتفــاق علــى " :يحــق للــدول األطــراف ،فــي
إجرائهــا للدراســات العلميــة تعزيــزا ألحــكام هــذا االتفــاق ،أن تجمــع فــوق ســطح القمــر وأن تنقــل
منــه عينــات مــن معادنــه ومــن غيرهــا مــن المــواد .وتبقــى هــذه العينــات تحــت تصــرف الــدول
األطــراف التــي كانــت وراء جمعهــا ،ويجــوز لهــذه الــدول أن تســتخدمها فــي أغــراض علميــة
وتراعــى الــدول األطــراف اســتصواب جعــل جــزء مــن هــذه العينــات متاحــا للــدول األطــراف
األخــرى المعنيــة وللمجتمــع الدولــي العلمــي مــن أجــل البحــث العلمــي .و يجــوز للــدول األعضــاء،
فــي ســياق الدراســات العلميــة ،أن تســتخدم أيضــا معــادن القمــر وغيرهــا مــن المــواد القمريــة
بكميــات مناســبة لدعــم بعثــاﺗﻬا"
وعليــه يظهــر لنــا أن ألي دولــة مــن الــدول أن تقــوم بإجــراء دراســات علــى ســطح القمــر بــل
وأخــذ عينــات مــن للبحــث العلمــي ولكــن يجــب علــى هــذه الــدول جعــل جــز ًءا مــن هــذه العينــات
متاحــا للــدول األطــراف األخــرى المعنيــة وللمجتمــع الدولــي العلمــي مــن أجــل البحــث العلمــي
وبالتالــي فإنــه يمنــح ترخيــص للــدول بــأن تنقــل مــن القمــر بعــض العينــات مــن معادنــه
وغيرهــا مــن المــوارد خــال أبحاثهــا العلميــة وبالتالــي كلمــة عينــات هنــا تمنــع أي اســتغالل
تجــاري لهــذه األجســام.
وقــد حــددت المــادة التاســعة مــن هــذا االتفــاق عــدة شــروط إلقامــة محطــات ســواء مأهولــة أو
غيــر مأهولــة علــى القمــر كالتالــي:
"1 .يجــوز للــدول األطــراف إنشــاء محطــات مأهولــة أو غيــر مأهولــة وال يجــوز للدولــة
الطــرف التــي تنشــئ محطــة مــن المحطــات أن تســتخدم إال المنطقــة التــي تتطلبهــا
احتياجــات المحطــة وعليهــا أن تعلــم علــى الفــور األميــن العــام لألمــم المتحــدة بمــكان
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هــذه المحطــة وأغراضهــا وتقــوم هــذه الدولــة فيمــا بعــد علــى فتــرات ســنوية بإفــادة
األميــن العــام بالمثــل بمــا إذا كان اســتخدام المحطــة مســتمراً أو إذا كانــت أغراضهــا قــد
تغيــرت أو ال".
"2 .تقــام المحطــات علــى نحــو ال يعــوق عاملــي ومركبــات ومعــدات الــدول األطــراف
األخــرى والتــي تضطلــع بأنشــطة علــى القمــر وفقــا ً ألحــكام هــذا االتفــاق أو للمــادة
األولــى مــن معاهــدة المبــادئ المنظمــة ألنشــطة الــدول فــي ميــدان استكشــاف أو اســتخدام
الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى عــن الوصــول
بحريــة الــى جميــع مناطــق القمــر".
وعليــه يظهــر لنــا أن قيــام الــدول بنقــل عينــات مــن ســطح القمــر الــى األرض يكــون فقــط
لألغــراض البحثيــة العمليــة وال يجــوز بيــع أي مــن هــذه العينــات بهــدف التجــارة والربــح .
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المبحــث الثالــث :تســوية المنازعــات الناجمــة عــن ممارســة أنشــطة الفضــاء
الخارجــي علــى ســطح القمــر
تمهيد وتقسيم
يعكــف هــذا الفصــل علــى دراســة كيفيــة تســوية منازعــات المخالفــات الناجمــة عــن ممارســة
أنشــطة الفضــاء وذلــك مــن خــال لجنــة تســوية المطالبــات فــي مبحث مســتقل ،ومناقشــة االشــتراك
فــي المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار المترتبــة فــي مبحــث آخــر ،ولذلــك قُ ِّســم كاآلتــي:
المطلب األول  :لجنة تسوية المطالبات
المطلب الثاني  :االشتراك في المسؤولية الدولية
المطلــب األول :لجنــة تســوية المطالبــات الناجمــة عــن ممارســة أنشــطة الفضــاء الخارجــي علــى
ســطح القمــر
ســميت الجهــة التــي تنظــر المخالفــات فــي مجــال ممارســة أنشــطة الفضــاء بلجنــة تســوية
المطالبــات وليــس المنازعــات .كمــا أنهــا لجنــة وليســت دائــرة أو محكمــة أو هيئــة ،وســوف نتنــاول
بالتفصيــل تكوينهــا ،وكيفيــة عملهــا فــي هــذا النــوع مــن المخالفــات.
الفرع األول :تكوين لجنة تسوية المطالبات
تتكــون لجنــة تســوية المطالبــات مــن ثــاث أعضــاء ((( ،ويتــم تعينهــم خــال شــهرين مــن
تاريــخ طلــب إنشــاء لجنــة تســوية المطالبــات وذلــك حســب مــا ورد باتفاقيــة المســؤولية الدوليــة
عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة التــي لــم تــدع أليــة دولــة اإلفــات مــن إيقــاع
المســئولية الدوليــة عليهــا ؛ فقــد فصلــت بموجــب نــص المــادة الخامســة عشــرة تشــكيل لجنــة
تســوية المنازعــات بالنــص علــى أنــه  - 1":تشــكل لجنــة تســوية المطالبــات مــن ثالثــة أعضــاء
تعيــن أحدهــم الدولــة المطالبــة ،وتعيــن الثانــي الدولــة المطلقــة ،أمــا الثالــث وهــو الرئيــس فيشــترك
الطرفــان فــي اختيــاره ويقــوم كل طــرف بهــذا التعييــن خــال مهلــة شــهرين مــن تاريــخ طلــب
إنشــاء لجنــة تســوية المطالبــات.
