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داءـــــىإ

إلى السند الذي كان لي عونا عمى األيام .... وتحمل شقاء الزمان، فمم ينحني أمام 
الظروف.... والدي أطال اهلل في عمره

قدمت الكثير إلى أكنونة الصفاء... وجوىرة الوفاء... باعثة الطمأنينة واألمل... بعد أن 
 وتحممت أثقال الزمان عمى كاىميا... والدتي

 إلى الذين أقف شامخا مرفوع الرأس بينيم... إخواني وأخواتي

 الى زىرة قمبي ومقمة عيني... ميسمون

لى جميع األىل واألصدقاء    وا 

 أىدييم جميعا باكورة عممي    
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إقرار

’ وانيا نتيجة ابحاثي الخاصة ،لنيل درجة الماجستير ،أقّر أنا معد الرسالة بانيا قدمت لجامعة القدس
لم يقدم لنيل اية درجة عميا  ،ن ىذه الرسالة او أي جزء منياأو  ،إليو حيثما ورد اإلشارةباستثماء ما تم 

 ألي جامعة او معيد آخر.

محمد كمال حسين جمعةاالسم: 

التوقيع..............................

م2017/ 6/ 3التاريخ:  
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تقديـرالشكـر و ال

الحمـــد هلل رب العـــالمين، والصـــالة والســـالم عمـــى ســـيدنا وشـــفيعنا محمـــد صـــمى اهلل عميـــو 

وعمى آلو وصحبو وسمم تسميما كثيرا، وبعد،،،

 (6)لقمان:    َما َيْشُكْر ِلَنْفِسوَفإنَ  َيْشُكرْ  َمنْ و قال تعالى: 

عمى  مام ىذا الجيد المتواضع... وقدرنيتإعمى  أعانني لما وأشكره كثيراً  اهلل حمداً  أحمد

أنسب الفضل إلى أن إنجاز ىذا البحث  تموقد  إلى ىذه الدرجة العممية... ويسعدنيالوصول 

ىذا البحث... ومد شراف عمى ي أكرمني باإلالذ محمــد الشاللـــدة ر الفاضلدكتو أىمو... فأتقدم لم

وفيض من الخمق المساعدة بكثير من الصبر....  لي يد العون فكان نعم المعين... وقدم

 ووافرجزيل الشكر  إلى حيز الوجود... فموبراز ىذا العمل إالفضل في  الرفيع... وكان لو

الدكتور  لجنة المناقشة كاًل من كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألعضاء ، متنانالتقدير واال

    عمى ما قدموه من مالحظات أثرت بنية البحث. أحمد أبو جعفرالدكتور و  عبدالممك الريماوي
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  الممخص

فقد أكتسب أىميـة كبـرى عمـى السـاحة  القدرة العالية التي يتميز بيا النقل الجوينتيجة لمسرعة و 

األكثر أمنَا لمنقل بين قارات العالم ودولو المتباعدة، وكنتيجة لطبيعة النقل و  الدولية، فيو الوسيمة األسرع

الجـوي الــدولي الـذي يعتمــد تنفيـذه عمــى االنتقـال مــن إقمـيم دولــة إلـى أخــرى ظيـرت إشــكالية التوفيـق بــين 

السيادة عمى اإلقميم بشكل عالم واإلقميم الجـوي بشـكل خـاص، ممـا أدى  حرية الحركة في األجواء ومبدأ

إلى تعارض وتضارب القواعد القانونية التي تحكم حرية النقل الجوي. وقد ظيرت العديـد مـن النظريـات 

واالتجاىات لمتوفيق بين مبدأ السيادة بصفتو من مرتكزات الدولة وبين النقل الجوي الدولي، كذلك سنت 

مــن القــوانين فــي ىــذا المجــال، إال أن التعــارض ظــل حتميــا إلــى الحــين الــذي تــم فيــو عقــد مــؤتمر العديــد 

والــذي أســفر عــن عقــد اتفاقيــة رئيســية ســميت اتفاقيــة شــيكاغو الرئيســية لمنقــل  1944شــيكاغو فــي العــام 

ه تعــد ىــذالجــو الخمــس، و  تالجــوي، واتفاقيتــان مكممتــان ليــا أقرتــا مجموعــة مــن الحقــوق ســميت بحريــا

وذلـك بسـبب العديـد مـن االعتبـارات أبرزىـا  ،االتفاقيات المبنة الحقيقية في تأسيس القانون الجوي الـدولي

عالميــة ىــذه االتفاقيــات واتســاعيا، كــذلك مــا اشــتممتو بنودىــا مــن أحكــام وفقــت بــين احتــرام مبــدأ ســيادة 

فاقيــة العديــد مــن العوامــل الدولــة وحريــة النقــل الجــوي الــدولي بصــورة منضــبطة ومنطقيــة. وتمــى ىــذه االت

القانونيــة والواقعيــة التــي أســيمت فــي تحقيــق التــوازن بــين مبــدأ ســيادة الدولــة وحريــة حركــة النقــل الجــوي 

