
 تلمسان  –جامعة أبوبكر بلقايد 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسم القانون الخاص 
 
 
 

 بحث في

 للمسؤولية المدنية  الطبيعة القانونية
 األنشطة الفضائية ضرارعن أ

 

 [ن دولة اإلمارات العربية المتحدة] دراسة تحليلية مقارنة فى ضوء االتفاقيات الدولية وقانو

 
 
 

 اعداد الباحث
 ارةــــعمطيب د ـــمحم

 مرحلة ما قبل الدكتوراه بعنوان الرسالة
 النظام القانوني الستخدام واستغالل الموارد األولية

 للفضاء الخارجي بين احكام القانون الدولى
 وقوانين االستغالل الوطنية

 
 تحت اشراف

 محمد محمد رايس/ األستاذ الدكتور 
 أستاذ )بروفسور( قسم القانون



 1 

 العلميجلس رئيس الم
 الحقوق والعلوم السياسية كليةب

 تلمسان-بلقايد  جامعة أبوبكر
 
 
 
 
 
 

 المقدمة .* 
 . أهمية الدراسة 

 . منهجية الدراسة 

 .الفضائية ماهية األنشطة مبحث تمهيدى :
 مفهوم الفضاء الخارجى . المطلب األول  :

 أنواع األنشطة الفضائية .مفهوم والمطلب الثانى : 

 : الفصل األول
اىانو  لمسؤولية المدنية المترتبة عن األضرار الفضائية فىى ضىوء افتفاايىال الدوليىة وا* 

 . دولة اإلمارال العربية المتحدة

 التعريف بالمسؤولية الدولية عن أضرار األنشطة الفضائية. المبحث األول :

 المطلب األول : تطور مفهوم المسؤولية الدولية .

 لقانونى للمسؤولية الدولية .المطلب الثانى : األساس ا

المسؤولية المدنية عن أضرار األنشطة الفضائية " فى اىانو  اإلجىراءال  المبحث الثانى :

 المدنية افماراتى " .

 المطلب األول : تطور مفهوم المسؤولية المدنية .

المطلب الثانى : األساس القانونى لمسىؤولية المشى ا الفضىائى فىى ضىوء افتفاايىال 

 . اانو  دولة اإلمارال العربية المتحدةية والدول



 2 

 عن األضرار الفضائية . المش ا المطلب الثالث : تركيز مسئولية

 الفرع األول : تحديد شخصية المش ا الفضائى . 

 الفرع الثانى : مدى جواز مسئولية ال ير عن األنشطة الفضائية .

 : الثانىالفصل  
 . 1029لسنة  21رام  فى ضوء القانو  افتحادىية المش ا الفضائي شروط ايام مسئول* 

 األضرار الناشئة عن األنشطة الفضائية .  : االولالمبحث 

 المطلب األول : المقصود بالضرر الفضائي. 

 المطلب الثانى : أوجه الضرر الفضائي.

 . رابطة السببية فى المسئولية عن الضرر الفضائى  : الثانىالمبحث 

 . يال السببيةإشكافالمطلب األول : 

 . المطلب الثانى : اثبال رابطة السببية

 .التعويض عن األضرار التى تحدثها األنشطة الفضائية  : المبحث الثالث

 .كيفية التعويض المطلب األول :

 . الفرع افول : دعوى المسئولية

  .الفرع الثانى : نفى المسئولية المدنية للمش ا الفضائي

 .التعويض  ضمانال المطلب الثانى :

 تطبيقال عملية . المطلب الثالث : 

 الخاتمة . 

 . نتائج وتوصيال الدراسة 

 . المراجع 



 3 

 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
إِ َّ فِي َخْلِق السََّماَواِل َواأْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِا ]

 [َوالنََّهاِر ََلَيَاٍل أِلُوِلي اأْلَْلبَابِ 
 : سورة آل عمران { 091} اآلية                              



 4 

 ضرار األنشطة الفضائيةللمسؤولية المدنية عن أ الطبيعة القانونية
 ] دراسة تحليلية مقارنة فى ضوء االتفاقيات الدولية وقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة [

 مقــدمـــة
 روعة ومة   لةت تفعيةت تهدف القواعد القانونية لمختلف مصادرها إلى حمايةة حةأ  و مصةلحة م ة

تلةةا الحمايةةة اقتلةةى المقاةةأ القةةانونى احترامهةةا وتا يقهةةا مةة  ق ةةت المخةةا  ي  بهةةا   وحيةة   ن 

استك اف واستخدام الفلاء الخارلى قد فجر العديد م  الم كالت القانونية بعلها يجد الحت فةى 

إال  نةةي يجةةس توسةةعة  القةةانوني  الجةةول وال حةةرل  م ةةادا القةةانون الةةدولى القاامةةة وبالقيةةا  علةةى 

القظةةر فةةى هةةسا الملةة ار الجديةةد مةة  مقظةةور  عةةت و  نةةمت   حتةةى نتجقةةس نقةةت المقافلةةات التقليديةةة 

 للدول فى هسا المجال الكونى .

  ومما النا فيي  ن فعالية  ل نظام قانونى يتمثت فى مدل تاور ونمول قواعد الملؤولية فيي وفةى

ب تونهةةا ت ةةكت إحةةدل مجةةال القةةانون الةةدولى نجةةد ان قواعةةد الملةةؤ ولية تلعةةس دوراب بةةارواب وهامةةا

الرايلية لحل  تا يأ قواعد القانون الةدولى وتفالةة احتةرام الةدول اللتتاماتهةا والوفةاء اللمانات 

بها   بما يعتو العالقات بي  الدول ويؤسلها على بقاء قانونى سةليت ومتةواون ممةا يحقةأ التاةوير 

 بأسره . واالودهار المأمول للمجتمع الدولى

  وهقةةا نجةةد  ن التاةةور التكقولةةولى قةةد  سةةفر عةة  نهةةور مفةةاهيت قانونيةةة تواتةةس وتالاةةت التاةةور

واعد الملتحدثة  الملةؤولية سه القتخدام الفلاء الخارلى وم  هسالملحون فى مجال استك اف وا

ب فى مجةال انن ةاة الفلةااية   و لةا تةون المفهةوم التقليةدل للملةؤولية لة ت يعةد تلعس دورا حاسما

  ففةةى عصةةر يلةةود فيةةي اةةتو الفلةةاء و التفجيةةرات قةةادراب علةةى موات ةةة التاةةور والتقةةدم الملةةتمر 

يةةرة وال ةةاملة  التةةى تجةةاووت االخ القوويةةة   تتايةةدت  هميةةة الملةةؤولية نظةةراب ليضةةرار العظيمةةة

 حدود الدول التى تلتخدمها . 

 ت نظةام قةانونى وهةى المحةرر الرايلةى م  هسا المقالأ وباعت ار  ن الملؤولية بمثابة المفتةا  لكة

تظهةةر مةة  اةةالل اسةةتقرار االوضةةاو الدوليةةة والفلةةاء الخةةارلى بةةي   حيةة   ن  هميةةة الملةةؤولية 

باعت ةةاره  و  ةةابع فريةةد مةة  ولهةةة القظةةر القانونيةةة   فةةان القصةةوة القانونيةةة الدوليةةة المقظمةةة 

لةةاءت داعمةةة لموضةةوو ن ةةاة الةةدول فةةى مجةةال استك ةةاف الفلةةاء الخةةارلى واسةةتخدامي قةةد ن

ملؤولية الدول فى هةسا المجةال   لمةا تةان  لةا وحية  ان مجةال الملةؤولية الدوليةة عة  االن ةاة 

الفلااية قد تت تقاولي فى العديد م  الدراسات واالبحاث فانقا فةى هةسه الدراسةة نلقةى اللةوء علةى 

ب عما تت تقاولي فى اللابأ  ال وهةو موضةوو ا الملةؤول ية المدنيةة عة   ضةرار لانس مختلف نل يا
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  بحية   نةي مة  القاحيةة القظريةة يلةاعد علةى انن اة الفلااية >> دراسة تحليلية مقارنةة<< ا 

تعميأ فهت معانى وملامي  االحكام القانونية التى تقدرج تحت إ ار قانون الفلاء ومقارنتهةا بمةا 

يةةة االمةةاراتى والمعاهةةدات قةةانونى الفلةةاء والمعةةامالت المدنالقةةانون المةةدنى االمةةاراتى ويحويةةي 

الدوليةةة وتةةسلا حتةةى يتلةةقى لقةةا تا يقهةةا واالسةةتفادة مقهةةا فةةى القاحيةةة العمليةةة عقةةد وقةةوو اضةةرار 

 تل  ها االن اة الفلااية .

      أهمية الدراسة : 
 قةد ااتيةر   مما س أ بيانةي تظهةر  هميةة تلةا الدراسةة حية  ان االهتمةام بهةسا الميةدان وال حة  فيةي

مةةدل  هميةةة اللةةعى الحثيةة  نحةةو الم ةةارتة الةةى وتوليةةي اهتمامةةي الةةى لةةر ل العةةام ااء بعقايةةة الثةةر

لانةةس الةةدول اللةة ىاقة فةةى هةةسا المجةةال فةةى االهتمةةام بهةةسا الق ةةا  الجديةةد ومحاولةةة اقتحةةام  اةةواره 

 واستخدامي وتاويعي قدر االمكان .

   االن ةةاة الفلةةااية ومةةا ضةةرار  ونظةةراب لمةةدل ا ثةةار الجلةةيمة المترت ةةة علةةى و مةةام هةةسا الوضةةع

تخلفي هسه االضرار م  آثار سل ية قد ترتقى م  حي  للامتها لمرت ة المأسةاوية   مة  هقةا تظهةر 

مدل اهمية ال ح  فى الا يعة القانونية لملؤولية الم ةلت المدنيةة عة  اضةرار االن ةاة الفلةااية 

ة الخاصة بالملةؤولية المدنيةة وتحديد هسه الا يعة القانونية يتالس بح  وتحليت القصوة القانوني

للم ةةلت الفلةةااى ومقارنتهةةا مةةع بةةي  مةةا لةةاء باالتفاقةةات الدوليةةة مةة  قواعةةد للملةةؤولية ومةةا ورد 

 2بالقصوة القانونية العامة المتعلقة بالملؤولية المدنية فى نااق القانون المةدنى االمةاراتى رقةت 

والقةةةانون االتحةةةادل  1895للةةةقة  5وقةةةانون المعةةةامالت المدنيةةةة االمةةةاراتى رقةةةت  2004للةةةقة 

وبليةة  فى نأن تقظيت قااو الفلاء وبقاءب عليي فقد قلمقا الدراسةة 2018للقة  12االماراتى رقت 

معرفة مةدل تاةابأ الملةؤولية المدنيةة التةى تاةر  علةى ملةتول القةانون الخةاة مةع الملةؤولية 

  تونةي ال الم ةاعات الدوليةة  الدولية ع  االن اة الفلةااية باعت ةار الفلةاء الخةارلى يعت ةر مة 

يخلع لللاان ال دولة وهو مفتو  لالستخدام الللمى لكافة الدول والمقظمات الدوليةة   ومة  ثةت 

  تارققةا فةى الم حة  التمهيةدل فصلي  رايليي  وفقد قلمقا موضوو الدراسة إلى م ح  تمهيدل 

مال ةةي  تقاولةةت فةةى االول   الةةى مفهةةوم الفلةةاء الخةةارلى واالن ةةاة الفلةةااية   وقةةد قلةةمتي الةةى 

 مفهوم الفضاء الخارجى ، وفى الثانى : مفهوم وانواع افنشطة الفضائية .

 فىى الفصا افول لدراسة المسؤولية المدنيىة المترتبىة عىن افضىرار الفضىائية  فى حين خصصنا

 حثةةي  تقلةيمي لموالةسل تةةت    دولىة افمىىارال العربيىة المتحىىدة ضىوء افتفاايىىال الدوليىة واىىوانين

تارققا فى الم ح  االول الى التعريف بالملؤولية الدولية عة  االن ةاة الفلةااية   وفةى الم حة  
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 ضةوء القةانون المةدنىالثانى تارققا الى الملؤولية المدنيةة عة   ضةرار االن ةاة الفلةااية ا فةى 

 ا .  وقانونى المعامالت المدنية و تقظيت الفلاء االماراتيي االماراتى 

  قانون الفى ضوء  الثانى فقد خصصناه لدراسة شروط ايام مسؤولية المش ا الفضائىأما الفصا

وقد قلمقاه الةى ثةالث م احة    حية  تارققةا فةى ب أن تقظيت قااو الفلاء  2018للقة  12رقت 

االول الى االضرار القانئة ع  االن اة الفلااية   وفى الثانى الى راباة اللة  ية فةى الملةؤولية 

فلةةااى  م الثالةة  فقةةد تقاولقةةا فيةةي التعةةويا عةة  االضةةرار التةةى تحةةدثها االن ةةاة عةة  اللةةرر ال

 الفلااية .

 منهجية الدراسة :
اعتمدت الدراسة على المقاهج التاريخى  التحليلى والتا يقى وفأ مقتلةيات اللةرورات العلميةة فقةد 

 للملةؤوليتي  المدنيةة  نىتاور مفهوم واالسةا  القةانو فى بيان التاريخىدت الدراسة على المقهج ماعت

يةة وبيةان المةراد مقهةا   واعتمةدت تما استخدمقا المقهج التحليلى فةى تحليةت القصةوة القانونالدولية و

ايرا الدراسة على المقهج التا يقى فى تا يأ تلا القواعد على الحوادث التى يقتج ع  وقوعهةا قيةام  

       تلا الملؤولية .
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 المبحث التمهيدى
لملةؤولية المدنيةة المترت ةة عة  ل الا يعة القانونيةة يقتلى بحثقا بادا  ل بدء وق ت  ن ن رو فى تحديد *

ب بالقةانون االتحةادل االمةاراتى    ن نوضة   ماهيةة االضرار الفلةااية فةى ضةوء االتفاقةات الدوليةة مقارنةا

 ماهية االن اة الفلااية ثت تحديد  نواعها . الفلاء الخارلى وتسا

نتقةةاول فةةى االول ماهيةةة  ال ةةي التمهيةةدل الةةى م فانقةةا نقلةةت الدراسةةة فةةى هةةسا الم حةة  علةةى مةةا تقةةدم وبقةةاءب 

 الفلاء الخارلى ونعرض فى الثانى ماهية و نواو االن اة الفلااية . 

 المطلب األول  : مفهوم الفضاء الخارجى .
مس معاهدات دولية رايلية فةى تعريف الفلاء الخارلى الكثير م  الجدل بالرات م  ولود ا* لقد  ثار 

 (1)مجال الفلاء الخارلى باالضافة الى لهود االمت المتحدة ولجقتها لالستخدام الللمى للفلاء الخةارلى 

 ن االتفاق على تعريف محدد للفلاء الخارلى .اال اني لت يتت حتى ا 

و الفلةاء الجةول الةسل حي  ان الفلاء السل يعلو سا  الكةرة االرضةية يققلةت الةى لةتاي    االول هة* 

يعلو سا  الكرة االرضية ويمتد بما يقارب انلةف تيلةو متةر فةوق سةاحها وتتمثةت ونيفتةي االساسةية فةى 

حماية الحياة على االرض م  االنعاعات واالللام اللماوية اللاقاة عليها ويتكون م  عدة   قات لكةت  

 ء م  اقليت الدولة .مقها اواصها المميتة   وتمار  فيي الدول سيادتها وهو لت

 ما الثانى فهو الفلاء الخارلى ا الكون ا وهو  لا الفلاء الفلي  السل يلةى الفلةاء الجةول ويمتةد الةى 

  .ما ال نهاية ويتلم  االلرام اللماوية م  تواتس ومجرات ونجوم 

الةسل  فةى تحديةد االرتفةاووااصةة فى تحديد تعريف واضة  للفلةاء الخةارلى  الم كلة تكم وم  هقا * 

ي د  عقده هسا االاير ويقتهى عقده الفلاء الجول ا  ي د  عقدها تا يةأ نظةام قةانونى ويقتهةى تا يةأ نظةام 

قانونى آار مختلف تمام االاتالف   حي  يخلع الفلةاء الجةول للةيادة الةدول باعت ةاره لةتء ال يتجةت  

اسةةتخدامي أني حريةةة الةةدول فلةةاء الخةةالى فةةال يخلةةع لللةةيادة الو قيةةة وتلةةرل ب ةةالمةة  اقليمهةةا    مةةا 

 وارتياده واستك افي .