1 .إذا لــم يتــم التوصــل إلــى أي اتفــاق علــى اختيــار الرئيــس خــال مهلــة أربعــة أشــهر مــن
تاريــخ طلــب إنشــاء لجنــة تســوية المطالبــات ،يجــوز ألي مــن الطرفيــن أن يرجــو األميــن
العــام لألمــم المتحــدة تعييــن الرئيــس خــال مهلــة إضافيــة قدرهــا شــهران".
((( أمجد علوي علي ،النظام القانوني للفضاء الخارجي واألجرام السماوية ،مرجع سابق ،ص482
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كمــا أكــدت علــى ســيطرة موقــف المجتمــع الدولــي علــى إرادة أيــة دولــة ترغــب فــي اإلفــات
مــن العقــاب بموجــب نــص المــادة السادســة عشــرة التــي رتبــت تشــكيالً آخــر لتفــادي الموقــف
بنصهــا علــى أنــه ":
1 .إذا تخلــف أحــد الطرفيــن عــن إجــراء التعييــن الــذي يترتــب عليــه إجــراءه خــال الفتــرة
المنصــوص عليهــا ،يشــكل الرئيــس ،بنــاء علــى طلــب الطــرف اآلخــر ،لجنــة لتســوية
المطالبــات وحيــدة العضــو مؤلفــة مــن شــخصه وحــده.
2 .يتبــع فــي مــلء أي شــغور يحــدث ،ألي ســبب مــن األســباب ،فــي اللجنــة ،نفــس اإلجــراء
المتبــع فــي التعييــن األصلــي.
3 .تقرر اللجنة إجراءاﺗﻬا الخاصة.
4 .تقرر اللجنة مكان أو أمكنة اجتماعها وسائر الشؤون اإلدارية.
5 .باســتثناء القــرارات واألحــكام الصــادرة عــن لجنــة وحيــدة العضــو ،تصــدر جميــع
القــرارات واألحــكام بأغلبيــة األصــوات".
وعليــه يظهــر لنــا أن اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام
الفضائيــة قــد نصــت علــى إنشــاء لجنــة تســوية المطالبــات وذلــك بهــدف تعويــض الــدول المتضررة
مــن أعمــال الــدول المطلقــة واقتــرح تعديــل مســمى لجنــة تســوية المطالبــات الــى لجنــة تســوية
المنازعــات
الفرع الثاني :كيفية عمل لجنة تسوية المطالبات
بدايــة نوضــح محــل عمــل اللجنــة المختصــة بتســوية المطالبــات أنــه ينصــب علــى األضــرار
الناجمــة عــن ممارســات األنشــطة الفضائيــة علــى ســطح القمــر والفضــاء الخارجــي بصفــة عامــة
تقديــر الضــرر الــذي أصــاب المتضــرر مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة عامــة كانــت أو
خاصــة .وقــد يتنــوع الضــرر بيــن المــادي والمعنــوي إال أن غالــب النصــوص ركــزت علــى
الضــرر المــادي؛ حيــث نصــت البنــد الثانــي مــن المــادة العشــرون مــن قانــون الفضــاء اإلماراتــي
أنه":يقصــد بالضــرر المشــار إليــه فــي البنــد ( )1مــن هــذه المــادة ،خســارة األرواح أو اإلصابــة
الشــخصية أو أي إضــرار أخــر بالصحــة،أو خســارة أو الضــرر الــذي يلحــق بممتلــكات الدولــة أو
ممتلــكات األشــخاص أو ممتلــكات المنظمــات الحكوميــة الدوليــة".
أمــا عــن كيفيــة نظرهــا للمطالبــات بالتعويــض عــن هــذه األضــرار فقــد تــم توضيحــه مــن
خــال اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة حيــث نصــت
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المــادة الثامنــة عشــر علــى " تبــت لجنــة تســوية المطالبــات فــي صحــة طلــب التعويــض ،وتحــدد
مقــدار التعويــض إن كان واجبــا "
وكذلك المادة التاسعة عشر نصت على":
1 .تقوم لجنة تسوية المطالبات بعملها وفقا ألحكام المادة الثانية عشرة.
2 .يكــون قــرار اللجنــة ﻧﻬائيًّــا وملزمــا إذا كان األطــراف قــد وافقــوا علــى ذلــك؛ وفــي غيــر
ذلــك مــن الحــاالت تصــدر اللجنــة حكمــا ﻧﻬائيــا لــه طابــع التوصيــة يكــون علــى األطــراف
النظــر فيــه بحســن نيــة وعلــى اللجنــة أن تذكــر األســباب الموجبــة لقرارهــا أو حكمهــا.
3 .تصــدر اللجنــة قرارهــا أو حكمهــا فــي أســرع وقــت ممكــن وخــال مهلــة أقصاهــا ســنة
واحــدة مــن تاريــخ إنشــائها إال إذا رأت اللجنــة ضــرورة لتمديــد هــذه المهلــة.
4 .تنشــر اللجنــة قرارهــا أو حكمهــا ،وتســلم نســخة مصدقــة منــه إلــى كل مــن األطــراف و
األميــن العــام لألمــم المتحــدة.