* ورات االهمية الملحة لتعيي  حدود الفلاء الخارلى اال ان هقار العديد م  االراء الفقهيةة بةت ومواقةف 

بعا الحكومات ترل عدم ولود ضرورة لتحديد مفهوم للفلاء الخارلى وتعييقي على سة يت الدقةة وفةى 

مةة  االراء والجهةةود الحثيثةةة التةةى تةةرل مةة  االهميةةة تحديةةد مفهةةوم واضةة  االتجةةاه المقابةةت تولةةد العديةةد 

لحلةةت االمةةر وحةةت الخةةالف والتةةتال  وعليةةي تةةدالت االمةةت المتحةةدة (2)للفلةةاء الخةةارلى وتعيةةي  حةةدوده 
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لهودها ملتمرة حتى االن نحو اعااء تعريف واض  ومحةدد للفلةاء الخةارلى فةى نةت التاةور التققةى 

 .(3)والعلمى الراه  

ى " هىو للىا الجىزء مىن الفضىاء الى ى سبق الى ا  الفضاء الخىارجمن جماع ما القول  نايمكناف انه * 

يعلىىو ال ىىَلف الجىىوى ويبىىدأ عنىىد أاىىا ارتفىىاع يمكىىن لقمىىر صىىناعى ا  يسىىتكما دورتىىه فيىىه حىىول الكىىرة 

يخضىع وف  دو  التأثر بمقاومة الهواء ودو  الدخول مىرة أخىرى فىى ال ىَلف الجىوى لى رض األرضية

    ".للسيادة الوطنية للدول

 . المطلب الثانى : مفهوم وأنواع األنشطة الفضائية

* ان التارق لتعريف االن اة الفلااية وتحديد ملمونها وانواعها يعت ر امر بالغ االهمية فى الوصةول 

 الى تقظيت قانونى للملؤولية المدنية ع  االن اة الفلااية .

 لى ماهية الق ا  الفلااى وانواعي .لسلا سقتارق فى هسا المالس ا

 : باالنشطة الفضائية المقصود* 

لت يرد حتى ا ن تعريف لين ةاة الفلةااية علةى ملةتول المعاهةدات واالتفاقةات الدوليةة   اال ان  لةا ال 

 حول ان اء اتفاقية دولية ل يان الملؤولية الدوليةةيمقع الدول م  ادراج تعريف لها فى الم اريع المقترحة 

ع  االضرار التى تحدثها االللام الفلااية مثت م روو المجر وم ةروو الواليةات المتحةدة االمريكيةة   

 (4) تما نجد تعريفات لها فى بعا القواني  الداالية ل عا ال لدان مثت انجلترا   اوترانيا   لقوب افريقيةا

 . (5)والقانون االتحادل االمراتى فى نأن تقظيت قااو الفلاء

ب للق ةا  الفلةااى فةى م ةروعيهما المقةدم الةى * فقد  اقترحت الواليات المتحةدة االمريكيةة والمجةر تعريفةا

 . 1864/1865تخدامات الللمية للفلاء الخارلى عام ساللجقة الفرعية القانونية المق ثقة م  لجقة اال

ر الق ةا  بتعريةف ضةيأ نن ةاة الفلةااية فةى المةادة االولةى حية  قصة* حي  لاء الم روو المجةرل 

 .م  مرت ة الفلاء الفلااي على االدعاءات الدولية المتعلقة بالماال ة بالتعويا ع  االضرار التى تقع

ب فةى التعريةف وعةرف االن ةاة الفلةااية فةى المةادة الثانيةة مقةي  * بيقما لاء الم ةروو االمريكةى متوسةعا

بعمليةة اال ةالق واتخةا  المةدار فةى على ان ا الق ا  الفلااى يتلةم  تةت االن ةاة المرت اةة والمتعلقةة 

 الفلاء واله و  واستعادة الجلت الفلااى بعد ه و ي على االرض .

عةرف االن ةاة الفلةااية علةى انهةا القةانون االوترانةى قةد  فنجىد ا أما على المستوى الداخلى للىدول * 

ا الفلةةااية واسةةتخدام اعت ةةار االبحةةاث العلميةةة المتعلقةةة بالفلةةاء وتةةسا تصةةميمات وتا يقةةات التكقولوليةةا

 الفلاء الخارلىا.
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بيقما عرفها القانون الجقوب افريقى بانهةا ا االن ةاة التةى تلةهت م انةرة فةى ا ةالق مرت ةة فلةااية الةى 

 الفلاء الخارلى وت ليت مثت هسه المرت ة ا .

 فى حين عرفها القانو  افنجليزى بشكا اوسع ، بالنظر الى نطاق تطبيق القانو  كالتالى : 

 االن اة التى تتت ال الق االللام الفلااية او تدبير امر ا القها . -

 االن اة الخاصة بت ليت االللام الفلااية . -

 ال ن ا  يتت فى الفلاء الخارلى . -

االن اة التى تلتهدف المقاقة المحددة بما فى  لةا فى حي  عرفها القانون االتحادل االماراتى بانها ا * 

 فيها او استخدامها او االنتفاو بها ا .اتت افها او احداث اثر 

والتىى تسىهم التىى يقىوم بهىا افنسىا  تلىا افنشىطة مما سبق يمكن القول با  افنشطة الفضىائية هىى " 

 ." استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى  مباشرة فى 

 نولتها فيما يلى . الفلااية انن اة* وهسا التعريف يوض  ولود ثالث انواو مختلفة م  

 : (6) أنواع االنشطة الفضائية

  والتى ت مت تحديةد مهمةة يلت االن اة التى تتت بلرض تصميت وتصقيع االللام الفلااية  افولالنوع 

الجلت الفلااى ووضع الرسوم الهقدسية والتصميمات التى تلتلتمها المهمة ثت تصقيع القمةو ج الهقدسةي 

ب .للجلت الفلااى السل تخت ر فى هسه االلهتة اله  قدسية للتأتد م  مدل تكامت وتوافأ تلا االن اة معا

التى تهدف الى ا الق الجلت الفلااى   وت مت االن ةاة االن ةاة ويلت مجموعة االن اة  الثانىالنوع 

المتعلقة بتصميت وتاوير وتصقيع قا فةات اال ةالق الفلةااية التةى تحمةت االللةام الفلةااية الةى الفلةاء 

 الخارلى  .

ي مت االن اة الخاصة بت ليت االللام الفلااية والتحكت بها باالضافة الةى لميةع االن ةاة  لثالنوع الثا

 التى تتت فى الفلاء الخارلى ا سلمية تانت او اير سلمية ا . 
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 الفصل األول
المسؤولية المدنية المترتبة عن األضرار الفضائية فى ضوء االتفاقيات الدولية وقانون 

 ة المتحدةدولة اإلمارات العربي
 تمهيد : 

تعت ر الملؤولية المدنية ب كت عام م  الموضوعات الهامة فى دراسةة القةانون والتةى لةت يتةوان الفقهةاء * 

 . (7) فى مختلف االنظمة القانويقة وباستمرار ع  تقاولها وتحليلها

ؤولية عةة  ولعةةت مةة  اهةةت الموضةةوعات فةةى الملةةؤولية المدنيةةة فةةى وقتقةةا الحةةالى هةةو  لةةا المتعلةةأ بالملةة

االضرار الفلااية   فال يخفى على احد ان اتو الفلاء يعد م  اهت موضةوعات اللةاعة فالتقةدم العلمةى 

والتققى السل ي هده العالت  لمع فى اللقون االايرة  دل الى ويادة استلالل االنلان للفلاء الخةالى ممةا 

ة او فةى الفلةاء الخةارلى تةسلا ادل بدوره الى ويادة امكانية حدوث اللرر علةى سةا  الكةرة االرضةي

 . (9)وسواء تانت تلا الحوادث ناتجة ع  ااااء عمدية او اير عمدية 

بمثابةة المفتةا  لكةت نظةام قةانونى وهةى المحةرر االهةت فيةي   * مة  هةسا المقالةأ وباعت ةار ان الملةؤولية 

رتأيقةا تلةليا اللةوء علةى ونظراب لعدم تقاول الملؤولية ع  اضرار الفلاء م  هسا المقظور ق الب   فقةد ا

هسا الجانس مقارنة مع مفهوم واسةا  الملةؤولية الدوليةة عة  تلةا االضةرار ادراسةة تحليليةة مقارنةة ا   

وعليةةي قلةةمقا الدراسةةة فةةى هةةسا الفصةةت االول الةةى م حثةةي  نتقةةاول فةةى االول مقهمةةا التعريةةف بالملةةؤولية 

الم ح  الثانى التعريف بالملةؤولية المدنيةة عة   الدولية ع  االضرار القاتجة ع  االن اة الفلااية وفى

 االضرار القاتجة ع  االن اة الفلااية فى ضوء قانون المعامالت المدنية االماراتى .

 المبحث األول
 دولية عن أضرار األنشطة الفضائيةالتعريف بالمسؤولية ال

 

لت الفلااى والتى تكم  فى امةا سواء مقس ا الق الج ان االن اة الفلااية محا ة بالعديد م  المخا ر* 

ف ت عملية اال الق او تحات قا ف اال الق والجلت الفلااى مةع احتماليةة الحةاق االضةرار باالنةخاة 

فةان الجلةت والممتلكات وبال يئة االنلانية تسلا   فا ا ما تمت عمليةة اال ةالق دون موالهةة ايةة م ةكالت 

اةةر االصةةادام بجلةةت فلةةااى  و   يعةةى ا تالقيةةاور الفلةةااى يوالةةي اثقةةاء ولةةوده بالمةةدار الفلةةااى ا

وال هس ..الخ ا آار   هسا بخالف ما تتعرض لةي االروا  واالمةوال وال يئةة ال  ةرية علةى سةا  توتةس 

االرض م  اروج االللام الفلااية عة  اللةيارة وعودتهةا لةيرض مةرة ااةرل محدثةة مة  االضةرار 

   الجليمة ما ال يمك  توقعي .
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ن الحوادث الفلااية الملجلة ب كت  رسمى لةنن الللةام فلةااية عةادت الةى االرض لةت * وبالرات م  ا

يحةدث تؤد الى حدوث اضرار لليمة   اال ان هسا ال يمقع مة  ولةود ااةر حقيقةى يكمة  فةى امكانيةة ان 

نتيجةةة لتلةةا الحةةوادث الفلةةااية اضةةرار ال يحمةةد عق اهةةا فةةى ال مرحلةةة تانةةت   ممةةا يحةةتت ولةةود تقظةةيت 

ى للتعويا عما قد يق أ مة  اضةرار و لةا علةى الملةتول الةدولى ا محةت الدراسةة بهةسا الم حة  ا قانون

  واتفاقيةة الملةؤولية  (8)والتةى وضةعت االسةس العامةة  م1867وهو ما قامت بي معاهدة الفلاء الخارلى لعام 

ب  م1872الدولية ع  االضرار التى تحدثها االللام الفلااية لعام  ب للملؤولية عة  اضةرار  والتى وضعت تقظيما تفصيليا

 . (10)االن اة الفلااية بولي عام 

 المطلب األول : تطور مفهوم المسؤولية الدولية .

ب ونؤتد مراراب وتكراراب على اني م  المللت بةي ان الملةؤولية لةتء اساسةى مة  تةت نظةام  * تما  تدنا سابقا

هميةة هةسا الموضةوو وعةدم تكامةت   ون ميةة  و اثةرقانونى ف دونها ال يكون لقواعد القةانون الةدولى ايةة اه

ب بةي  الفقهةاء فةى تحديةد مفهومةي ويرلةع  لةا لعةدم االتفةاق ب ةكت قةا ع علةى   حكامي ب وااتالفةا نجد تقوعةا

ق د  بتعريةةف الملةةةؤولية ب ةةكت عةةةام ا للةةةة وعليةةةي سةةةاسةةا  الملةةةؤولية و  يعتهةةا القانونيةةةة ونااقهةةا   

ب ا ثت نتارق الى  تاور   مفهوم الملؤولية الدولية م  القاحيتي  الفقهيي والقلااية .واصاالحا

اسةتدعاء المعرفةة  -مأاو  م  مادة ) سأل ( ومدلول الكلمةة الملؤولية هى مصدر  [ المسؤولية ل ة :2]

 ا للمعرفة ا . وتسلا اللؤالاو المال 

ب بي ولفظ الملؤولية يراد بها التى عة  . (11)   وهو ما يكون االنلان ماال ا

لقد مرت الملةؤولية الدوليةة لتحديةد مةدلولها وماهيتهةا للعديةد مة   المسؤولية الدولية : تطور مفهوم[ 1]

 ض ل عا هسه الجهود .المحاات الفقهية والقلااية وفيما يلى سقعر

يعرف الدتتور/ على ب  على مرا  الملؤولية الدوليةة بقولةي ا تق ةأ الملةؤولية الدوليةة فةى حالةة قيةام  -  

ب  دولة او نخص م  انخاة القانون الدولى بعمت او امتقةاو عة  عمةت مخةالف لاللتتامةات المقةررة وفقةا

الحكام القانون الدولى وفةى هةسه الحالةة تتحمةت الدولةة او نةخص القةانون الةدولى ت عةة تصةرف المخةالف 

 . (12)اللتتاماتي الدولية وال ة االحترام ا 

بأنهةةا ا نظةةام قةةانونى بمقتلةةاه تلتةةتم الدولةةة التةةى يقلةةس اليهةةا بةةـ ـ تمةةا يعرفهةةا الةةدتتور/ عمةةر سةةعد اللةةي 

ض الدولة التى ارتكس ضدها هسا العمت ا  ب للقانون الدولى بأن تعوى  . (13)تصرف اير م روو   قا

مةا يق ةأ نتيجةة عمةت مخةالف اللتةتام قةانونى دولةى ارتك ةي ويعرفها الدتتور/ ابراهيت العقانى بانها ا  -لـ 

نون الدولى وسة  ت اضةراراب ل ةخص دولةى آاةر   وان اايتهةا تعةويا مةا يترتةس عة  احد انخاة القا

 . (14) هسا العمت م  ضرر ا
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الدتتور/ صال  الدي  عامر بانها ا مجموعةة  -ويعرفها تسلا م  مقظور ملتمد م  نظرية المخا ر  -د 

انون الةدولى   ويةقجت عقهةا م  القواعد القانونية التى تحكت ال عمت او واقعي تقلس الى احةد انةخاة القة

 .  (15)ضرر ل خص آار م  انخاة القانون الدولى وما يترتس على  لا م  التتام االول بالتعويا ا 

بيقما يعرفها الفقيي/ نارل روسو بانها ا وضع قانونى بمقتلاه تلتتم الدولةة المقلةوب اليهةا ارتكةاب  -هـ 

ب للقانون الدولى بتعويا ال  . (16)دولة التى وقع هسا العمت فى موالهتها ا عمت اير م روو وفقا

الفقيي/ لةانكور بأنهةا ا وضةع قةانونى اةاة  -ويعرفها تسلا م  مقظور ملتمد م  نظرية المخا ر  -و 

 .( 17)يق ا ع  التقصير السل يؤدل الى االضرار بحقوق وممتلكات دولة اارل ا 

ف الملةؤولية الدوليةة وفةأ ا تةى  م1827ر القانون الدولى بـ الووانا سقة مؤتم بيقما نجد*  تلةأل  اعرى

 . (19)الدولة ع  تت فعت او امتقاو يتقافى مع التتاماتها الدولية بلا القظر ع  سلاة الدولة التى  تتي ا 

بأنهةا ا ااةالل او  م1830* تسلا عرفها المؤتمر المقعقد لتعيي  قواعةد القةانون الةدولى بةـ االهةالا عةام 

 .( 18)ن الدولى ا ارق لقواعد القانو

فةى قلةية امصةقع نةورووا  م1827* فى حي  عرفتها محكمة العدل الدوليةة فةى قرارهةا الصةادر عةام 

او التعاقةد   يترتةس عليهةا االلتةتام بأنها ا م د  مة  م ةادا القةانون الةدولى تعقةى ال مخالفةة فةى االرت ةا  

 .(20)بالتعويا ا 

الىىدولى فىىى كىىو  المسىىؤولية الدوليىىة  والقضىىاء الفقىىها  هنىىاش شىىبه اجمىىاع لىىدى ممىىا سىىبق نسىىتنتج * 

، ويترتىب  آخىرا صىدر عىن شىخص دولىى تؤسس على مجرد حدوث ضرر لشخص دولى ينتج عن عمى

 على ثبول المسؤولية الدولية التزام الدولة المسؤولة بالتعويض واصَلح الضرر .

 المطلب الثانى : األساس القانونى للمسؤولية الدولية .
سةةة الملةةؤولية اهميةةة ااصةةة نظةةراب لمةةا تقةةرره مةة  ضةةمانات تكفةةت احتةةرام االلتتامةةات التةةى * تمثةةت درا

  ومةةا ترت ةةي مةة  لةةتاءات علةةى مخالفةةة هةةسه االلتتامةةات وعةةدم  يفرضةةها القظةةام القةةانونى علةةى  نخاصةةي

الوفاء بها . وبةسلا تلةاهت  حكةام الملةؤولية الةى حةد ت يةر فةى اسةتقرار وتةواون االوضةاو والمراتةت فةى 

 .( 21)داات تت نظام قانونى بحي  تعت ر حجر االسا  فى بقاء هسا القظام واودهاره 

 ن يفص  عة  بت ان درلة االحكام التى تأتى عليي القواعد الخاصة بالملؤولية يعد المعيار السل يمك  * 

ام قةةانونى   ولةةسلا يؤتةةد الةة عا علةةى ان القيمةةة العمليةةة الل نظةة (22)مةةدل تمةةال القظةةام القةةانونى المعقةةي 

تتوقف على نااق قواعد الملؤولية وفاعليتها فالملؤولية هى العقصر السل يكفت تماسةا القظةام القةانونى 

ويحقةأ االسةتقرار الحكامةي ويةوفر الامأنيقةة النخاصةي   و لةا فى الواقع ويلفى الفاعليي على قواعةده 
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انونية دااةت ا ةار القةانون بمةا تكفلةي م  االل الحفان على التصرفات او المواقف التى تخالف القاعدة الق

م  ضمانات لموالهة مخالفة االلتتامات القانونية والتعلف فى استعمال الحقوق وما تقرره مة  لةتاءات 

   . (23) تدفع المخا  ي  بقواعد واحكام هسا القظام الى احترامها

ية متةةأثرة بالعةةادات * ومةةرت الملةةؤولية بمراحةةت تاةةور عديةةدة مقةةس الولةةود االول للمجتمعةةات ال  ةةر

  حية  سةاد المجتمعةات ال داايةة والمفاهيت االلتماعية التى سةادت تلةا المجتمعةات فةى مختلةف العصةور 

تلا نظام االاس بالثأر والسل استمر لعدة قرون فكان للملرور  ن يثأر لحقةي بقفلةي ووفةأ مةا تمليةي عليةي 

 .امقية ا القوة تق ئ الحأ وتحمييى هسه الحق ة التاريتتي ودون اية حدود او قيود اعماالب للم د  اللااد ف

ومقس بداية القرن الخامس ع ر بد ت قواعد القةانون الةدولى تتةأثر بقواعةد القةانون الرومةانى وبةد  بالتةالى 

ب حي  قام الفقيي الروسيو ا  وم  الفي باقى فقهةاء القةانون الةدولى  (24)نظام اناس بالثأر يختفى تدريجيا

نون الرومانى بمعارضة فكرة الثأر عة  الملةؤولية الجماعيةة   ونةادوا بتلييرهةا الةى نظريةة متأثري  بالقا

ب مةةع التليةةرات التةةى اصةةابت المجتمةةع سةةواء اللياسةةية او االاالقيةةة او االقتصةةادية فأقةةاموا   تثةةر تجاوبةةا

 .اأ ا ملؤولية الدولة على  سا  فكرة الملؤولية ع  فعت اللير المؤسلة على الخاأ ا نظرية الخ

وقد تدعمت نظرية لروسيو  ع  الخاأ تأسا  لملةؤولية الدولةة و صة حت القظريةة التقليديةة فةى هةسا 

الصدد   و تدها م  بعده فقهاء القانون الدولى التابعي  وتقاولها الفقي والقلاء الدولى بعد  لةا بالتوضةي  

 واستقرت احكامها ضم  االحكام الوضعية للقانون الدولى .

االهتمةةام بوضةةع قواعةةد قانونيةةة تةةقظت الملةةؤولية الدوليةةة عةة  االن ةةاة الفلةةااية بةةد ت فةةى  * وحيةة  ان

فةى 1872العصر الحدي  مقس نهور قانون الفلاء وهو ما تارقةت اليةي معاهةدة الفلةاء الخةارلى لعةام 

 -بوضةع تعةاريف للمصةالحات ا اللةرر  (25)ا وبد ت تلةا االتفاقيةة بخةالف سةابقاتها  7   6المادتي  ا 

وتع يةر دولةةة اال ةالق هقةةا  -للةت فلةةااى ...ا ثةت تحةدثت عةة    يعةة ملةؤولية دولةةة اال ةالق  -ا ةالق 

ى و تةسا الدولةة ] هى الدولة التى تالةأ او تةدبر ا ةالق للةت فلةاا 1872اوردتها اتفاقية عام يعقى تما 

ن وقةةوو اللةةرر التةةى تتقةةوو حلةةس مكةةاو -التةةى تلةةتخدم اقليمهةةا او مق ةةاتها فةةى ا ةةالق للةةت فلةةااى [ 

 وصفة اللحية مرتكتة فى  لا على القواعد العامة للملؤولية الدولية .

ورة تلةامقية فةى راف فيها ملؤولية دوليةة مالقةة وصة* حي  رت ت تلا االتفاقية على عاتأ الدول اال 

 موالهة الارق المتلرر و لا فى الحاالت االتية  

او باةاارة اثقةاء  يرانهةا سةواء ا لقةت هةسه   االرض ا ا احدثت المرت ة الفلااية ضةرراب علةى سةا -1

ويقصةد هقةا بالةدول الم ةارتة فةى اال ةالق تمةا  - المرت ة م  ق ت دولة ا ةالق واحةدة او ب ةكت م ةترر

الدولةة التةى تالةأ مة  اقليمهةا  -الدولةة التةى تقةدم التمويةت لعمليةة اال ةالق . ب  -لاء باالتفاقية  اتهةا  ]  
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الدولةةة التةةى تةةوفر مق ةةاتها تةةى تلةةتخدم فةةى عمليةةات  -ا للجلةةت الفلةةااى . ج بلةةا القظةةر عةة  ملكيتهةة

   ( . – 1/ 4   2) المواد  اال الق . فهسه الدول لميعا تعت ر دول ا الق [ .

ا ا حةةدث اللةةرر نتيجةةة تصةةادم للةةمي  فلةةاايي  تةةابعي  لةةدولتي  مختلفتةةي  فةةى مكةةان ايةةر سةةا   -2

تةةسلا تجةةاه الدولةةة المتلةةرر وتكةةون الملةةؤولية هقةةا م قيةةة علةةى االرض فةةان الملةةؤولية تكةةون تلةةامقية 

 ( . 5/1ب    -4/1اسا  ولود ااأ مقلوب الل مقهما او تابعيهت  ) المواد 

ملةةؤولية الدولةةة الملةةتخدمة القليمهةةا او مق ةةاتها فةةى ا ةةالق االللةةام الفلةةااية عةة  اضةةرار تلةةا  -3

 ( . 5/3المرت ات ) المادة 

ها ضرر م  تلا العمليات ا عمليات اال الق ا ان تاالس دولة او دول اال ةالق يحأ لكت دولة اصاب -4

 .(26)(  9/1بالتعويا ع  االضرار ) المادة 

* مما س أ يتل  ان االصت العام فى نظام الملؤولية الدولية انها تثار فةى حةال ولةود ااةأ صةادر عة  

الحالةة تترتةس فةى حةأ المخاةئ ت عةات  دولة او مقظمة دولية ما ونةتج عقةي ضةرر لحةأ بةاللير وفةى هةسه

اال اني استثقاء م  االصةت يتولةس ملةاالة صةاحس الق ةا  الملؤولية الدولية  ع  االضرار التى احدثتها 

الفلااى الم روو ع  االضرار التى تترتس على ن ا ي ا الملؤولية الموضوعية ا ان تان هسا الق ةا  

ب  1872ضاراب فى حد  اتةي وقةد اوضةحت اتفاقيةة  ان ناةاق  لةا القةوو مة  الملةؤولية يقتصةر علةى ايلةا

/ ا ا 2/ ا ا حدث اللرر على سةا  االرض . 1االضرار التى تحدثها مرت ات الفلاء فى حالتي  هما   

 .(27)حدث اللرر على الااارة اثقاء  يرانها

  ناحيةة وم ةد  * يالحظ فى هةسا الصةدد ان االتفاقيةة تلةا ااةست بم ةد  الملةؤولية الموضةوعية المالقةة مة

الملؤولية على اسا  الخاةأ مة  ناحيةة ااةرل   وق ةول الةدول لمفهةوم الملةؤولية علةى اسةا  المخةا ر 

ب ا ولةةت  يتخةةس ب ةةأنها قةةرار حاسةةت ا تقلةةية ممكةة  بةةاالاص حةةي  القظةةر التةةى القلةةايا التةةى ق لتهةةا ضةةمقا

تةةرفا الملةةؤولية ( فةةى حةةي  انهةةا  1848( وقلةةية ) ملةةيأ تورفةةو عةةام  1968مصةةهر ترابيةةت عةةام )

اصةة فةى الفلةاء ا فيي ملا  بلةيادتها تمةا ان اث ةات الخاةأ ا اعلى اسا  الخاأ الن اعترافها بالخاأ 

ومع  لا تعد تلا االتفاقية هى اول نةص قةانونى حةول الملةؤولية المالقةة للدولةة تمةا  مر ن ي ملتحيت   

   مقها . 2لاء فى المادة 

افات العلميةة الحديثةة والتاةور التققةى علةى ناةاق واسةع تتايةدت ومةع تتايةد االتت ة* م  لماو مةا سة أ 

المخةا ر واالضةرار التةى قةد تصةيس الليةر نتيجةةة هةسه االسةتخدامات ونظةراب لجلةامة هةسه االضةرار مةة  

ناحية   وصعوبة اث ات وقوو الخاأ م  ناحية  ارل   فقد اتجي الفقي الدولى الى تأسيس الملةؤولية علةى 

داث اللةةرر بصةةرف القظةةر عةة  الخاةةأ   ومةةع نهةةور الملةةؤولية المالقةةة تم ةةد  مجةةرد التلةة يس فةةد احةة
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قانونى قانونى صال  للتا يأ فى القواني  الو قية سار الفقي الدولى بخاى ثابتةي مؤتةداب ضةرورة تا يقهةا 

 (29)فى ميدان العالقات الدولية على الق ا ات نديدة الخاةورة والتةى يصةعس اث ةات عقصةر الخاةأ فيهةا 

 . رة تتال ها نروف التقدم التققى الحدي  فى نتى المجاالتتلرو

ومع تلارو ااوات التقدم العلمةى والةسل بلةغ  روتةي باتت ةاف الااقةة القوويةة وارتيةاد الفلةاء ممةا فةت  

احتماالت لت يل أ لها مثيت بالقل ة للقانون الدولى تتالس مواامة لسرية للمفاهيت التقليدية مما ادل بةدوره 

د االتجاه نحو تا يأ نظرية ا الملؤولية المالقة ا فى ميدان العالقات الدولية وتمثت هةسا االتجةاه الى تتاي

 . (28) سواء فى الفقي او القلاء الدوليي  بت وااست العديد م  االتفاقات الدولية الحديثة بتلا القظرية

 المبحث الثانى
القانون المدنى االماراتى  فى ضوءالمسؤولية المدنية عن أضرار األنشطة الفضائية " 

 وقانونى المعامالت المدنية و تنظيم الفضاء اإلماراتيين" .
 

ب فى تت االنظمة القانونية باعت ارهةا تتلةم  العديةد مة   الملؤولية الدولية والمدنية * ان فكرة تولد تقري ا

  عالقةةات قانونيةةة او الوال ةةات والحقةةوق التةةى تق ةةأ  و تتفةةرو باريقةةة تكميليةةة او ت عيةةة او احتيا يةةة عةة

ايرها سابقة عليها   ورات ان هسه الم كلة اثةارت العديةد مة  الصةعوبات فةى الفقةي والقلةاء فةان بعةا 

لوان هةةا ماوالةةت محةةت لةةدل ان لةةت يكةة  بالقلةة ة للم ةةد   اتةةي فعلةةى االقةةت بالقلةة ة لحةةدوده ومعةةالت تا يقةةي 

 ونرو  وضعي موضع التقفيس العملى .

والفوااد العظيمة التى عةادت بااليجةاب علةى الةدول الفلةااية  رة لالن اة الفلاايةاالهمية الك ي* وحي  

لعلتها تحتت مكانة عاليةة ال ةأن   فمة  تخصةيص ميتانيةات ضةخمة التمةام الم ةاريع المتصةلة باسةتخدام 

تأمريكةةا   الفلةةاء الةةى صةةيااة ترسةةانة قانونيةةة قويةةة لتقظةةيت اسةةتخداماتي السةةيما لةةدول الفلةةاء العظمةةى 

 ايرها والتى ملت بعيداب فى هسا المجال .و

وال مقدوحة مة  القةول بةان بةاقى الةدول الالحقةة بةدرب التكقولوليةا الفلةااية عة  سة  قةواني  تةقظت  لةا 

  تعةد الواليةات  فالقىانو  افمريكىىالمجال وتل ا احكامي السيما وقد فُةت  امةام االسةتثمارات الخاصةة   

لتول الداالى اول الةدول التةى اسةتااعت وضةع ا ةار قةانونى متكامةت المتحدة االمريكية وحدها على الم

وقامت بتأسيس ا ناسا ا الوتالة الو قية للفلاء الخارلى والتةى تعةد  1859يقظت االن اة الفلااية مقس 

وتاةةورت هةةسه المقظومةةة لتواتةةس تةةت لديةةد فةةى هةةسا  (30)الرااةةد فةةى مجةةال استك ةةاف واسةةتخدام الفلةةاء 

 7/7/1894ني  لديدة مقها   قانون االست عار عة  بعةد واسةتخداماتي التجاريةة بتةاريخ المجال فأن تت قوا
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 29/10/1889و القةانون التجةارل الفلةااى بتةاريخ  30/10/1894وقانون اال الق التجةارل بتةاريخ  

 و قانون االستثمار الفلااى فى  ات العام . 2001وصوالب لقانون اللياحة الفلااية فى 

عا ال لدان االارل م ارتة اقت فى هسا المجال مثت الصي    اليابان   روسيا   برياانيةا فى حي  تان ل 

ب بهةسا المجةال بالمقارنةة مةع نظرااهةا االوربيةون حية   وفرنلا والتى تعد م  اهت ال لدان االوروبية اهتماما

 هسا المجال . مد للراب بي  القانوني  العام والخاة فى 3/6/2009ان قانونها الفلااى الصادر فى 

وبالقظر الى الت ريعات العربية فى هسا المجال نجد ان م  الدول التةى تثةابر للتقةدم فةى هةسا المجةال دولةة 

الجتااةةر حيةة  قامةةت بان ةةاء الوتالةةة الجتااريةةة للفلةةاء ا آسةةال ا بمقتلةةى المرسةةوم الرااسةةي المةةؤر  

16/1/2002 . 