وعليــه يتمثــل عمــل اللجنــة فــي الفصــل فــي موضــوع مطالبــة الدولــة المتضــررة بالتعويــض
عــن األضــرار الفضائيــة التــي تعرضــت لهــا حيــث تقــوم اللجنــة بالتالــي(((:
1 .تتأكــد اللجنــة مــن صحــة الطلبــات المقدمــة مــن قبــل الدولــة المتضــررة ضــد الدولــة
المطلقــة وذلــك يكــون بفحــص وتدقيــق جميــع الطلبــات ودراســة األدلــة التــي تســتند عليهــا
الدولــة المتضــررة ،وتنظــر فــي نفــس الوقــت اللجنــة صحــة الطلــب إذا كان فــي محلــه،
وبعــد أن تتأكــد اللجنــة مــن صحــة االدعــاءات المقدمــة مــن قبــل الدولــة المتضــررة تقــرر
اللجنــة اســتكمال ســير الدعــوى وصــوالً الــى الحكــم فيهــا وقــد تحــدد اللجنــة فــي حالــة
االقتضــاء مقــدار التعويــض الواجــب دفعــه مــن قبــل الدولــة المطلقــة .
2 .بعــد صــدور قــرار اللجنــة بصحــة الطلــب المقــدم مــن الدولــة المتضــررة تقــوم اللجنــة
بفحــص الوقائــع الماديــة المتعلقــة بالحــادث وتبيــن اللجنــة فــي الوقــت ذاتــه الواعــد
القانونيــة الواجبــة التطبيــق وتحــدد اللجنــة إجــراءات عملهــا.
ويجــب علــى اللجنــة أن تراعــي قواعــد القانــون الدولــي ومبــادئ العــدل واإلنصــاف عنــد
قيامهــا بتحديــد مقــدار التعويــض عــن األضــرار الــذي تكــون الدولــة المطلقــة بدفعــه بموجــب
اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة لعــام ،1971وقــرارات
اللجنــة لكــي تكتســب قــوة القانــون وتكــون ملزمــة يجــب أن تحــوز تلــك القــرارات علــى أغلبيــة
((( ليلى بن حمودة ،المسؤولية الدولية في قانون الفضاء ،مرجع سابق ،ص107
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األصــوات داخــل اللجنــة .
وعليــه يظهــر لنــا أن عمــل اللجنــة يتمثــل فــي القيــام بالفصــل فــي موضــوع مطالبــة الدولــة
المتضــررة بالتعويــض عــن األضــرار الفضائيــة التــي تعرضــت لهــا .
أمــا فيمــا يتعلــق باألحــكام والقــرارات التــي تصــدر عــن اللجنــة وحيــدة العضــو فــإن تلــك
األحــكام والقــرارات تكتســب الصفــة اإللزاميــة دون الحاجــة الــى توافــر أغلبيــة مــن األصــوات
داخــل اللجنــة وهــذا يعتبــر اســتثناء مــن األصــل تــم النــص عليــه باتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن
األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة(((.
وقــد الزمــت اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة عــام
 1971لجنــة تســوية المطالبــات أن تصــدر حكمهــا خــال ســنة واحــدة فقــط مــن تاريــخ إنشــائها
ولكــن يجــوز للجنــة أن تمــدد هــذه الفتــرة إذا كان هنــاك ضــرورة لذلــك .
والقانــون الواجــب التطبيــق هــو قواعــد القانــون الدولــي ومبــادئ العــدل واإلنصــاف وهــذا
مــا نصــت عليــه المــادة  12مــن اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام
الفضائيــة لعــام .1971
وبعــد أن تقــوم اللجنــة بإصــدار قرارهــا فإنهــا تلتــزم بنشــر القــرار الــذي أصدرتــه وذلــك
بتســليم نســخ مصدقــة منــه الــى كل مــن اطــراف الدعــوى واألميــن العــام لمنظمــة لألمــم المتحــدة.
أما بالنسبة بإلزامية القرارات واألحكام الصادرة عن اللجنة فإنها تكون نهائية ال تقبل الطعن
عليها ،وتكون قرارات اللجنة ملزمة إذا وافق جميع األطراف على ذلك وتكون نهائية بصورة
توصية في حالة عدم قبولهم بصفة اإللزامية ،وال يوجد سلطة تنفيذية دولية لتفيذ قرارات اللجنة
حيث يكون تنفيذ قرار اللجنة راجع الى حسن النية من جانب الدولة المسئولة.
وعليــه يظهــر لنــا أن لجنــة تســوية المطالبــات ليســت ذات جــدوى كبيــرة نظــراً ألن قراراتهــا
ليســت ملزمــة ولكنهــا تكــون فــي شــكل توصيــة وبالتالــي يجــب أن يكــون هنــاك هيئــة دوليــة تلــزم
الــدول المطلقــة بتنفيــذ قــرارات اللجنــة.

(((
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المطلــب الثانــي :االشــتراك فــي المســؤولية الدوليــة الناجمــة عــن ممارســة أنشــطة الفضــاء
الخارجــي علــى ســطح القمــر
عنــد ممارســة أنشــطة الفضــاء الخارجــي علــى ســطح القمــر قــد يترتــب مــا يقتضي المشــاركة
فــي المســؤولية ،ومــن جهــة أخــرى قــد يظهــر مــا يرتــب اإلبــراء منهــا .وعليــه تنقســم الدراســة هنــا
إلــى مطلبيــن لمناقشــة إمكانيــة االشــتراك فــي المســؤولية الدوليــة واإلبــراء منها.
الفرع األول :التكافل والتضامن
تكــون المســئولية تضامنيــة بيــن الــدول المطلقــة وذلــك فــي حالــة إصابــة جســم فضائــي تابــع
لدولــة مطلقــة مــن طــرف جســم فضائــي تابــع لدولــة مطلقــة أخــرى ممــا يترتــب عليــه الحــاق
أضــرار بدولــة ثالثــة وهنــاك تكــون المســئولية تضامنيــة مطلقــة بالتكافــل تجــاه الدولــة الثالثــة
المتضــررة((( .
وهــو مــا نظمتــه بالفعــل المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي
تحدثهــا األجســام الفضائيــة والتــي ورد فيهــا أنــه(((":
1 .إذا اشــتركت دولتــان أو أكثــر فــي اطــاق جســم فضائــي تكــون هــذه الــدول مســؤولة
بالتضامــن والتكافــل عــن أي أضــرار تنشــأ عــن ذلــك.
2 .أليــة دولــة مطلقــة تدفــع تعويضــا عــن األضــرار حــق الرجــوع علــى ســائر المشــتركين
فــي اإلطــاق  .ويمكــن للمشــتركين فــي عمليــة إطــاق مشــتركة عقــد اتفاقــات بشــأن
توزيــع االلتــزام المالــي الــذي تكــون مســؤولة عنــه بالتكافــل والتضامــن.
وال تخــل هــذه االتفاقــات بحــق أيــة دولــة لحقتهــا أضــرار فــي طلــب الحصــول علــى كامــل
التعويــض المســتحق بموجــب هــذه االتفاقيــة مــن أي مــن الــدول المطلقــة ،التــي هــي مســؤولة
بالتكافــل والتضامــن ،أو منهــا جميعــا.
3 .تعتبــر الدولــة التــي يســتخدم إقليمهــا أو تســتخدم منشــآﺗﻬا فــي اطــاق جســم فضائــي
مشــتركة فــي عمليــة اإلطــاق المشــتركة".

((( فاروق سعد ،قانون الفضاء الكوني ،ص 251 - 250
((( موقع األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ،اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام
الفضائية http://www.unoosa.org/pdf/publications/ST_SPACE_51A.pdfتاريخ الزيارة 5 - 4
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وبالتالـي إذا حـدث الضـرر نتیجـة تصـادم بیـن جسـمین فضائیین تابعیـن لدولتیـن مختلفتین في
مـكان غیـر سـطح األرض فـإن مسـؤولیتهما تكـون مشـتركة وتضامنیـة فـي مواجهـة الدولـة الثالثة
التـي أصابهـا الضـرر مـن جـراء ذلـك التصـادم .وهـذه المسـؤولیة تكـون مبنیـة علـى أسـاس وجود
خطـأ مـن جانـب أي منهمـا أو مـن جانـب أشـخاص تكـون أي منهمـا مسـئولة عنهم(((.
وعليــه يظهــر لنــا أنــه يوجــد بيــن الــدول المطلقــة مســئولية تضامنيــة مطلقــة بالتكافــل تجــاه
الدولــة الثالثــة المتضــررة وذلــك فــي حالــة إصابــة جســم فضائــي تابــع لدولــة مطلقــة مــن طــرف
جســم فضائــي تابــع لدولــة مطلقــة أخــرى ممــا يترتــب عليــه الحــاق أضــرار بدولــة ثالثــة .وهــذا
ممــا يظهــر معــه فــي التطبيــق العمــل علــى التــوازن بيــن المصالــح المشــروعة التــي يهــدف
إليهــا النشــاط الفضائــي وبيــن العمــل علــى تطويــر البحــث العلمــي ونفــع البشــر ممــا يدفــع الدولــة
ذات الصالحيــة فــي لإلطــاق أن تعمــل علــى تفــادي األضــرار قــدر اإلمــكان مــع توقــع اإللــزام
بتعويــض أي نــوع مــن أنــواع الضــرر الــذي تثبــت مســؤوليتها عنــه(((.
وذات هــذا األمــر يتــم تطبيقــه علــى المنظمــات الدوليــة التــي تمــارس أنشــطة فضائيــة وذلــك
بشــرط موافقتهــا علــى الحقــوق وااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة المســؤولية ومعاهــدة
الفضــاء وإصدارهــا إعــان بذلــك وفق ـا ً للمــادة  .22وفــي حالــة مطالبــة المنظمــة بالتعويــض عــن
األضــرار تقــدم الــى المنظمــة أوال وال يجــوز الرجــوع علــى أعضائهــا إال بعــد أن تمتنــع عــن الدفــع
خــال  6أشــهر .
حيــث نصــت المــادة الثانيــة والعشــرون فقــرة ( )1علــى " فــي هــذه االتفاقيــة ،باســتثناء المــواد
مــن الرابعــة والعشــرين إلــى الســابعة والعشــرين منهــا ،يفتــرض فــي اإلشــارات إلــى الــدول أﻧﻬا
تنطبــق علــى أي منظمــة حكوميــة دوليــة تمــارس نشــاطات فضائيــة ،إذا أعلنــت هــذه المنظمــة أﻧﻬا
تقبــل الحقــوق وااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة ،وكانــت أغلبيــة الــدول األعضــاء
فيهــا دوال أطرافــا فــي هــذه االتفاقيــة وفــي معاهــدة المبــادئ المنظمــة لنشــاطات الــدول فــي ميــدان
استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ".
كذلــك نصــت المــادة الثانيــة والعشــرون فقــرة ( / 3ب)" ال يجــوز للدولــة المطالبــة الرجــوع
علــى األعضــاء الذيــن يكونــون دوال أطرافــا فــي هــذه االتفاقيــة للحصــول منهــم علــى أي مبلــغ
اتفــق عليــه أو تقــرر اســتحقاقه كتعويــض عــن هــذه األضــرار ،إال إذا تخلفــت المنظمــة عــن دفــع
المبلــغ المذكــور خــال فتــرة ســتة أشــهر".
((( محمود حجازي محمود ،المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية( ،القاهرة  :جامعة حلوان
 ،)2003 :ص47 - 46
(((
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وعليــه يظهــر لنــا أن هــذه المســئولية التضامنيــة ليســت بيــن الــدول المطلقــة فقــط ولكــن تنطبــق
علــى أي منظمــة حكوميــة دوليــة تمــارس نشــاطات فضائيــة ،ولكــن بشــرط أن تقبــل الحقــوق
وااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة .كمــا نــرى أنــه مــن المفيــد تحديــد أنــواع
الضــرر بشــكل موســع ولــو علــى ســبيل المثــال(((.