ح ة اللةة أ فةةى محاولةةة ملةةايرة التاةةور التكقولةةولى بيقمةةا نجةةد دولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة هةةى صةةا

 2018للةقة  12الهاات فى هسا المجال ونجدها فى سة يت  لةا اصةدرت قةانون تقظةيت قاةاو الفلةاء رقةت 

والسل يجمةع بةي   ياتةي الكثيةر مة  القصةوة القانونيةة الةت رتلةاير حرتةة التاةور التققةى والتكقولةولى 

 الهاات الملتمر .

ثار الجليمة المترت ة على اضرار االن اة الفلااية وما تخلفي هسه االضرار مة  آثةار ونظراب لمدل ا * 

سةةل ية قةةد ترتقةةى مةة  حيةة  للةةامتها لمرت ةةة المأسةةاوية   مةة  هقةةا تظهةةر مةةدل اهميةةة ال حةة  فةةى الا يعةةة 

تالةس القانونية لملؤولية الم لت المدنية عة  اضةرار االن ةاة الفلةااية وتحديةد هةسه الا يعةة القانونيةة ي

 مةا لةاءبةي  ية المدنية للم لت الفلااى ومقارنتها مةع القصوة القانونية الخاصة بالملؤولبح  وتحليت 

بالقصةوة القانونيةة العامةة المتعلقةة بالملةؤولية المدنيةة باالتفاقات الدولية م  قواعد للملؤولية وما ورد 

االمةاراتى تقظةيت قاةاو الفلةاء قةانون و 1895للقة  5فى نااق قانون المعامالت المدنية االماراتى رقت 

وبقاءب عليي فقد قلمقا الدراسة فةى هةسا الم حة  الةى ثةالث ماالةس نتقةاول فةى االول  2018للقة  12رقت 

فةى الثةانى ب ةر  االسةا  القةانونى لملةؤولية الم ةلت الفلةااى ا  نهةتتتاور مفهوم الملؤولية المدنيةة و

 الى ايلا  ترتيت الملؤولية ع  االضرار الفلااية .ثال  ال سة مقارنة ا ثت انتهيقا فى المالسدرا

 المطلب األول : تطور مفهوم المسؤولية المدنية .
ب لةقص المةادةقاعده عامي الملؤولية المدنية ت مة   292 تقوم عقد حدوث ضرر يصيس الفةرد و لةا تا يقةا

فاعلةي ولةو ايةر مميةت  تمر يلةتت اضرار بةالليوالتى تقص على ان ا قانون المعامالت المدنيي االماراتي 

 ا .لمان اللرر ب
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وتققلت تلا الملؤولية الى عقدية وتقصيرية    سا  الملةؤولية العقديةة هةو االاةالل بةالتتام عقةدل   امةا 

الملةةؤولية التقصةةيرية فتقةةوم علةةى االاةةالل بةةالتتام قةةانونى واحةةد ال يتليةةر وهةةو االلتةةتام بعةةدم االضةةرار 

 .(31)باللير 

مقس ال داية بالملؤولية العقديةة فةى فرضةية ولةود تعاقةد بيقهمةا ق ةت لداا  والمدي  معروفان يعقى  لا ان ا

قهةةا فكةةان المةةدي  الق ةةى عةة  الةةداا    والفعةةت قتحقةةأ الملةةؤولية   امةةا فةةى الملةةؤولية التقصةةيرية ق ةةت تح

بالتتام قةانونى ا يرتةس الواحد قد يمثت ااالالب بالتتام عقدل ا يرتس الملؤولية العقدية ا وقد يمثت ااالالب 

ب   . (32)الملؤولية التقصيريةا مما يلتت ع امكانية قيام نوعى الملؤولية معا

فةى حةأ الم ةلت الملئوليي المدنيي علةى االضةرار الفلةاايي  رحصامكانية وبالقظر الي في ضوء  لا * 

 ةةلت عةة  تعةةويا ملةةئوليي الما فانةةي يمكةة  تعريةةف الملةةئوليي المدنيةةي عةة  االضةةرار الفلةةاايي بانهةةا 

 ا .االضرار التي تصيس اللير بل س ممارسي االن اي الفلاايي 

لا يخةةرج مةة  ناةةاق هةةسا   بةةسهةةو الملةةؤول الوحيةةد عةة  االضةةرار  هالم ةةلت وباعت ةةار ةليوفقولقةةا ملةةئو

تملةؤوليتي عة  اعمالةي ال خصةية   حية  تخلةع للقواعةد  نةلت التعريف الملؤوليي التي تترتس في حأ

ولقةةا عةة  تعةةويا االضةةرار التةةى تصةةيس الليةةر يخةةرج مةة  هةةسا التعريةةف اللةةرر الةةسل العامةةة   وعةة  ق

ب ليس م  اللير تالم لت نفلةي   وبةسترنا  ابلة س ممارسةة االن ةاة الفلةاايةا يةدات فيهةا يصيس نخصا

بالتالى تافة انواو االن اة الفلااية ويخرج مقها الملؤولية المترت ة فى حأ الم ةلت لكقهةا ليلةت ناتجةة 

ب للقواعد العامة . ع    ن ا ي فالملؤولية ع   لا تخلع ايلا

ــوء       ــى ض ــائى ف ــىل الفض ــؤولية المش ــانونى لمس ــاس الق ــانى : األس ــب الث المطل
 االتفاقيات الدولية وقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة .

 

بدايةة  قةاولنت قةافان  هةو الم ةلت  ناوليي المدنيي ع  االضرار الفلاايي م  ولهي نظرؤمحور المل نن* 

فةةى ضةةوء االتفاقةةات الدوليةةة الملةةؤوليي فةةي حقةةي   سةةا  ن ةةي  ثةةت اتعريةةف الم ةةلتاع ةةر هةةسا المالةةس 

 والقانون االتحادل االماراتى .

فةي  2018للةقي  12لقةد عرفةت المةاده االولةى مة  المرسةوم بقةانون اتحةاد  رقةت  المشى اف يعرت   اوفا 

يمار  االن اة الفلااية او الرحالت الداعمة للفلاء او نخص ا باني نان تقظيت قااو الفلاء الم لت

االن اة على ارتفاعات عالية او ان ةاة ادارة بيانةات الفلةاء وتوويعهةا او ال ان ةاة ااةرل  ات صةلة 

  بالقااو الفلااى ااضعة الحكام هسا القانون ا .
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ت مةا هةو متعلةأ متاولةة تةوم الم ةلت يقصةرف الةى ال ةخص المةراص لةي لمفهيتل  م  هسا القص ان 

 اةاة و  ةخص االعت ةار  عةام الاعت اريا وسةواء تةان  و سواء تان نخصا   يعيا  باالن اة الفلااية

   . لق ى و و قي 

ا *  مةة  قةةانون المعةةامالت المدنيةةي  292 ةتها المةةادالقاعةةده العامةةي التةةي ارسةة   اسىىاس المسىىؤولية  ثانيىىا

تةرر القاعةده التةي تلةتقد   لمان اللررباير مميت  فاعلي ولو تملتت اضرار باللير ي االماراتي هي ان

اسةا  الملةؤوليي فةي قةانون ا اللةرر يةتال ا واال ضرر وال ضةرار  صولية االى القاعده ال رعيي اال

الحةةد الوالةةس الوقةةوف عقةةده فةةي الفعةةت االيجةةابي  ةدنيةةي االمةةاراتي هةةو االضةةرار مجةةاووالمعةةامالت الم

د االعمةةال علةةى حةةد سةةواء تمةةا يقصةةد باالضةةرار تجةةاوو الحةةد الةةى مجةةر وتقصةةرف داللتةةي الةةى الفعةةت ال

الملةؤوليي  ناةاقومفهةوم االضةرار فةي  (33)بالتقصةير  اليي في االمتقاو وهو مةا يعةرفالوالس الوصول 

ض التع يةر االصةاالحي لسلا فهو يلقى عة  سةاار القعةوت التةي تخاةر فةي معةر أمفهوم الخا سع م او

 لم روو .لعمت اير ال

لعام ان الملؤولية ع  الفعت اللار تقوم على الخاأ سةواء تةان ااةأ والةس الث ةات ام ااةأ واالصت ا* 

مفترض لك  يالحظ ان التاورات الت ريعية ت رو ميالب الى االبتعاد ع  هةسا المفهةوم وت قةى مفهةوم لديةد 

رة حيةة  تقةةوم الملةةؤولية المدنيةةة الموضةةوعية علةةى فكةةللملةةؤولية يلةة غ عليهةةا الاةةابع الموضةةوعى   

ب عة  اللةرر الةسل يخلفةي سةواء تةان  الملؤولية بدون ااأ فهى تقوم على اعت ار ال ةخص ملةؤول مةدنيا

ب فهةى  هسا اللرر ناتج ع  ااأ ام ال وبهسا المفهوم يمك  تلةمقية الملةؤولية الموضةوعية بالمالقةة ايلةا

ل ةخص ت عةة ن ةا ي تقوم على اسا  تحمت الت عة او ما يعرف بقظرية المخا ر والتى بمول هةا يتحمةت ا

ب لم ةةد   المةةا انةةي واد فةةى ن ةةا ي مةة  المخةةا ر العةةاد  ةالمالومةةة للةةير الحيةةاة المجتمعيةةة العةةادل    فا قةةا

الملؤولية الموضوعية يلتايع المتلرر م  الق ا  الفلااى الحصول على التعويا بلةهولة حية  ان 

ن الحالةة الث ةةات التعةةدل  و حقةي بةةالتعويا يق ةأ بمجةةرد اث ةةات وقةوو اللةةرر بلة س حةةادث فلةةااى دو

  و لا بالتأتيد على االف الملؤولية ال خصية التى تقوم على فعت محةدث اللةرر او االمتقةاو االهمال 

 عمت م  نأني ان يحدث ضرر باللير.ع  

مة  قةانون المعةامالت  281وتجدر االنارة فى هسا الصدد ان الم رو االماراتى قد عالج فى نص المةادة 

اراتى حالةةة تعةةدد الملةةولي  عةة  الفعةةت اللةةار حيةة  لةةاء الةةقص قيهةةا علةةى ان ا ا ا تعةةدد المدنيةةة االمةة

الملةةؤلي  عةة  فعةةت ضةةار تةةان تةةت مةةقهت ملةةؤول بقلةة ة نصةةي ي فيةةي وللقاضةةى ان يحكةةت بالتلةةاول او 

بالتلةةام  او التكافةةت فيمةةا بيةةقهت ا   ومةة  لمةةاو مةةا سةة أ يتلةة  اتجةةاه الم ةةرو االمةةاراتى الةةى اعت ةةار 

ة المدنية ع  العمت اللار بمولةس قةانون المةاعمالت المدنيةة هةى ملةؤولية موضةوعية ولكقهةا الملؤولي
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ليلت مالقة نظراب الن قيامهةا يلةتقد علةى فكةرة اللةمان الم ةرو  بتولةد اللةرر تقتيجةة م انةرة للعمةت 

ا انةي ااةس اللار اما ان تان اللرر بالتل س فال تقوم ملؤولية الفاعت اال ا ا ث ةت عقصةر العمةد لديةي تمة

معت ةرا ان تةت نةخص سةاهت باحةداث اللةرر يكةون ملةؤول بقظرية تعدد الملؤولون ع  العمت اللةار 

بقلةة ة نصةةي ي فيةةي وقةةد مةةق  فةةى المقابةةت للمحكمةةة حريةةة الحكةةت علةةى المتلةة س باللةةرر امةةا بالتلةةاول او 

   التلام  او التكافت فيما بيقهت .

 األضرار الفضائية .عن المشىل المطلب الثالث : تركيز مسئولية 
 

ان تافة صور الملؤولية التى يمك  ان تق أ عة  اضةرار االن ةاة الفلةااية يجةس ان تقةع علةى عةاتأ  *

نةخص واحةد فقةا دون ايةره وهةسا يعةتل الةى را ةة االتفاقةات الدوليةة والت ةريعات الو قيةة فةى تفةادل 

لوقةوو الحةادث الفلةااى وتت ةابا الصعوبات التى يوالهها الملرور   حي  قد تتعدد االسة اب المؤديةة 

  . (34) لدرلة يصعس معها على الملرور تحديد الملؤول   وهسا ال خص هو با يعة الحال ا الم لت ا

وفيما يلى سوف نتولى تحديد نخصية الملؤول ع  االضرار فى حالة حدوث ضةرر نةاتج عة  االن ةاة 

ايةر الم ةلت و لةا مة  اةالل الفةرعي  ثةت سةقتعرض المكانيةة قيةام ملةؤولية انةخاة آاةري  الفلااية 

 التاليي    

 : تحديد شخصية المشىل الفضائى . الفرع األول
 

يعد امر على قدر ت ير م  االهمية لما يترتس عليي م  تحديد الملةؤول عة  * ان تحديد نخصية الم لت 

هةي وماال تةي تعويا االضرار القانئة ع  االن ةاة الفلةااية والةسل يمكة  تحريةا الةدعول المدنيةة تجا

 بالتعويلات دون ايره .

بأنةةي  2018للةةقة  12التحةةادل رقةةت القةةانون اوقةةد عةةرف الم ةةرو االمةةاراتى الم ةةلت بالمةةادة االولةةى مةة  

نةةخص يمةةار  االن ةةاة الفلةةااية او الةةرحالت الداعمةةة للفلةةاء او االن ةةاة علةةى ارتفاعةةات عاليةةة او ا

ااةةرل  ات صةةلة بالقاةةاو الفلةةااى ااضةةعة لهةةسا  ان ةةاة ادارة بيانةةات الفلةةاء وتوويعهةةا او ال ان ةةاة

 القانون ا .

وم  التعريف اللابأ يتل  اني قد بتقت الدولة معيةار التةراايص لتحديةد نخصةية الم ةلت حية  يقلةى 

 . لمتاولة االن اة المتعلقة بالفلاء هو ال خص المصر  لي م  ق ت الوتالةباني 

ى تةةدات العديةةد مةة  الم ةةللي  المةةراص لهةةت   سةةواء ايةةر ان ممارسةةة االن ةةاة الفلةةااية قةةد يحتةةاج الةة

   يعيي  او معقويي  وهقا يثور التلاؤل حول نخصية الملؤول حال وقوو حادث فلااى ؟
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ان امكة  تحديةد القةاات بالت ةليت الملةؤول عة  الحةادث ( 1فى هةسه الحالةة يجةس التمييةت بةي  فرضةيتي    

حةادث   هةسه الفرضةية ال تثيةر ال م ةكالت حية  الفلااى االلررا وتان هةو بمفةرده الملةؤول عة  ال

 يكون هو وحده الملؤول ع  االضرار . 

( ان تان ال يمك  تحديد ملؤولية نخص بعيقةي عة  الحةادث   هقةا يكةون لميةع القةاامي  2وفى الفرضية 

 بالت ليت ملؤولي  ع  االضرار فيما بيقهت ا وهسا ما  هةس اليةي الم ةرو االمةاراتى فةى القةانون الخةاة

 . (35)بتقظيت قااو الفلاء 

 الفرع الثانى : مدى جواز مسئولية الىير عن األنشطة الفضائية .
 