الفرع الثاني :اإلبراء من المسؤولية
لقــد جــاءت اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة عــام
 1971بأحــكام اســتثنائي حيــث نصــت علــى مســألة اإلبــراء مــن المســؤولية الدوليــة حيــث انــه
اليمكــن أن يتــم إعفــاء دولــة اإلطــاق مــن المســؤولية إال بقــدر مــا تثبــت بــأن األضــرار نشــأت
كليـا ً أو جزئيـا ً عــن إهمــال جســيم أو عــن فعــل أو تقصيــر صــدر مــن جانــب الضحيــة بنيــة التســبب
فــي الضــرر .
فقــد نصــت المــادة السادســة مــن اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا
األجســام الفضائيــة علــى االتــي :فقــرة ( " )1مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة  2مــن هــذه المــادة ،يكــون
اإلبــراء مــن المســؤولية المطلقــة بقــدر مــا تثبــت الدولــة المطلقــة أن األضــرار نشــأت أمــا كليــا أو
جزئيــا عــن إهمــال جســي م أو عــن فعــل أو تقصيــر مــن جانــب الدولــة المدعيــة أو األشــخاص
الطبيعييــن أو المعنوييــن الذيــن تمثلهــم حــدث بنيــة التســبب فــي أضــرار".
فقــرة ( " )2ال يكــون ثمــة إبــراء إذا كانــت األضــرار ناشــئة عــن نشــاطات باشــرﺗﻬا الــدول
المطلقــة وكانــت غيــر متفقــة مــع القانــون الدولــي ،وال ســيما مــع ميثــاق األمــم المتحــدة ومعاهــدة
المبــادئ المنظمــة لنشــاطات الــدول فــي ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي بمــا فــي
ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى(((".
ومــع ذلــك لــم يــرد بقانــون الفضــاء اإلماراتــي هــذه االســتثناءات فيمــا يتعلــق باإلبــراء ،وجــاء
البنــد األول مــن نــص المــادة العشــرون مــن القانــون بعــدم اإلعفــاء المطلــق دون توضيــح؛ حيــث
ذكــر أنــه ":ال يعفــى تقيــد المشــغل المصــرح لــه بااللتزامــات المقــررة لــه بموجــب هــذا القانــون،
مــن المســؤولية عــن الضــرر الناجــم علــى ســطح األرض أو فــي الطائــرات أثنــاء طيرانهــا ،وذلــك
مــن قبــل جســم فضائــي مشــارك فــي األنشــطة المصــرح بهــا للمشــغل ،تجــاه األطــراف األخــرى
غيــر المشــتركة أو المتعاقــد معهــا فــي تلــك النشــطة المصــرح بهــا للمشــغل."..
((( تراري رابحة ،اآلليات الدولية لنوع السالح النووي ،مذكرة ماستر(،الجزائر :جامعة سعيدة ،)2014،ص ،64
خرشي عمر معمر ،2017 ،مرجع سابق ،ص  12وما بعدها.
(((  .موقع األمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ،اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام
الفضائية تاريخ الزيارة 2020 - 5 - 4
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أوالً -حاالت اإلبراء من المسؤولية الدولية كما يلي:
أوالً -اإلهمال الجسیم من جانب المتضرر:
اليمكــن إعفــاء دولــة اإلطــاق بشــكل كامــل مــن المســؤولیة الدولیــة ،ولكــن یمكــن أن يتــم
إعفائهــا إلــى الحــد الــذي تتمكــن فیــه مــن أن تثبــت بــأن الضــرر قــد نتــج عــن إهمــال جســیم أو
فعــل أو إمتنــاع عمــدي مــن جانــب الدولــة المدعیــة بشــكل كلــي أو جزئــي( ((((،وهــذا قــد ی ُمكــن
دولــة اإلطــاق ذاتهــا مــن نفــي صــدور أي خطــأ مــن جانبهــا أیضــا ،ألن وجــود الخطــأ مهمــا كان
ضئیــا ســوف یحصــر حــق الدولــة فــي طلــب اإلعفــاء الجزئــي مــن المســؤولیة .فــإذا مــا حصــل
إهمــال مــن جانــب الدولــة المدعیــة أو األشــخاص الطبیعییــن أو المعنوییــن الذیــن تمثلهــم ،وســاهم
ذلــك اإلهمــال فــي حــدوث الضــرر فــإن ذلــك اإلهمــال قــد یقــود إلــى إبــراء مســؤولیة الدولــة التــي
تســببت بتلــك األضــرار
فمثـاً إذا أعلنــت الدولــة المطلقــة إن جســما فضائیـا ً مــن المحتمــل أن یســقط فــوق جــزء مــن
إقلیــم إحــدى الــدول ،وأخطــرت تلــك الدولــة بضــرورة إخــاء المنطقــة مــع وجــود فتــرة زمنیــة
كافیــة ولكــن الدولــة المعنیــة لــم تقــم بإخطــار مواطنیهــا ممــا أدى إلــى إصابتهــم بأضــرار(((.
وعليــه يظهــر لنــا أال يمكــن أن يتــم إعفــاء دولــة اإلطــاق بشــكل كامــل مــن المســؤولیة
الدولیــة ،ولكــن یمكــن أن يتــم إعفائهــا إلــى الحــد الــذي تتمكــن فیــه مــن أن تثبــت بــأن الضــرر
قــد نتــج عــن إهمــال جســیم أو فعــل أو إمتنــاع عمــدي مــن جانــب الدولــة المدعیــة بشــكل كلــي أو
جزئــي.
ثانیاً -نیة التسبب بالضرر
إذا نشــأت األضــرار الفضائیــة بشــكل كلــي أو جزئــي نتیجــة فعــل أو تقصیــر صــدر مــن جانــب
الدولــة المدعیــة أو األشــخاص الطبیعییــن أو المعنوییــن الذیــن تمثلهــم وحــدث ذلــك بنیــة التســبب
فــي وقــوع الضــرر ،فــإن ثبــوت هــذه الحالــة مــن حــاالت اإلبــراء مــن المســؤولیة الدولیــة یقتضــي
(((
توافــر شــرطان همــا:
1 .حـدوث فعـل أو تقصیـر مـن جانـب الدولـة المدعیـة أو أحد األشـخاص الذین تمثلهـم ،مثالً
عـدم قیـام الدولـة المدعیـة باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة ممـا أدى ذلـك االمتنـاع إلـى تفاقـم
((( أمجد علوي علي ،النظام القانوني للفضاء الخارجي واألجرام السماوية ،مرجع سابق ،ص469
((( المرجع السابق ،الموضع السابق.
((( فاطمة الزهراء عليلي ،النظام القانوني لألجسام الفضائية ،رسالة ماجستير ،2011 ،جامعة بين عكنون :الجزائر،
ص 75
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األضرار.
2 .أن یكــون الفعــل أو التقصیــر قــد حــدث بنیــة التســبب فــي الضــرر تتحقــق هــذه الحالــة
فــي حالــة المســؤولیة الدولیــة الموضوعیــة ،أي المســؤولیة عــن األضــرار التــي تحــدث
علــى ســطح األرض أو لطائــرة أثنــاء طيرانهــا ،أمــا فــي حالــة المســؤولیة علــى أســاس
الخطــأ فــإن المســؤولیة ال تتقــرر إال إذا ثبــت الخطــأ مــن جانــب الدولــة المطلقــة ،ومــن ثــم
ال یمكــن إعفائهــا مــن المســؤولیة إال إذا لــم یثبــت خطــأ مــن جانبهــا .
كمــا أن اتفاقيــة المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة قــد وضعت
قيــداً علــى حــاالت اإلبــراء مــن المســؤولیة الدولیــة ،حیــث ال تتمكــن أي مــن الــدول أو المنظمــات
الدولیــة التمســك بقاعــدة اإلبــراء وذلــك وفقـا ً لنــص المــادة ( )6الفقــرة( )2مــن اتفاقیــة المســؤولیة
الدولیــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائیــة بحجــة وجــود إهمــال جســیم مــن جانــب
الدولــة المدعیــة أو صــدور فعــل أو تقصیــر مــن جانبهــا بنیــة التســبب بالضــرر فــي حــال كــون
النشــاطات الفضائیــة التــي تمارســها تلــك الــدول والمنظمــات غیــر متفقــة مــع قواعــد القانــون
الدولــي أو كونهــا مخالفــة لمیثــاق األمــم المتحــدة وكذلــك معاهــدة المبــادى المنظمــة لنشــاطات
الــدول فــي میــدان إستكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي الصــادرة عــام  ،1967بمــا فــي ذلــك
القمــر األجــرام الســماوية األخــرى.
وعليــه يظهــر لنــا أنــه لكــي يتــم إبــراء الدولــة أو الــدول المطلقــة مــن المســئولية الدوليــة فإنــه
يجــب إثبــات حــدوث فعــل أو تقصیــر مــن جانــب الدولــة المدعیــة أو أحــد األشــخاص الذیــن تمثلهــم،
وأن یكــون الفعــل أو التقصیــر قــد حــدث بنیــة التســبب فــي الضــرر .هــذا وإال يثبــت فــي حــق الدولــة
المطلقــة حــق الدولــة أو الــدول المتضــررة فــي الحصــول علــى تعويــض تلتــزم بــه الدولــة أو الــدول
المطلقــة إذا اشــتركت أكثــر مــن دولــة فــي اإلطــاق(((؛ حيــث تلتــزم بذلــك الدولــة المطلقــة المقيــد
فــي ســجلها الجســم الفضائي(((.كمــا يســتوي فــي نظرنــا نــوع الضــرر ســواء أكان ضــرراً بخســارة
األرواح أو دون خســارة بــاألرواح((( ،أو مجــرد تضــرر الصحــة أو اعتاللهــا ولــو مؤقتـاً.

((( محمود حجازي محمود ،المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية(،القاهرة :جامعة
حلوان ،)2003 ،ص .31
((( عصام محمد أحمد زناتي ،المسؤولية الدولية عن األضرار الناجمة من األجسام الفضائية(،د.ط)(،القاهرة :دار
النهضة العربية ،)2003،ص .47
(((

نادر علي عجمي ،مرجع سابق ،ص.296
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الخاتمة:
إذا ،نظــراً الــى عالمنــا المعاصــر ســنجد أنــه يتــم فيــه اســتخدام الفضــاء الخارجــي بصفــة
خاصــة ســطح القمــر فــي العديــد مــن األنشــطة والمجــاالت فيســتخدم الفضــاء الخارجــي حاليـا ً فــي
مجــال االتصــاالت والبــث اإلذاعــي والتلفزيونــي وكذلــك فــي معرفــة األرصــاد الجويــة.
وهنــاك العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحمايــة الفضــاء الخارجــي بمــا يشــمله
ســطح القمــر مــن العبــث بــه ،فهنــاك معاهــدة المبــادئ المنظمــة ألنشــطة الــدول فــي ميــدان
استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية ،واتفاقيــة
المســؤولية الدوليــة عــن األضــرار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة ،االتفــاق المنظــم ألنشــطة
الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية .وكل هــذه المعاهــدات واالتفاقيــات جــاءت لحمايــة
الفضــاء الخارجــي مــن اســتخدامه فــي األنشــطة الغيــر ســلمية مثــل التجــارب النوويــة أو إجــراء
عمليــات عســكرية.
كذلــك عملــت علــى وضــع نظــام لكيفيــة اســتخدام الفضــاء الخارجــي خاصــة منــه ســطح
القمرفــي األنشــطة الســلمية ،وإجــراء البحــوث العلميــة علــى القمــر وكيفيــة اســتفادة دول العالــم مــن
البحــوث العلميــة التــي تجــرى علــى ســطح القمــر.