* ان تانت االتفاقات الدولية والت ريعات الو قية قةد انتهةت الةى تةون الم ةلت هةو الملةؤول حةال وقةوو 

ممةا يةدعونا  اضرار ناتجة ع  االن ةاة الفلةااية ممةا يعةد اعت ةاره نوعةا مة  حصةرية الملةؤوليي تجاهةي

للتلةةاؤل عةة  امكانيةةة قيةةام ملةةؤولية انةةخاة آاةةري  ا الليةةر ا بجانةةس ملةةؤوليتي ن وسةةقجيس عةة  هةةسا 

 التلاؤل م  االل استقراء نصوة قانون قااو الفلاء االماراتى فى هسا الصدد .

ة * الابت نصوة قانون تقظيت قااو الفلاء لدولة االمارات العربية المتحدة ع   لا م  االل حصري

 على ما يلى  واد الم ملؤولية الم لت ولرل نص تلا

/ ال يعفةةى الم ةةلت المصةةر  لةةي 1  ا  علىىي ا 1029( لسىىنة 21مىىن القىىانو  راىىم ) 10تىىنص المىىادة  -

بااللتتامات المقررة لي بمولس هسا القانون م  الملؤولية ع  اللرر القةالت علةى سةا  االرض او فةى 

ت للةةت فلةةااى م ةةارر فةةى االن ةةاة المصةةر  بهةةا للم ةةلت تجةةاه الاةةاارات اثقةةاء  يرانهةةا و لةةا مةة  ق ةة

 اال راف االارل اير الم ترتة او المتعاقد معها فى تلا االن اة المصر  بها للم لت .

م  هةسه المةادة الخلةارة فةى االروا  او االصةابة ال خصةية او  1/ يقصد باللرر الم ار اليي فى ال قد 2

اية اضرار اارل بالصحة   او الخلارة او اللرر السل يلحةأ بممتلكةات الدولةة او ممتلكةات االنةخاة 

 او ممتلكات المقظمات الحكومية الدولية .

حكوميةةة ونجةةت عةة  ن ةةا ي ضةةرر باالنةةخاة الا يعيةةي   / ا ا تةةان الم ةةلت المصةةر  لةةي لهةةة ايةةر3

المولودي  على مت  الجلةت الفلةااى   او الممتلكةات المولةودة عليةي   و لةا اثقةاء ن ةا  رحلةة فلةااية 

مأهولةةة فةةال تكةةون الدولةةة ملةةؤولة عةة  تعويلةةهت   حتةةى وان تةةان الم ةةلت متقيةةداب بااللتتامةةات المقةةررة 

 بمولس هسا القانون .

ر الدولةةة ملةةؤولة عةة  تقةةديت ال تعويلةةات نالمةةة عةة  ن ةةا  فلةةااى لم ةةلت تجةةاه ال مةة  / ال تعت ةة4

اال راف االارل المتعاقد معها للقيام بسلا الق ا  او ال انخاة م ترتي  معي فى  لا الق ا  او اثقةاء 

اء ولةةودهت   بقةةاء علةةى دعةةوة مةةقهت او مةة  الدولةةة المالقةةة فةةى الجةةوار الم انةةر للمقاقةةة التةةى يقةةول الةةر

 اال الق مقها او عملية العودة الى الداول فيها .
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مةة  هةةسه المةةادة بةةي  اال ةةراف الم ةةترتة فةةى الق ةةا   4/ تقتصةةر التعويلةةات الم ةةار اليهةةا فةةى ال قةةد 5

الفلااى   وبحلس االحكام وال رو  وااللتتامات الةواردة فةى العقةود معهةت او مةا يةتت االتفةاق عليةي بةي  

 تلا اال راف ا.

/ فى لميع االحوال يكون الم لت ملؤول عة  ال 1  ا  من لال القانو  على ا  12المادة  كما تنص -

ضرر يلحأ بةاللير علةى سةا  االرض او فةى الاةاارات اثقةاء  يرانهةا دااةت اقلةيت الدولةة او اارلهةا   

 ويحدثها الجلت الفلااى السل يمتلكي او ي للي او ي ارر فى امتالتي او ت ليلي .

مة  هةسه المةادة مصةر  لةي   وتانةت متاولتةي لالن ةاة وفةأ  1لم لت الم ةار اليةي فةى ال قةد / ا ا تان ا2

ب الحكةام  التصري  الممقو  لي   فيكون ملؤوالب ع  تعويا اللرر السل يلحأ باللير داات الدولة   وفقةا

 م  هسا القانون . 24المادة 

ب الحكةام هةسا م  هسه المادة ا 1/ ا ا تان الم لت الم ار اليي فى ال قد 3 ير مصر  لي   وايةر معفةى وفقةا

ب للتصةةري  الممقةةو  لةةي   فيكةةون ملةةؤوالب ملةةؤولية مالقةةة عةة  تعةةويا اللةةرر  القةةانون   او تةةان مخالفةةا

 السل يلحأ باللير دون تحديد سقف اعلى لم لغ التعويا ع  اللرر ا .

ث ت ااأه ملةؤوالب عة  ال  / يكون الم لت متى1  ا  من لال القانو  على ا  11وجرى نص المادة  -

ضرر يحدثي الجلت الفلااى السل يملكي او ي للي او ي ارر فى امتالتي او ت ليلي   ويلحأ  لا اللةرر 

بجلةةت فلةةااى ااةةر او انةةخاة او ممتلكةةات علةةى مةةت   لةةا الجلةةت الفلةةااى   وفةةى مكةةان ايةةر سةةا  

 االرض .

دة مصر  لي   وتانت متاولتةي لالن ةاي الفلةااية م  هسه الما 1/ ا ا تان الم لت الم ار اليي فى ال قد 2

ب الحكةام  ب للتصري  الممقو  لي   فيكةون ملةؤوالب عة  تعةويا اللةرر الةسل يلحةأ بةاللير و لةا وفقةا وفقا

 م  هسا القانون . 24المادة 

ب الحكةام هةس 1/ ا ا تان الم لت الم ار اليي فى ال قد 3 ا م  هسه المادة اير مصر  لي   وايةر معفةى وفقةا

ب للتصري  الممقو  لي فيكون ملؤوالب ع  تعةويا اللةرر الةسل يلحةأ بةاللير دون  القانون او تان مخالفا

 تحديد سقف اعلى لم لغ التعويا ع  اللرر ا .

/ فى لميع االحوال التى لةت ي ةملها حكةت هةسا الفصةت 1  ا  من لال القانو  على ا  12تنص المادة و -

 ار نالمة ع  االن اة التى يتاولها .يكون الم لت ملؤوالب ع  ال اضر

 / يجوو للوتالة ان تدرج فى التصري  ال احكام اارل  ات صلة بالملؤولية ع  التعويا ... ا .2

ليي االضةةرار ؤوتحمةةت ملةةبلم ةةلت وباسةةتقراء القصةةوة اللةةابقة يتلةة  حصةةر الم ةةرو االمةةاراتى ل* 

 ل س رالع اليي .بالفلاايي التي يث ت انها تانت 
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 الثانى الفصل
 شروط قيام مسئولية المشغل الفضائي 

  1109لسنة  01فى ضوء القانون االتحادى رقم 
 

  نةةخص يمةةار  االن ةةاة  " المشىى ا الفضىىائى " بانىىه -كمىىا اسىىلفنا-لقىىد عىىرف المشىىرع افمىىاراتى * 

الفلةاء الفلااية او الرحالت الداعمة للفلاء او االن ةاة علةى ارتفاعةات عاليةة او ان ةاة ادارة بيانةات 

 .اوتوويعها او ال ان اة اارل  ات صلة بالقااو الفلااى ااضعة لهسا القانون 

مةة   ات القةةانون نةةرو  قيةةام ملةةؤولية الم ةةلت الفلةةااى عةة   27حتةةى  20* محةةدداب فةةى المةةواد مةة  

ب المقصود باللرر ومدل ملؤوليتي تجاه اللير ثةت تقةدير  االضرار القالمة ع  االن اة الفلااية موضحا

ود التعويا ع  الملؤولية   وعليي قلمقا الدراسة فى هسا الفصت الى ثالث م اح  نتقةاول فةى االول حد

ثةت نتاةرق فةى مقها االضرار القانئة ع  االن اة الفلةااية مة  حية  ماهيتهةا واولةي اللةرر الفلةااى 

م ح  الثال  نتقةاول الم ح  الثانى الى راباة الل  ية فى الملؤولية م  حي  انكاالتها و رق اث اتها وال

 التعويا ع  االضرار الفلااية م  حي  تيفية التعويا وضماناتي .

 المبحث االول 
 ار الناشئة عن األنشطة الفضائيةاألضر

 

 . المطلب األول : المقصود بالضرر الفضائي
 يقاول على مخا ر تثيرة سواء تانت هسه المخةا ر م انةرة او ايةر م انةرة اال ان اللرر الفلااى* 

ب لةةسا فاللةةرر الفلةةااى يعةةد احةةد  ب مةةا تكةةون  ات آثةةار ت يةةرة وقةةد يمتةةد اثرهةةا لفتةةرة  ويلةةة نلةة يا انهةةا اال ةةا

  الرتاات االساسية فى قيام الملؤولية .

اللةرر  1871اتفاقية الملؤولية الدولية ع  االضرار التى تحدثها االللةام الفلةااية للةقة لقد عرفت * 

الروا  او االصةابة ال خصةية او ال إضةرار آاةر بالصةحة او الخلةارة او الفلااي بأني ا الخلارة فةى ا

اللةةةرر الةةةسل يلحةةةأ بممتلكةةةات الدولةةةة او ممتلكةةةات االنةةةخاة الا يعيةةةي  او المعقةةةويي  او ممتلكةةةات 

 . (36) المقظمات الحكومية الدولية ا
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عةرف اللةرر بأنةي ا  فى حي  لاء تعريف الم رو االماراتى متةأثراب بمةا لةاء باالتفاقيةة المةستورة حية 

الخلةةارة فةةى االروا  او االصةةابة ال خصةةية او ال إضةةرار آاةةر بالصةةحة او الخلةةارة او اللةةرر الةةسل 

 . (37)او ممتلكات المقظمات الحكومية الدولية ااالنخاة  يلحأ بممتلكات الدولة او ممتلكات

ت واسةعة نةاملة لعةدة يتل  مما س أ ان التعاريف التى لةاءت فةى تحديةد مفهةوم اللةرر الفلةااى لةاء

  انواو م  االضرار الفلااية ال يمك  حصرها .

 المطلب الثانى : أوجه الضرر الفضائي.

مقلةةوب لدولةةي او  ان اللةةرر الةةس  يلحةةأ باحةةد انةةخاة القةةانون الةةدولي مةة  لةةراء عمةةت ايةةر م ةةروو

اء علةةى قةةد يكةةون ضةةرر مةةادل او ضةةرر معقةول فاللةةرر المةةادل يقصةةد بةةي ا  لةةا االعتةةد مقظمةي دوليةةي

الق ا ات والممتلكات العاادة لللحية والتى يمك  تقدير نتااجها االقتصادية   االمر السل يعقةى انةي يمكة  

 . (39)ان تعاد الى حالتها الا يعية او صرف تعويا ع  الحاق اللرر بها ا 

م  تةت اما اللرر المعقول فيقصد بي ا هو نتيجة افعال مولهةي ضةد مصةال  ايةر ماديةة   ال انهةا تتلة

ملةةا  بقةةدر ومكانةةة ال ةةخص الةةدولى  سةةواء تةةان دولةةة او مقظمةةة دوليةةة تاالعتةةداء علةةى سةةمعة الدولةةة 

 . (38)وترامتها او اهانة الدبلوماسيي  التابعي  لها او اهانة علمها 

فالتعرض لمقصود االن اة الفلااية قد انهر ال  هقار العديةد مة  االن ةاة التةى يمكقهةا الحةاق اللةرر 

ب ي ةدو  مةراب اايةة الصةعوبة باالنخا اال ان  لةا ال يمقعقةا ة واالموال وان تان حصر تلا االن اة لميعا

 م  التارق ل عا مقها والتى ت مت اهت هسه االدعاءات الدولية فى المجاالت المحتملة  

ان   لقةد اث تةت  التجةارب العلميةة  الضرر الناشئ عن سقوط مركبة الفضاء او جزء منها او حطامها –  

بعا االلتاء م  مرت ة الفلاء تلةقا علةى سةا  االرض علةى نةكت قاةع معدنيةة ممةا يجعةت حةوادث 

االصادام تخلةف اضةرار باالنةخاة واالمةوال وقةد ترتفةع احتماليةة الخاةر الةى حةد ت يةر نتيجةة سةقو  

 بعا ملتودعات الوقود على االرض ا ا تانت ما والت محتفظة بوقودها .

  مواقةع اال ةالق اتثةر عرضةة لللةرر تمةا تجةدر االنةارة الةى ان دول الفلةاء وتعت ر الدول القري ة م

تلتعي  بالااقة القووية للحصول على الوقود الالوم للصواريخ تقةوة دافعةة الللةام الفلةاء بصةفة عامةة 

مما يجعلها عقصر هةام ومةؤثر الةى درلةة ت يةرة فةى حجةت الخاةر الةسل يحةدث فةى حةال تعةرة مرت ةة 

 قو  حاامها على سا  االرض .الفلاء لحادث وس

مكىىن لىىم يترتىىب عليهىىا ضىىرر معلىىوم  والتىىى يوهنىىاش علىىى سىىبيا المثىىال بعىىض الحىىوادث المسىىجلة التىىى 

 انزالها على ه ا الوجه من اوجه الضرر ومنها :
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م 1864ف ةةت القمةةر الصةةقاعى االمريكةةى الخةةاة بالمالحةةة ال حريةةة فةةى ان يتخةةس لةةي مةةدار عةةام  -

 فوق لتيرة مدا قر .وتحات فى اللالف الجول 

م وسقا فى المحيا ال اسةيفيكى 1873تحات قمر صقاعى روسى عقد  خولي الفلاء الجول عام  -

 فى نمال اليابان .

ب 854م سقا القمر الصقاعى الروسى توومةو  1879وفى العام  - والةسل تةان يحمةت مفةاعالب  ريةا

الجول لةالرض فةوق مديقةة فى اللالف  235يحتول على اتثر م  مااة ر ت م  مادة اليورانيوم 

 تقدية نااية وقد تت تعويا تقدا ع  هسا اللرر .

وتكم  للامة الخار القاتج عة  االنةعاعات القوويةة فيمةا يلحقةي مة  اثةار ضةارة بمقةا أ اوسةع تتجةاوو 

ب لفتةرة  ب كت ت ير المكان السل تعرض الى االصةادام الم انةر فلةال عة  امكانيةة اسةتمرار الخاةر قاامةا

 حال استقرار المادة على سا  الكرة االرضية . م  التم  

درج الفقي على تعريةف التصةادم بانةي ا االرتاةام المةادل بةي  االنةياء    الضرر الناشئ عن التصادم -بـ 

او الجلةةت الفلةةااى يةةتت عةةادة علةةى سةةا  االرض فهةةو يختةةرق وحيةة  ان ا ةةالق المرت ةةي الفلةةاايي  (40)

ارلى للقيةةام بةةالرحالت الفلةةااية االمةةر الةةسل يجعةةت احتمةةاالت اللةةالف الجةةول ليصةةت الةةى الفلةةاء الخةة

  .( 41)التصادم متوقعة على عدة ا وار 

تعةددت االتفاقيةات الدوليةي فةي مجةال ال يئةي وت ايقةت فةي اعاةاء تعريةف    ثوالضرر الناتج عن التل -لـ 

او  اقي الةي ال يئةي بكميةات مانع ولامع للتلوث فقد عرف الفقيي لولد  التلوث باني اضافي االنلان لمواد 

يمكةة  ان تةةؤد  الةةي احةةداث نتةةااج ضةةاره يةةقجت عقهةةا الحةةاق اال   بةةالموارد الحيةةي او بصةةحي االنلةةان او 

تعوق بعا اولي الق ا  االقتصاد  مثت التراعي والصيد او تةؤثر علةي الهةواء او االماةار او اللة اب 

وال حةةار او تعجةةت بةةسلا او تعةةوق االسةةتخدامات  الا يعةةي والمقةةا أ الجلديةةي والقهةةار وال حيةةرات والتربةةي

 . (42)الم روعي لل يئي او تقلت م  امكانيتاها 

عرفةت التلةوث بانةي قيةام االنلةان م انةرا او باريقةي 1874اما مقظمي التعةاون والتقميةي االقتصةاديي عةام 

ن تعةرض االنلةان اير م انره الضافي مواد او  اقي الي ال يئي بصوره يترتس عليها اثةار ضةاره يمكة  ا

او االنظمي ال يئي علي نحو يود  الي التاثير علي االسةتخدام الم ةروو للخار او تمس بالموارد ال يلوليي 

 لل يئي .

ر ايةةر يةةمةة  هةةسه التعريفةةات يتلةة  انهةةا انةةترتت فةةي انةةي )اداةةال مةةواد قابلةةي الن تلةة س ضةةرر او تلي

 0 لس نوو المواد الملوثي مراوب فيي في الوسا ال يئي ( اما اس ابي فقد تعددت ح
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مجةةال اصةةس السةةتخدام االتصةةاالت  يعت ةةر الفلةةاء الخةةارلي   التشىىويع علىىى وسىىائا افتصىىال –د 

سةةلكيي بانواعهةةا المختلفةةي المرايةةي او اال اعيةةي فهةةي تلعةةس دور هةةام فةةي الحصةةول علةةي المعلومةةات الال

صدر مة  الفلةاء الخةارلي والتةي المتعلقي بالكون بصفي عامي و لا ع   ريأ انارات االسيلكي التي ت

ونظةرا لللةرعي الهاالةي التةي تقوم باستق الها التللكوبات االرضيي او تلةا المولةوده بالمحاةات الفلةاايي 

تتصف بها المرت ات الفلاايي فان االرسال الصادر مقها او اليها يؤد  الةي حةدوث تةداات فةي المولةات 

يرلع الي عدم الصالحيي الفقيي للجهاو او حلليتي في القيةام  فهسا التداات قدالصوتيي في    مكان بالعالت 

باالرسال المراس مما يؤد  الي انحراف الااقي المرسلي الي تردد اار او ن ظ ةات ااةر  فيحةدث عقةد 

علةي  ات الققةاه التةي سة أ  ا ا التداات مع العلت اني قد يكةون تةداات متعمةدا و لةا عقةد ارسةال االنةارات

 . ات اار خدامتخصيصها الست

فالتةةداات عةة   ريةةأ المولةةات الصةةوتيي يكةةون علةةي درلةةات متفاوتةةي فمقةةي ال لةةيا ومقةةي المتتايةةد ومقةةي 

العمد  واللير عمد  تما اني م  االضرار المحتملي للتداات فةي المولةات الصةوتيي )الت ةويل( التلة س 

لمعهةا فلةال عة   في سةقو  اال ةاارات ومرت ةات الفلةاء ممةا يلحةأ اللةرر بةا  معلومةات علميةي تةت

 .االضرار باالنخاة و االموال علي متقها وتسلا علي سا  االرض 

 المبحث الثانى
 لية عن الضرر الفضائى .رابطة السببية فى المسؤو

 

التعةةويا عةة  االضةةرار التةةي تحةةدثها المرت ةةات الفلةةاايي يقةةع علةةي عاتقهةةا  بةةأمران الجهةةي التةةي ت ةةت * 

قد حدث نتيجي قيام ن ا  فلااي وهسا يعقةي ولةود راباةي سة  يي  م  تون اللرر الفلااي التأتدوالس 

وبما ان اتفاقيي الملةئؤليي الدوليةي عة  االضةرار التةي تحةدثها االللةام الفلةاايي لعةام بي  اللرر والفعت 

ي الةدولي قةد  هةس ان الفقة  إالاللة  يي بةي  اللةرر والفعةت  اناره لراباةة قد لاءت االيي م     م1871

مة  المةاده االولةي مة  االتفاقيةي والتةي  (ج)الل  يي يمك  استق ا ها م  اةالل الفقةره  ةعالقان الي القول ب

  ليي الدوليي في االصقاف التاليي وحددت محت الملؤ

 .الدولي التي تالأ الجلت الفلااي  -1

 .الدولي التي تدبر ا الق الجلت الفلااي  -2

 .الفلااي الدولي التي تلتخدم اقليمها ال الق الجلت  -3

  . تها ال الق الجلت الفلااياالدولي التي تلتخدم مق  -4
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جةس ي (43)مارتوف ( .الفقيي ) مارتوفالعالقي الل  يي التي تربا بي  الل س والقتيجي اللاره تما وضحها 

  عليةي ن تكون م انره لكي يتا  للدولي المتلرره ان تقيت دعةو  التعةويا ان تث ت بوضو  تما يجس ا

نتعرض فى هسا الم ح  الى انكااليات راباة الل  ية فةى مالةس اول ثةت نتاةرق الةى اث ةات راباةة فانقا 

 الل  ية فى مالس ثانى على القحو ا تى .

 المطلب األول : إشكااليات السببية .

إن الحكت علي قيام راباي الل  يي  بي  اللرر والق ا  الفلااي يتالةس ضةروره الوصةول الةي موقةع * 

رر مةة  الةةت الةةراء مةةا يلةةتم مةة  تحقيةأ يؤتةةد ولةةود هةةسه الراباةةي فةةالعجت عةة  تقةةديت االدلةةي حةدوث اللةة

ن ا  فلااي سوف يؤد  الي باالن ادعاءات المةدعي فةي هةسا   عي التي تؤيد ان اللرر قد نتج ع القا

 الصدد  لا بل س احتمال حدوث اللرر م  لراء نواهر   يعيي او عدم توفر التكقولوليا الو قيي لةد 

الارف المصاب والتي تمكقي م  الراء التجارب االوليي للتعرف علي مصدر اللرر وم  ثةت الوصةول 

الي الحكت اللليت علي قيام العالقي الل  يي حتي يتمك  الارف المصاب م  الماال ةي القانونيةي ضةد الجهةي 

ة تقةةوم باتخةةا  تافةة اصةةابها اللةةرر الفلةةااي ان ىلتةةايق لةةي علةةي الدولةةي ف  التةةي قامةةت بالق ةةا  الفلةةااي

ول اةةو ان تمقةةع تةةسلا فةةي الوقةةت نفلةةي د اللةةرر لةةا لةةت المحافظةةي علةةي اااللةةراءات الالومةةي مةة  

االصةابي باالنةعاعات القوويةي او ا ةيي  ةا ةي  االنخاة الي موقع اللةرر اال مة  اقتلةي عملةي  لةا 

لرر ت قي قيةد قةرار الالفعت و تحديد العالقي الل  يي بي  ةلأاوالي بعا اثار ومخلفات الحادث لسا فان مل

ليي الدوليي عة  االضةرار ولجقي تلويي الماال ات التي نصت عليها الماده الخاملي ع ر م  اتفاقيي الملؤ

 . (44) م1871التي تحدثها االللام الفلاايي لعام 

لةرر ليي بت البد مة  اتصةال الفعةت الخةا ئ بالوقيام الملؤ باللرورة والخاأال يعقي وقوو اللرر ف* 

مة   (282وهةسا مةا نصةت عليةي المةاده ) أم انره للخا ان يكون اللرر نتيجة م انره ومحققي    ةبصل

  يعيةي  ةيكةون اللةرر نتيجة  نحية  انةتر ت لولةوب اللةمان االمةاراتى   قانون المعةامالت المدنيةي 

يتلة س  ل ال ةخص عة  تعةويا ضةرر مةا لةتأيل  نليي والملؤ ةللفعت اللار فال يتصور في مقاأ فكر

وهقا يجس ان نقوه الي ان اللرر يتحقأ تسلا ا ا لت يقةت المتلة س ب ةسل لهةد   فيي وال ترباي بي صلي ما 

لةرل  الفلةاايةليي المدنيي عة  االضةرار ون الملؤأوفي ن   معقول في تجقس االصابي او وقوو اللرر

الم ةلت علةى ان يتحمةت  2018للةقة  12وما بعدها م  قانون تقظةيت قاةاو الفلةاء رقةت  20نص المادة 

الملةؤولية عةة  اللةرر القةةالت علةى سةةا  االرض او فةى الاةةاارات اثقةاء  يرانهةةا و لةا مةة  ق ةت للةةت 

فلااى م ةارر فةى االن ةاة المصةر  بهةا للم ةلت تجةاه اال ةراف االاةرل ايةر الم ةترتة او المتعاقةد 

 معها فى تلا االن اة المصر  بها للم لت .
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/ يكةون الم ةلت متةى ث ةت ااةأه ملةؤوالب عة  ال 1  ا  القىانو  علىى ا  مىن لال 11كما تىنص المىادة 

ضرر يحدثي الجلت الفلااى السل يملكي او ي للي او ي ارر فى امتالتي او ت ليلي   ويلحأ  لا اللةرر 

بجلةةت فلةةااى ااةةر او انةةخاة او ممتلكةةات علةةى مةةت   لةةا الجلةةت الفلةةااى   وفةةى مكةةان ايةةر سةةا  

 االرض ا .

س أ ان الم لت يتحمت الملؤولية عما تحدثةي االللةام الفلةااية مة  اضةرار ولكة  ب ةر   يتل  لقا مما

اث ةةات  لةةا   وهقةةا تكمةة  الم ةةكلة المتمثلةةة فةةى تيفيةةة اث ةةات عالقةةة اللةة  ية وصةةعوبات  لةةا فةةى ا ةةار 

 االضرار الفلااية .

اث ةات  ةبت فةي صةعوب فحلس درلة للامتهافي  فلاايةي الواقع ال تتمثت الا يعي الخاصي للالضرار الف

تهةدف الةي  ةاار  فا ا تانت عالقي الل  ي ةوقوو اللرر م  لهي وتعسر اسقاد اللرر لمصدره م  له

االسة اب التةي قةد يرتةد اليهةا اللةرر ا ا ال يتصةور اضةفاء وصةف اللة س بةالمعقي  ةحصر وتحديد سللل

عةت او سةاهت مةع الفعةت اللةار   تفا ني يكةون قةدأالقانوني لالصاال  علي تت عامت او عقصر ايا تان ن

ان اللةرر مة  الممكة   فاث اتها على الصعيد العملى يعقى اني يجس على م  يدعى حدوث اللةرر اث ةات

  ومة  هقةا ولةس عليقةا ان نوضة  ب ةئ مة  التفصةيت تيةف  (45)ان يقلس الى فعت محدد ونخص معةي  

سا مةةا افردنةةاه فةةى ام الملةةؤولية وهةةيمكةة  للمةةدعى اث ةةات عالقةةة اللةة  ية بةةي  الخاةةأ واللةةرر لؤلةةؤب قيةة

    المالس التالى .

 المطلب الثانى : اثبات رابطة السببية .

* م  المعلوم بان هقار قاعدة نرعية وقانونية تقص علةى ان ا ال يقةة علةى مة  ادعةى واليمةي  علةى مة  

ال  ول الدرايةة وتمةا هةو متعةارف عليةي بةان العمةت فةى اياهةس الفلةاء ال يلةتايع القيةام بهةا ا (46)انكرا

وبالتةالى يقةع علةى المتلةرر عةسء ثقيةت فةى اث ةات عالقةة اللة  ية وبخاصةة فةى والخ رة فى هسا المجال 

ان اللرر ناتج ع  احد االن اة الفلةااية والتةى ال االمور الفقية التى ال يعلمها   فعلى المدعى ان يث ت 

 تخلع لحصر ثت عليي اث ات مصدر هسا الق ا  .

 معه انه فثبال ايام عَلاة السببية يجب على المتضرر ا  يثبت :  * مما نستنتج

ب   ان هةسا الحةادث أوفا  مقلةوب صةدوره لدولةة او    ان اللرر الحاصت قد وقع بفعت ن ا  فلااى . ثانيةا

مقظمة بعيقها . وال نا فى ان اث ات هسي  االمري  ليس باليلير   وحية  ان الم ةرو االمةاراتى فةى هةسا 

ي ر الى م  يتحمت عسء االث ات فيرلع فى  لةا الةى القواعةد العامةة التةى تةقظت عالقةة اللة  ية  ال أن لت

والمولودة بقانون المعامالت المدنية والتى انتهت الى ان عالقة الل  ية تق أ بةي  الفعةت اللةار واللةرر 

قةةار عةةدة اسةة اب ا ا تةةان اللةةرر الةةسل وو نتيجةةة   يعيةةة وم انةةرة للخاةةأ الةةسل وقةةع   امةةا ا ا تانةةت ه
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اسهمت فى احداث اللرر فال يؤاةس فةى االعت ةار اال اللة س المقةتج وال يؤاةس باللة س العةارض الةسل ال 

 . (47)يؤدل تدالي الى احداث اللرر عادة 

ي فةى هةسا يتل  مما س أ اني لقيام ملؤولية الم لت يجس تحقأ اللرر والسل يلهت على المتلرر اث ات

    ت عسء اث ات عدم ملؤوليتي ع  الحادث بال س س .المجال   ويقع على الم ل

 المبحث الثالث 
 التعويض عن األضرار التى تحدثها األنشطة الفضائية

 

 المطلب األول :كيفية التعويض .

* ان القاعدة االساسية فى اصال  اللرر تتلخص فى التام الملؤول باعادة الحال الى ما تةان عليةي ق ةت 

ب   اما ا ا استحال  لةا فلةيس امةام مة  يةدعى حةدوث اللةرر اال اللجةوء  وقوو اللرر متى تان لا ممكقا

الى التعويا الققدل وقد حددت اتفاقية الملؤولية تيفيةة تقةدير قيمةة التعةويا الملةتحأ دفعةي مة  لانةس 

تةأول  ا وهو اعادة الحال الى ما تان عليي ق ةت وقةوو اللةرر ا دولة اال الق والتامية التعويا العيقى

او المادل ) وهو الةسل تقلةى وحددت تسلا مرحلة التعويا الققدل  (49)م  االتفاقية  12حلة بالمادة مر

بي المحكمة بةالتام الدولةة مرتك ةة اللةلور اللةار بةدفع م ةالغ نقديةة تج ةر االضةرار التةى اصةابت الدولةة 

   (48)  ات االتفاقيةةمة   13ولةاء  لةا بالمةادة  الملرورة و لا عقةد اسةتحالة الرداالتعةوياا العيقةى (

فا ا مةا تةوافرت نةرو  ملةؤولية الم ةلت ترتةس علةى  لةا التةتام الم ةلت بتعةويا اللةرر الةسل لحةأ 

التعةويا  -بالملرور باحدل الاةريقي  سةالفى الةستر   والةسل فةى اللالةس االعةت يلجةأ فةى نوعةي الثةانى 

الملةةؤولية ثةةت نعقةةس بقفةةى  عةة   ريةةأ ا دعةةول الملةةؤولية ا وعلةةى هةةسا نعةةرض اوالب لةةدعول –الققةةدل 

    ملؤولية الم لت و لا تما يلى .

 الفرع االول : دعوى المسئولية .