كذلــك أقــرت ملكيــة الــدول لألجســام الفضائيــة التــي يتــم إطالقهــا الــى الفضــاء ومســؤولية
هــذه الــدول عــن أي أضــرار تتعــرض لهــا أي دولــة عــن اطــاق الدولــة المطلقــة الــى األجســام
الفضائيــة وذلــك مــن خــال لجنــة لتســوية المطالبــات للبــت فــي هــذه األضــرار وتعويــض الدولــة
المتضــررة .وبالتالــي فــإن حمايــة الفضــاء الخارجــي هــي مســؤولية كل دول العالــم ويجــب التكاتف
والتضامــن لحمايــة الفضــاء الخارجــي للحفــاظ علــى التــوازن البيئــي.

النتائج:
1 .جميع الدول لها حرية االستكشاف واالستخدام السلمي لسطح القمر.
2 .عــدم وجــود ســلطة تنفيذيــة دوليــة لإللــزام بتنفيــذ قــرارات لجنــة تســوية المطالبــات ومــن
خاللهــا يتــم إجبــار الــدول المطلقــة علــى تعويــض الدولــة المتضــررة.
 3 .إن الدولــة أو الــدول التــي تقــوم بإطــاق األجســام الفضائیــة تكــون مســئولة مســؤولیة
دوليــة مطلقــة وبصــورة مشــتركة وتضامنیــة بالتكافــل تجــاه الدولــة الثالثــة التــي تتعــرض
للضــرر.
4 .عــدم وجــود هيئــة دوليــة تخضــع لســلطاتها األجســام الفضائيــة الموجــودة فــي الفضــاء
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الخارجــي وعلــى ســطح القمــر واالكتفــاء بخضوعهــا الــى الــدول المطلقــة.
5 .یمكــن أن يتــم إعفــاء الدولــة المطلقــة إذا تثبــت أن الضــرر قــد نتــج عــن إهمــال جســیم أو
فعــل أو إمتنــاع عمــدي مــن جانــب الدولــة المدعیــة بشــكل كلــي أو جزئــي ،ســطح القمــر
ال يخضــع للملكيــة الوطنيــة.
6 .ليــس ألي دولــة الواليــة والمراقبــة علــى أي جســم مطلــق فــي الفضــاء الخارجــي أو علــى
ســطح القمــر بصفــة خاصــة إال إذا كان مســجالً باســمها .
7 .المسؤولیة على أساس الخطأ ال تتقرر إال إذا ثبت الخطأ من جانب الدولة المطلقة .

التوصيات:
1 .إنشــاء هيئــة دوليــة تكــون لهــا ســلطة تنفيــذ قــرارات لجنــة تســوية المطالبــات علــى الــدول
ا لمطلقة
2 .إنشــاء هيئــة دوليــة لإلشــراف والمراقبــة علــى األجســام الفضائيــة الموجــودة فــي الفضــاء
الخارجــي وســطح القمــر بصفــة خاصــة ومراقبــة الــدول المطلقــة لهــا.
3 .وجــود هيئــة دوليــة لمحاســبة الــدول التــي تتســبب فــي حــدوث تلــوث بيئــي فــي الفضــاء
الخارجــي وســطح القمــر بصفــة خاصــة.
4 .تعديل مسمى لجنة تسوية المطالبات الى لجنة تسوية المنازعات.
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Transliteration Arabic References:
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4.
5.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

‘aliyyun ʾamajda ‘uluwwī ( 1979). al-niẓāma alqānūniyya lil-faḍāʾi alkhārijiyyi
wa-al-ʾājrāmi al-samawiyyati risālatu duktūrātin jāmi‘ata alqāhirati
shaḥḥātatan ʾibrāhym fahmiyyun ( 1966). alqānūna aljawwiyya al-dawliyya
waqānūna alfaḍāʾi alqāhirata dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
rābiḥatun trāry ( 2014) alʾāliyyāti al-dawliyyati linaw‘i al-silāaḥi al-nawawiyyi
mudhakkirata māstr aljazāʾira jāmi‘atu sa‘īdatu
muḥammadun ḥmdāʾī ( 2009). alʾasāsa ilqanūnī lil-masʾūliyyati al-dawliyyati
‘ani alʾaḍrāri albīʾiyyati mudhakkirata māstr aljazāʾira jāmi‘atu mawlī al-ṭāhira
mu‘ammarun kharashiyya ‘umarin ( 2017). al-turātha almushtaraka lil-ʾinsāniyyati
fī qānūni alfaḍāʾi aljazāʾiru jāmi‘atu aljazāʾiri risālata duktūrātin
rāqy najma al-dīni 2016). mudawwanātin fī alfanni wa-al-taṣmīmi ‘ammānu alʾrdn dāra majdalawiyyan lil-nashri wa-al-tawzī‘i
walīdu zurraqāni ( 2016). naẓariyyata almakhāṭiri kaʾasāsin limasʾūliyyati aldawlati ‘an ʾanshiṭatihā al-nawawiyyati al-sullamiyyaʾahi- bayna al-naẓariyyati
wa-al-mumārasati aljazāʾiru majallatu alḥuqwqi wa-al-‘ulūmi al-sīāsiyyati
kulliyyata alḥuqwqi jāmi‘ata saṭīfin mj 6).