ب *  على حأ الملرور فى الماال ة بالتعويا ع  االضةرار التةى  ان االتفاقات الدولية وضعت قيداب ومقيا

   وهو ما سقتقاولي في ما يلي س  ها الق ا  الفلااى 

 ةحالةوهةو سوف نتقاول بال ر  تقادم دعول الملةؤوليي مة  اول لانةس    ليهتقادم دعوى المسؤو : اوفا 

 - ول عقي ؤالمل علت الملرور بوقوو اللرر وب خص

 دةالمة 1871الللةام الفلةاايي لعةام عة  االضةرار التةي تحةدثها ا ةاتفاقيةي الملةؤوليي الدولية قةررتلقد * 

عةة   ةماال تهةةا الةةى الدولةةي المالقةةي الملةةؤولتتقةةدم ب ان ةالتةةي يحةةأ االلهةةا للدولةةي المتلةةرر ةالقانونيةة
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يمكةة  ان تقةةدم الماال ةةي  ا فةةي الفقةةره االولةةى مقهةةا علةةى ان ةالعانةةر ةالمةةادولةةاء  لةةا بةةقص االضةةرار 

ولةي الاال ةي ال لدبالتعويا ع  االضرار الى الدولي المالقي االل مهلي ال تتجاوو اللقي الواحةده يةقفا ا

ا قلةاء اللةقي مة  تةاريخ وقةوو اللةرر نعويا الى الدولي المالقةي بعةد اها بالتتيحأ لها ان تتقدم بماال 

 ةالقانونية ةحلةاب المةد  ها االتفاقيةي وهةو متةى ي ةدتالتلاؤل بخصوة المده القانونيي التةي حةدديثور ا هقو

 ؟التي حددتها االتفاقيي

 1871ام الفلةاايي لعةام الملؤوليي الدوليي ع  االضرار التي تحدثها االللنرل فى هسا ال أن ان اتفاقية 

ثةالث اوقةات تةتمك  مة   تمة  االتفاقيةي حية  حةدد ة تةسلالةى هةسا التلةاؤل فةي المةاده العانةرعقد ردت 

المدنيةي عة  االضةرار الفلةاايي وفيمةا يخةص الملةئوليي  (50) تهةاان تتقةدم بماال تلةررةااللها الدولي الم

الةدولي  قواعةد علةى ملةتول القةانون ةن ايةفقجةد انةي لةت يفةرض لهةا حتةى اال سهوالتي هي محت دراستقا هة

نها الةةى القواعةةد العامةةي التةةي اقرهةةا القةةانون و الم ةةرو أب ةة وعليةةي نعةةود أنيمكةة  ات اعهةةا فةةي هةةسا ال ةة

فةي الماال ةي بةالتعويا عة  اللةرر بملةي  يحقةوهي ان يفقد الملةرور  الخصوةاالماراتي في هسا 

مةده التقةادم مة  الوقةت الةس  يعلةت    لا وعلى هةسا ت ةدرر والقاات على ثالث سقوات م  تاريخ علمي بالل

   الوقةت الةسل علةت فيةي الملةرور بةاثر اللةرر عليةيبالالةس  ةمةد  ت ةد وفيي الملةرور بوقةوو اللةرر 

القصةةوة القانونيةةي سةةواء التةةي وردت فةةي االتفاقةةات الدوليةةي او  اسةةتقراء مةة  اةةالل والعلةةت المةةأاو  بةةي

 لةةدل الملةةرورقةةوعي  مةة  العلةةت ب يأاةةسيع االمةةاراتي هةةو انةةي رت ةةالتالمولةةوده فةةي الت ةةريعات الو قيةةي 

 وثانيهما علت افتراضي .اولهما علت يقيقي 

ا :*   تالاو دفقا ا اقام الملرور دعواه االل مدة التقادم المقصوة عليها  :تعديا طلب التعويض  ثانيا

و  ررملةاعفات اللة لية لت ةمتتكمين يالس تعويلات أاالتفاقات الدوليي ان يعدل م   لس التعويا ت

ت تقديت هسا الالةس ان يكةون  لةس التعةويا الرايلةي تةلد الم ار اليها وي تر  دبعد انقلاء الم  لالك  

 ة .صدور حكت نهااي في دعول الملؤوليق ت وتقادم ال ةق ت فوات مد يقديمت

 الفرع الثانى : نفى المسئولية المدنية للمشىل الفضائي.  

فرو اللابأ الى اني فى حالةة وقةوو حةادث فلةااى سة س اضةراراب باالنةخاة او االمةوال انتهيقا فى ال *

فان الم لت هو الملؤول ع  ل ر تلا االضرار متى تان هو القةاات بالت ةليت وقةت وقةوو الحةادث او ان 

 ما ساهت فى احداث اللرر تان فى حياوتي وتحت تصرفي .

اقةةرت م ةةد  ترتيةةت الملةةؤولية فةةى نةةخص يعات الو قيةةة قةةد ايةةر انةةي ا ا تانةةت االتفاقةةات الدوليةةة والت ةةر

الم لت تى يتمك  الملرور م  الحصول على حقي فى التعويا   وم  هقا يثار التلاؤل عما ا ا تانةت 
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الملةةؤولية حصةةرية فةةى نةةخص الم ةةلت ام انةةي يمكةة  ان يةةتت اعفةةاؤه مقهةةا بتةةوافر الملةةؤولية فةةى لانةةس 

 انخاة ااري  .

باث ات االهمال الجليت مة  لانةس المتلةرر وتةسا الدولية للم لت ان يقفى ملؤوليتي  الاوت االتفاقيات* 

ب او  ان يث ت نية التل س باللرر م  ق ت الدولة المدعية   تما الاو الم رو االماراتى اعفاء الم رو تليةا

ب عة  اهمة ب او لتايةا ب م  االلتةتام بةالتعويا ا ا ث ةت ان االضةرار المةدعاه نجمةت تليةا ال للةيت مة  لتايا

المتلةةرر او عةة  فعةةت قةةام بةةي هةةسا ال ةةخص او عةة  فعةةت اافةةت هةةسا ال ةةخص القيةةام بةةي بقصةةد احةةداث 

 . (51)اللرر

مما س أ سرده يتل  عدم استااعة الم لت درء الملؤوليي ع  نفلي باقامة الدليت على عدم ولود ااةأ 

ث ةت ولةود سة س الق ةى لةدرء م  لان ةي او مة  لانةس االنةخاة الةسي  يلةأل عة  افعةالهت بةت يلةتم ان ي

     الملؤوليي عقي.

 المطلب الثانى : ضمانات التعويض .

ب ةةأن تقظةةيت قاةةاو  2018للةةقة  12* ان مةة  اهةةت االهةةداف الجوهريةةة مةة  سةة  المرسةةوم بقةةانون رقةةت 

الفلاء ام  ولهة نظرناا هةو ضةمان حصةول المتلةرر مة  االضةرار القاتجةة عة  االن ةاة الفلةااية 

 مقاسس عما لحقي م  ضرر وما تعرض لي م  آالم فعالب .على التعويا ال

حدوداب لتقدير التعويا ع  الملؤولية وفةأ احكةام  (52)م  القانون الم ار اليي  24* وقد اوضحت المادة 

لدل احةدل التام الم رو االماراتى للم لت بالتأمي   (53)م   ات القانون  25هسا القانون تما بيقت المادة 

   الموافأ عليها م  ق ت الوتالة .نرتات التأمي

* م  ولهة نظرنا نرل ولوب تصدل الدولة للةمان التعةويا عة  اللةرر الفلةااى فةى مثةت حةاالت 

التلوث ال يئةى والتلةوث االنةعاعى وايرهةا مة  االضةرار الجلةيمة ففةى مثةت هةسه الحةاالت ال تعةد الدولةة 

ب اصةةيالب فةةى دعةةول التعةةويا وانمةةا يةةأتى دورهةةا تكميلةة ى لملةةؤولية الم ةةلت او التةةأمي  بحلةةس اصةةما

وهةسا الحةأ الةاوه الم ةرو  (54)االحوال   فان للدولة حأ الرلوو على الم لت بما تدفعي م  تعويلةات 

 لسلا فقرل وضعي محت نظر .للدولة 

 .للمسؤولية الدولية عن االضرار الفضائيةالمطلب الثالث : تطبيقات عملية 

  حي  لت يتت تا يةأ احكةام م  القوادر فى الممارسات الدولية موضوو تعد * ان التا يقات العملية لهسا ال

اال فةى حادثةة واحةدة  1871اتفاقية الملؤولية الدولية ع  االضةرار التةى تحةدثها االللةام الفلةااية لعةام 

علةى االراضةى الكقديةة   وعلةى  854تعد هى االنهر وهةى سةقو  القمةر الصةقاعى اللةوفيتى توومةو 
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الوحيةدة التةى   قةت عليهةا احكةام االتفاقيةة   رة الحةوادث الفلةااية اال ان تلةا الحادثةة تعةد الرات مة  تثة

هو قمر صقاعى روسي علكرل تت ا القي فةى عةام  854حي  تخلص وقااع القلية فى ان ] توومو  

وتانةةةت مهمتةةةي ا القيةةةام بةةةا الق المحةةةرر القةةةوول فةةةى مةةةدار حةةةول االرض عقةةةد انتهةةةاء عمةةةره  1877

ى تى ي قى فى مدار حول االرض لمئات اللقي  وقةد قامةت الحكومةة اللةوفيتيي باااةار االمةي  االفتراض

العام لالمت المتحدة بموعد ا الق القمر وبعد ا القةي فعةالب الةى الفلةاء الخةارلى ودورانةي حةول االرض 

القةةوول عةة  النجةةاو المهمةةة الموتلةةة اليةةي فقةةد اللةةوفيت الةةتحكت بةةالقمر ولةةت يعةةد بامكةةانهت فصةةت المحةةرر 

وتكتمةت علةى اثةر  لةا الحكومةة اللةوفيتيي علةى عمليةة اللةقو  ب ةكت تامةت ولكة  االمريكةان   (55)القمر

اتت فوا تلا الم كلة وبادروا ب كت سريع بوضع الخاا الااراة لموالهةة هةسه الكارثةة المحتملةة وقةاموا 

داةةت القمةةر الصةةقاعى  1879بارسةةال فريةةأ متحةةرر لمالحقةةة الحاةةام ورصةةد تأثيراتةةي   وفةةى العةةام 

وعليةةي اعربةةت الةةى اللةةالف الجةةول لةةالرض واقةةتحت المجةةال الجةةول الكقةةدل  854العلةةكرل توومةةو  

عةة  قلقهةةا ال ةةالغ مةة  الحكومةةة الكقديةةة للةةفير الجمهوريةةات اللةةوفيتيي االنةةتراتية بمديقةةة اوتةةاوا الكقديةةة 

 ةاللةوفيتي عةد امةام اللةفيركقديةي م في االرض الكقديي ووضعت الحكومي الحااار التي تقتج ع  الاالاا

ان تكةون االلابةات علةى تلةا االسةئلي  مة  اللةفيرفةى الوقةت  اتةي  تل ةن االقمةار الصةقاعيي و أاسئلي ب 

الحكومةةي الكقديةةي لملةةاعدتها فةةي عمليةةات ال حةة  الجاريةةي عةة   الةةىتقةةدم علةةى ولةةي اللةةرعي ان دقيقةةي و

 قةا أواوالتةي وتقظيةف الم اىالفلةا ملةى الحاةااللةياره ع هةدفتاء المكونةي مة  القمةر الصةقاعي باالل

يي قةةد امتقعةت عةة  االلابةي علةةى االسةئلي  رحتهةةا الحكومةي الكقديةةي وهةةسا تيفن الحكومةةي اللةوا ةتلةررالم

االتحاد اللوفيتي فةي مديقةي اوتةاوا الكقديةي بانهةا  ةسفار بالغالكقديي الى ان تقوم باالحكومي بدفع   متقاواال

ضد االتحاد اللوفيتي تتلم  الماال ي بالتعويا ع  االضرار التةي لحقةت بهةا دعول بتقديت سوف تقوم 

 تك دتها تقةداي تبما في  لا بما في  لا تكاليف ال ح  ال 854 توومو م  لراء سقو  القمر الصقاعي 

 ان فقدتوبعد   اضرار باالنخاة والممتلكات  س  ي م م على اراضيها وما اام  لراء وقوو  لا الح

ب ةةكت تلةةي اصةة حت ملةةالي فصةةت  854الةةتحكت بةةالقمر الصةةقاعي توومةةو   اللةةوفيتية لفلةةاء ا ةوتالةة

كثيةف يحتةا بةاللالف الجةو  الوحيال وبةدا القمةر تتجةي نحةو االرض القمر امةر ملةت ع  القوولالمحرر 

تعمةت  تعلةى هةسه الكارثةي ولة اللةوفيتيةالحكومةي  كتمةتتليةا ت يقهةارالس  يعمت على تقليةت سةرعي ولعلةي 

ها لكي تقةوم تلةا يمم على اقلااالح لا الدول التي يحتمت سقو   اااارعليها  تملىعهداتها الدوليي التي بت

 .المخا ر  درء تلاباتخا  االلراءات الالومي ل الدول

ليهةةا وبعةةد ان تةةت التحقةةأ مةة  ق ةةت ات التةةي ولهةةت ءادعةةالميةةع اال تقةةد رفلةة اللةةوفيتيةحكومةةي الن * ا

 اراضةيهاعااد للقمةر الصةقاعى اللةوفيتى توومةو الةس  سةقا فةي  اىالفلةا مبةان الحاةاالجانس الكقدل 
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ابةدل االتحةاد اللةوفيتى موقفةي الةرافا تلا المعلومةات ب ةكت مفصةت بيي  تيفورفا الحكومي اللو 854

عااديةةة يي الكقديةةي حةةول فيتالدبلوماسةةيي التةةي نةةهدتها العالقةةات اللةةو االومةةةبعةةد لجميةةع تلةةا االدعةةاءات   

 1879ديي فةي الرابةع والع ةري  مة  تةانون الثةاني مة  عةام قالك السل سقا على االقاليت فلااىالحاام ال

اللةوفيتى علةى موقفةي بةرفا عااديةة  لةا الحاةام  سنارار الجصوا 854 توومو  القمر الصقاعيالى 

وتةت  854 توومةو  القمةرالجانس الكقدل بادعاؤه ان  لةا الحاةام نةاتج عة   وتملاالصقاعي  هقمر الى

ت كيت لجقة لتلوية الماال ة بالتعويا عة  االضةرار التةى اصةابت تقةدا لةراء سةقو  الحاةام الفلةااى 

على ت ةكيت اللجقةي للفصةت فةي  لكقدوال ىفيتاللو انستت م  الج ةو لا بعد موافقالعااد للقمر توومو  

تةت  ادعةاء ديةوالتةي تؤ  ةانمة  الجانتةت ت ق ةمة  االدلةة والوثةااأ ت يوبعد ت كيت اللجقي وتقد ماالقتاو بيقه

عة  توقيةع بروتوتةول  2/4/1891ووير الدولي لل ؤون الخارليةي الكقةد  فةي اعل  د/ مارر مار مقهما 

 القمةر الصةقاعيحاةام مة  لةراء سةقو   االضةرار التةى اصةابتهاالتعويا عة  ال ة الكقدية بةتلويي للما

القيةام بةدفع  (56)تية اللةوفيتية حي  اولس ال روتوتول علةى اتحةاد الجمهوريةات االنةترا 854توومو  

القمةر  لةاات المرت اةة بتفكةاجميةع الملنهايةي وو لا في تلويي تاملي الى تقدا مليون دوالر تقد   3م لغ 

وقةد  1879الكقديي في الرابع والع ري  م  يقاير عةام  ىضااالر السل سقا فى 854ومو الصقاعي تو

مة  ق ةت تةت  1891ثةاني مة  ابريةت عةام ال موسكو فةىفي  توقيعيالتلويي حيت القفا  بعد  وتوتولدات بر

 . والفرنلييوالروسية االنجليتيي  حرر بثالث للات رسميةم  الارفي  و

 الخاتمة . 