‘āmirun ṣalāaḥa al-dīni ( 2007). muqaddamatan lidirāsati alqānūni al-dawliyyi
al‘āmmi alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
zunātuy ‘iṣāma muḥammada ʾaḥamdun ( 2003). almasʾūliyyata al-dawliyyata
‘ani alʾaḍrāri al-nājimati mina alʾajsāmi alfaḍāʾiyyati ( d ṭ alqāhirata dāru alnahḍati al‘arabiyyati
zunātuy ‘iṣāma muḥammada ʾaḥamdun ( 2014). alqānūna al-dawliyya lil-faḍāʾi
alkhārijiyyi alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
al-sanhūriyya ‘abdālrāziqan ( 1946). almūjaza fī al-naẓariyyati al‘āmmati lililtizāmāti alqāhiratu miṭba‘atu lajnati al-taʾlīfi wa-al-nashri
‘abdu al-ṭāʾiyyi ‘abīda ‘abdālltin ʾaḥukkāmu alfaḍāʾi fī alfiqhi alʾislāmiyyi
bayrūtu lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati d t
ʾibrāhym ‘aliyyun ( 1997). alḥuqwqa wa-al-wājibāti al-dawliyyati fī ‘ālami
mutaghayyiri alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
sa‘dun fārūqun ( 1992). qānūna alfaḍāʾi alkawniyyi : bayrūtu lubnānun al-dāru
aljāmi‘iyyatu lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri
‘alīliyyu fāṭimata al-zahrāʾi ( 2011). al-niẓāma alqānūniyya lil-ʾājsāmi alfaḍāʾiyyati
risālatu mājistīrin aljazāʾira jāmi‘atu bn ‘knwn
bn ḥammūdatin laylā ( 2008). alistikhdāma al-sullamiyya lil-faḍāʾi alkhārijiyyi
bayrūtu lubnānun almuʾassasatu aljāmi‘iyyatu lil-dirāsāti wa-al-nashri wa-altawzī‘i
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dāru hawmatu lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri
18. ‘urjūnu muḥammadu bihī al-dīnu 1996). alfaḍāʾa alkhārijiyya wistikhdāmātihi
al-sullamiyyati ‘ālamu alma‘rifati ‘ 214. alkūʾaytu almajlisu alwaṭaniyyu lilthaqāfati wa-al-funūni wa-al-ʾādābi
19. almajdhūbu muḥammadun ( 1999). alwasīṭa fī alqānūni al-dawliyyi al‘āmmi
bayrūtu al-dāru aljāmi‘iyyatu lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri
20. muḥammadun muḥammada naṣrin ( 2015). tadīla alistikhdāmāti al-sullamiyyati
lil-ṭāqati al-nawawiyyati ṭ 1. almamlakatu al‘arabiyyatu al-su‘ūdiyyatu markazu
al-dirāsāti al‘arabiyyati
21. muḥiya al-dīnu muḥammada ‘abdi al-lhi ‘aliyyi ( 2016). ʾaḥukkāma aljawwi waal-faḍāʾi bayna alfiqhi alʾislāmiyyi wa-al-qānūni al-dawliyyi dirāsata muqāranatin
‘ammānu ʾarawqatun lil-dirāsāti wa-al-nashri https://doi.org/10.37167/1677-000006-012
22. maḥmūdun maḥmūda ḥujjāzī ( 2003). almasʾūliyyata al-dawliyyata ‘ani alʾaḍrāri
allatī tuḥdithuhā alʾajsāmu alfaḍāʾiyyatu alqāhiratu jāmi‘atu ḥlwāni
23. _________, 2001). al-niẓāma alqānūniyya al-dawliyya lil-ittiṣālāti bi-al-ʾāqmāri
al-ṣinā‘iyyati alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
24. ‘ajamiyyun nādira ‘allī ( 2017). mashrū‘iyyata al-silāaḥi al-nawawiyyi bayna
alqānūni al-dawliyyi wa-al-‘alāʾāaqāti al-dawliyyati ṭ 1. bayrūtu munshaʾatu
alma‘ārifi alḥuqūqiyyati
25. yaḥayyu hārūnan ( 2015). riḥlatan fī alkawni al-rīāḍun dāra alhadyāni lil-nashri
wa-al-tawzī‘i
26. al-shāfi‘iyyu hishāma ‘umarin ʾaḥamdun ( 2013). almasʾūliyyata al-dawliyyata
‘ani alʾaḍrāri al-nājimati ‘ani alʾanshiṭati alfaḍāʾiyyati al-nawawiyyati ( d ṭ
alqāhirata sharikatu al-dalyli lil-ṭab‘i wa-al-nashri
27. mawqi‘u alʾumami almuttaḥidati lshʾwn alfaḍāʾa alkhārijiyya ittifāqiyyata
almasʾūliyyati al-dawliyyati ‘ani alʾaḍrāri allatī tuḥdithuhā alʾajsāmu alfaḍāʾiyyatu
http://www.unoosa.org/pdf/publications/ST_SPACE_51A.pdf)
28. mawqi‘a alʾumami almuttaḥidati lshʾwn alfaḍāʾa alkhārijiyya mu‘āhadata
almabādiʾi almunaẓẓamati liʾanshiṭati al-dūʾali fī maydāni istikshāfin wistikhdāmi
alfaḍāʾi alkhārijiyyi bimā fī dhālika alqamari wa-al-ʾājrāmi al-samawiyyati
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The Legitimacy of outer space activities on the moon
Nehad Farouk Abbas
Abdulaziz Bin Sultan Qarmala
College of Law - Dar Al Uloom University
Riyadh - Saudi Arabia

Abstract:
This research discusses the legitimacy of outer space activities. As all
countries of the world are free to explore and use outer space, including
the moon and other celestial bodies, on an equal basis and in accordance
with international law, this freedom may result in some illegitimate uses,
such as nuclear or Biological experiments that may cause damage to outer
space. This is precisely the research problem. The main question is how
legitimate is the use of outer space on the moon's surface. The study reached
a number of results, the most important of which are: all countries have the
freedom to peacefully explore and use outer space, there is an absence of an
international executive authority to implement the decisions of the Claims
Settlement Committee (through which the launching countries are forced
to compensate the affected country), there is an absence of an international
body to which space bodies are subject, and space bodies are subject to the
authority of the launching states only.
Keywords: Atmosphere, outer space, Moon surface, legality, peaceful
uses, non-peaceful uses
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