 ةبهةدف االلابة ةالمعتمةد ةالخاة  ةاربعد التعرض لمختلف عقاصر الموضوو بالمقاق ي والتحليةت فةي ا* 

نلةجت القتةااج والمقترحةات   نبهةا يمكة   ةالمرت اة ةيةالفرع ةواالسةئل ةالماروحة ةالرايلةي ةع  االنكالي

 ية  تا 

 . نتائج الدراسة 

 تجالفراغ القانوني القةا ةلمواله ةاالهمي ةمر في ااي  ةالقانوني ةم  القاحي ةيعد تقظيت االن اي الفلااي -2

 ةالمتحةد نمةتابمةا فيهةا ميثةاق  ةقواعةد القةانون الةدولي التقليدية ة انا ةاقاو عدم صةالحي ةتفاي ع  عدم

   . الملتحدث اإلنلانيعلى هسا الق ا  

ب دوات 1867الم ادا التي لاءت بها معاهده الفلاء للقي  -2 االتفاقيةات االربعةي المرت اةي  ت عليها الحقا

مع الم ةادا العامةي للقةانون  ةتانت تلها متلق ةالمتحد ليمت ةالعام ةعالنات الجمعيإقرارات و سابها وت

 ةللق ةةا  الفلةةااي وهةةي تلهةةا فةةي القهايةة ةالخاصةة ةكيفةةي مةةع الا يعةةتم ةمةةت المتحةةدنالةةدولي وميثةةاق ا

 . م  والللت الدوليي في ان ةتلتهدف تعتيت وصيان
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اهةت الت ةريعات العربيةة واحةدثها مة   2018للةقة  12يعد قانون تقظيت قااو الفلاء االمةاراتى رقةت  -3

ا مة  آثةار ويعت ةر مة  ولهةة نظرنةا هةو الملهةت تقظيت استخدام الفلةاء ومةا يترتةس علةى  لةمجال فى 

 ل اقى الت ريعات العربية لتحسو حسوه .

 . توصيات الدراسة 

بيقةي وبةي  الفلةاء الجةو  الةس   ةالتعجيت بتعريف الفلاء الخارلي و تعيي  الحدود الفاصةل رورةض -2

ب  ةمةةا يةةتال ومقةةس بدايةة سةةتخدام الفلةةاء ا عمةةال لجقةةي فةةي لةةدول  عصةةر الفلةةاء الةةى يومقةةا هةةسا مةةدرلا

الدوليةي  ةالملةؤولي ل يةان مجةال انا ةاق قواعةدلي مهمةي أملة هباعت ةار ةاللةلمي اناراضفي الخارلي 

ب الاالن اي اضرار ع     . فلاايي اصوصا والقانون الدولي للفلاء عموما

 ةقاتجةاالضةرار الة عة  ملؤوليالاحكام  ةتعمت على توحيد تاف ةاملناتفاقيي دوليي  ةااالعمت على صي -2

 ةات المختلفةاقةفتفةي تثيةر مة  اال ةالمتفرعة صةوةعة  التفصةيالت والق ةبعيةد ةالفلةااي ةع  االن ةا

 ة .الدولي ةبما ال يخالف احكام االتفاقي ةنظمتها القانوني  ةااوالعمت على التام الدول بها م  االل صي

 انضةرارعة   ةالمدني ةوليؤن الملأب ة ت ريعات لديدس  نقتر  على الم رو االماراتي بان يدر   -3

علةةى  ةن يعةةود م انةةرأبةة هةةسا الت ةةريع للمتلةةرر الحةةأبالفلةةااي وان يكةةون  تبحةةأ الم ةةل ةالفلةةااي

 ة .المقصوة عليها بمولس القواعد العام ةالمدني ةوليؤالمتل س باللرر بدعول المل

رور الحةأ فةى نقتر  على الم رو االمةاراتى تةسلا ان يةقص علةى قيمةة التعةويا التةى يكةون للملة -4

مةةع تحديةةد الحةةد االقصةةى لقيمةةة التعةةويا وان تكةةون تلةةا الحصةةول عليهةةا حةةال وقةةوو حةةادث فلةةااى 

القيمة متلقة مع المخا ر واالضرار التى قد تقجت ع  االن اة الفلااية فى الوقةت الحةالى مةع التقةدم 

 العلمى والتققى الهاات .
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 الهوامش

يرالةع  " Magna Chartaت ر العهد االعظت لقةانون الفلةاء ا والتى تع 1867معاهدة الم ادا لعام  -0

 , A/AC.105/C.2 L/221,P.1,A/AC.105/C.2/L.219 addفةى  لةا وثةااأ االمةت المتحةدة 

ARES 54 67 . P3.                                                                                                

دارالحكمةة للق ةر    -القظام القانونى الستخدام الااقة القووية فةى الفلةاء الخةارلى  -د/ ه ام عمر  -2

 وما بعدها . 100صـ  2013

   -دار القهلة العربية  -القظام القانونى الدولى لالتصاالت باالقمار الصقاعية  -د/ محمود حجاول  -3

 . 65صـ 2001

 1886نةةوفم ر  15لقةةانون االوترانةةى الصةةادر فةةى   وا 1883القةةانون الجقةةوب افريقةةى الصةةادر فةةى  -4

 . 1896وقانون الفلاء الخارلى االنجليتل الصادر فى 

( فةى 48( اللةقة )668القانون االتحادل ب أن تقظيت قااو الفلاء المق ور بالجريةدة الرسةمية العةدد) -5

 . 2018ديلم ر  31

 7صةـ 2003   تحدثها االللام الفلاايةالدولية ع  االضرار التى  الملؤولية - د/ محمود حجاول  -6

 وما بعدها .

ومةا  5ة  2008عمةان    -رسالة ماللتير  -الملؤولية المدنية ع  االضرار ال يئية  -محمد عواد  -7

 بعدها.

وقد ع ر الفقيةي ا انةدرو هةالى ا عة  هةسه الملةألة بقولةي ] اليةوم وعلةى الةرات مة  التقةدم التكقولةولى  -9

الملتمر فى مدل مةا يمكة  الوصةول اليةي بواسةاة الصةواريخ   فةان عةودة صةارو  الهاات   والتتايد 

الى االرض مة  مكةان بعيةد عة  موقةع ا القةي مة  نةأني ان يتللةس فةى احةداث اضةرار ونظةراب ل عةد 

الملافة التى يجتاوها   فةان بعةا االااةاء او عيةس فةى نظةام التوليةي للمرت ةة تةؤدل بلةقو ي علةى 

ب اضرار ع لى الممتلكات و االصابات ال خصية   فم  سيكون ملؤوالب ع  هةسا اللةرر االرض محدثا

 والى ال مدل ا .

Nicolas Mateesco Matte . Droit Ae`rospatial , Edition . 1969 . p396                   

 نةةرتة -الملةةؤولية الدوليةةة عةة  االضةةرار القالمةةة عةة  االن ةةاة الفلةةااية القوويةةة  -د/ ه ةةام عمةةر  -8 

 وما بعدها . 71الدليت للدراسات والتدريس القاهرة صـ 

 . 445صـ 184رسالة دتتوراه ا تلية الحقوق لامعة عي  نمس ا  -د/ ب  عامر التونلي  -10
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 . 13صـ  3للان العرب الجتء  -11

 .   92صـ  1871   –القانون الدولى العام فى الللت والحرب االسكقدرية  –د/ محمد ب ير ال افعى  -12

 .   412صـ –معجت فى القانون الدولى المعاصر  -عمر سعد اللي  -حول مفهوم الملؤولية  -13

 85صـ  1890دار القهلة العربية القاهرة  -ابراهيت العقانى  -د -14

 القاهرة صـ -مقدمة فى دراسة القانون العام  -د/ صال  الدي  عامر  -15

16- De Are`chaga,E.J international law in the past third a century , RDC 

,tom159 1987,p267 

17- Jankovic.B.M.public international law,dobbs , ferry , new york 1983 p 148 

 . 83صـ 2008الملؤولية الدولية ع  افعال ال يحظرها القانون الدولى االردن  - الل ياسي   -19

 259صـ  2000القاهرة    -العام القانون الدولى  -د/ يونس محمود  -18

وب أن قلية مصقع نوروو يرالةع حكةت محكمةة العةدل الدوليةة فةى  - 1827/  2/  26القرار رقت  -20

13/8/1829 . 

 .445 صـ -رسالة دتتوراه  -ملؤولية المقظمات الدولية ع  اعمال مونفيها  -لمال اسماعيت  ي  -21

 وما بعدها . 17مرلع سابأ صـ  -د/ لمال اسماعيت  ي  -23 22

ونظةر  1593/1645الروسيو ا فقيي هولقدل علمةانى بلةغ مة  ال ةهرة حةداب فةاق تةت معاصةريي  -24

 اليي بوصفي المؤسس االول للقانون الدولى الحدي  .

  اتفاقيةة انقةا  المالحةي  واعةادتهت ورد االللةام المالقةة فةى  1867معاهدة الفلاء الخةارلى لعةام  -25

 . 1869الفلاء لعام 

 مرلع سابأ . - 9   4مواد االتفاقية م   -26

ومةا  147صةـ  -بيةروت  -االستخدام الللمى للفلةاء الخةارلى الا عةة انولةى  -د/ ليلى ب  حمودة  -27

 بعدها .  

مجلةد  -المجلةة المصةرية للقةانون الةدولى  -تاوير قواعد الملؤولية الدوليةة  -د/ محمد سمير فاضت  -29

 . 335صـ  36سقة  36

 نةةار ا مةةاتس سورنلةة  ا الةةى هةةسا التاةةور قةةااالب   ان سةةيادة مصةةدر الااقةةة الجديةةدة ومةةا لهةةا مةة   -28

اصااص مده ة فى بقااها   رهي ة فى تدميرها واتو الفلاء وايرها م  الثورات العلميةة والفقيةة 

واامةةة لسريةةة للمفةةاهيت تفةةت  احتمةةاالت لةةت يلةة أ لهةةا مثيةةت فيمةةا يخةةص القةةانون الةةدولى وتتالةةس م

 ا .التقليدية
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رسةالة دتتةوراه  -اللرر تأسا  للملؤولية المدنية فى المجتمع المعاصةر  -د/ محمد نصر رفاعى  -30

 وما بعدها . 36صـ  - 1879 -تلية الحقوق لامعة القاهرة  -

 . 329صـ  -مرلع سابأ  -د/ ليلى ب  حمودة  -31

ى الفقةي االسةالمى دراسةة مقارنةة بالفقةي مصةادر الحةأ فة -الفقيي الةدتتور / ع ةد الةراوق اللةقهورل  -32

ب لقةانون المعةامالت  -  د/ علةى نجيةدة  1صةـ  - 1889ل قةان  -اللربى  القظريةة العامةة لاللتةتام وفقةا

 وما بعدها . 9صـ  - 1884   -مصادر االلتتام  -المدنية واحكام ال ريعة االسالمية 

 . 1895للقة  5ماراتى رقت المسترة االيلاحية لقانون المعامالت المدنية اال -33

 مرلع سابأ . -المادة االولى م  القانون االتحادل ب أن تقظيت قااو الفلاء  - 34

 مرلع سابأ . -م  القانون االتحادل ب أن تقظيت قااو الفلاء  5  4/ 20المادة  -35

( المةؤر  26-) د 2777المادة االولى م  االتفاقية والتى اعتمدتها الجمعية العامة فةى قرارهةا رقةت  -36

 . 1871ت ري  الثانى / نوفم ر  28

 مرلع سابأ . -م  القانون االتحادل ب أن تقظيت قااو الفلاء  2/ 20المادة  -37

و صةةـ  658صةةـ  2005دار القهلةةة العربيةةة    -القةةانون الةةدولى العةةام  -د/ ابةةراهيت العقةةانى  -38 39

 2012مق ةأة المعةارف    -عة  اللةرر ال يئةى التعةويا  -د/  سامة فرج  حمد  -وما بعدها  316

 وما بعدها . 130صـ 

 . 432صـ  1866   -القانون الجول الدولى وقانون الفلاء  -د/ ابراهيت نحاتة  -40

41- Vlassic, Law and Puplic Order in Space, 1963 p.53 McDougal, Lasswell & 

 1878دار القهلة العربيةة  -لى وااللرام اللماوية القظام القانونى للفلاء الخار -د/ علول امجد  -42

 وما بعدها . 344صـ

رسةةالة ماللةتير اايةةر  -الملةةؤولية الدوليةة عةة  ان ةاة الفلةةاء الخةارلى  - ونةانا   ريةةاض ايلةدا  -43

 . 75   74صـ   -لامعة بلداد  -مق ورةا 

ة عةة  االضةةرار التةةى تحةةدثها ب ةةأن الملةةؤولية الدوليةة 1872المةةادة الخاملةةة ع ةةر مةة  اتفاقيةةة عةةام  -44

( ت كت لجقة تلوية الماال ةات مة  ثالثةة 1والتى تقص على   ا ) -مرلع سابأ  -االللام الفلااية 

اعلاء تعةي  احةدهت الدولةة الاال ةة وتعةي  الثةانى الدولةة المالقةة امةا الثالة  وهةو الةرايس في ةترر 

هلةة نةهري  مة  تةاريخ  لةس ان ةاء الارفان فى ااتياره ويقوم تةت  ةرف بهةسا التعيةي  فةى اةالل م

( ا ا لت يتت التوصت الى ال اتفاق على ااتيار الرايس اةالل مهلةة اربعةة 2لجقة تلوية الماال ات . )
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انهر م  تاريخ  لس ان اء لجقة تلةوية الماال ةات يجةوو الل مة  الاةرفي  ان يرلةو االمةي  العةام 

 نهري  ا .  لالمت المتحدة تعيي  الرايس االل مهلة اضافية قدرها

ومةةا  14صةةـ  ـةة1856   1الوسةةيا فةةى نةةر  القةةانون المةةدنى ج –د/ ع ةةد الةةراوق اللةةقهورل  -46  45

 بعدها .

ب ةأن الملةؤولية الدوليةة عة  االضةرار التةى تحةدثها  1872المادة الثانية ع ر م  اتفاقية عام  -49  47

 مرلع سابأ . -االللام الفلااية 

ب ةأن الملةؤولية الدوليةة عة  االضةرار التةى تحةدثها االللةام  1872عام  المادة العانرة م  اتفاقية -48

 مرلع سابأ . -الفلااية 

 وما بعدها . 292المواد م   1895للقة  5قانون الماعمالت المدنية االماراتى رقت  -50

علةى ان ا  -مرلةع سةابأ  -م  القانون االتحةادل ب ةأن تقظةيت قاةاو الفلةاء  24حي  تقص المادة  -51

-....ب -( يراعى عقد تقةدير حةدود التعةويا عة  الملةؤولية وفةأ احكةام هةسا القةانون مةا يلةى    1)

 ..... ا .-....ج-....د

يتعةي  علةى ال مة  القةانون االتحةادل ب ةأن تقظةيت قاةاو الفلةاء علةى ان ا  25حي  تةقص المةادة  -52

ن يكةون لديةي عقةد تةأمي  لةدل م لت يخلع لقظام الملؤولية تجاه الليةر وفةأ احكةام هةسا القةانون   ا

احدل نرتات التأمي  الموافأ عليها م  ق ت الوتالةة ويجةوو لةي ان يقةدم ال ضةمانات ااةرل توافةأ 

 عليها الوتالة ... ا .

 مرلع سابأ . -قانون المعامالت المدنية االماراتى  -53

 www.jaxa.jp/library/space_lawبال ح  على االنترنت  -54

اللةةوفيتية عةة  اللةةرر الحاصةةت بلةة س  اتالجمهوريةة واتحةةادتقةةدا  ة الماال ةةة بةةي برتوتةةول تلةةوي -55

 www.oosa.univienna.org/space_lawاالنترنت بال ح  على  - 954توومو  

 

http://www.oosa.univienna.org/space_law
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