قميميــة ضــمعت فــي دور كبيــر فــي تحقيــق  الــدولي، كــذلك تــم إنشــاء منظمــات حكوميــة وأىميــة عالميــة وا 

 االنسجام بين المفيومين.
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The extent to which sovereignty Principle is consistent with the rules 

governing international Transportation 

Prepared by: Mohammad Kamal Hussein Gom’ah 

Supervisor: Dr. Mohammad Alshalaldeh 

Abstract 

 

 As a result of the speed and high capacity of air transport, it has gained great 

importance in the international arena. It is the fastest and safest means of transport between 

the continents of the world and its distant countries. As a result of the nature of 

international air transportation, which depends on the transition from one territory to 

another, there is a problem of recorciling in air traffic In the airspace and the principle of 

sovereignty over the Territory in general and the air territory in particular, leading to 

conflicts and conflicts of legal rules governing freedom of air transport. 

 

 Many theories and trends have emerged to reconcile the principle of sovereignty 

as one of the pillars of the state with international air transport. Several laws have been 

enacted in this area, but the conflict has been inevitable until the Chicago Conference of 

1944. This led to the conclusion of a major convention The Chicago Convention on Air 

Transport, two complementary conventions that recognized a set of rights called the five 

air carriers, These agreements are considered the true building blocks of international air 

law, due to several considerations, most notably the universality and breadth of these 

conventions, and the provisions of these agreements, which agreed between respect for the 

principle of State sovereignty and international air transport in a disciplined and logical 

manner. This Convention was followed by many legal and realistic factors that contributed 

to the balance between the principle of State sovereignty and the freedom of international 

air traffic, as well as the creation of global and regional governmental and civil 

organizations that played a major role in bringing harmony between the two concepts. 
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 :مقدمة

لقــــــد أعطــــــت التغيــــــرات واألحــــــداث التــــــي شــــــيدىا العقــــــدان األخيــــــران مــــــن القــــــرن الماضــــــي 

أبعـــــــادًا جديـــــــدة لمفـــــــاىيم متعـــــــددة فـــــــي مختمـــــــف المجـــــــاالت السياســـــــية والقانونيـــــــة واالقتصـــــــادية...، 

والتـــــي تعـــــد فـــــي طبيعـــــة الحـــــال مفـــــاىيم مترابطـــــة ال يمكـــــن الفصـــــل بينيـــــا، ولعـــــل التطـــــور الحاصـــــل 

كــــــان متالزمــــــًا مــــــع التطــــــور العممــــــي والتقنــــــي الــــــذي شــــــيدتو ىــــــذه ا ونــــــة فــــــي  فــــــي ىــــــذه المفــــــاىيم

 .مختمف المجاالت

، الــــذي يعــــد بــــدوره وســــيمة بر لمحــــدود الدوليــــةاالنقــــل الجــــوي العــــ بــــين ىــــذه المجــــاالتومــــن  

لم بــــــين أقطــــــاب العــــــاالنموذجيــــــة بــــــين الشــــــعوب والحضــــــارات المختمفــــــة، وىمــــــزة الوصــــــل  االتصــــــال

ألكثــــــر فاعميــــــة فــــــي عمميــــــات التبــــــادل التجــــــاري الــــــدولي، ىــــــذا فضــــــاًل ألســــــرع وااألداة االجغرافيــــــة، و 

 عما يوفره من ضروب الراحة واألمان لممسافرين من خاللو. 

النقـــــل الجـــــوي فـــــي وقتنـــــا الحاضـــــر أفضـــــل أنـــــواع النقـــــل وذلـــــك لوجـــــود أحكـــــام تـــــنظم  يعـــــدو 

ــــــد ــــــنظم النقــــــل ال ــــــة ت ــــــت ىــــــذه األحكــــــام داخمي  اً اخمي، أم أحكامــــــعمميــــــات النقــــــل الجــــــوي، ســــــواًء أكان

دوليــــة موحــــدة تــــنظم النقــــل الجــــوي الــــدولي، وىــــو مــــا يطمــــق عميــــو النظــــام القــــانوني لمفضــــاء الجــــوي، 

وىــــــو عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة القواعــــــد واألحكــــــام القانونيــــــة الخاصــــــة بتنظــــــيم اســــــتخدام الفضــــــاء مــــــن 

ـــــة أن الفضـــــ ـــــر الدول ـــــث تعتب ـــــى ىـــــذه الصـــــورة حي اء قبـــــل الطـــــائرات، ألن النشـــــاط الجـــــوي يرتكـــــز عم

الجـــــوي الـــــذي يعمـــــو إقميميـــــا جـــــزءًا مـــــن ىـــــذا اإلقمـــــيم والـــــذي يخضـــــع لـــــذات األحكـــــام التـــــي تضـــــعيا 

 .(1)ضمن نطاقيا القانوني الخاص بإقميميا وىو ما يعرف بحق السيادة عمى اإلقميم

                                                 

: دراسة مقارنة، دار مسئولية الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع عمى األشخاص وأمتعتيمربضي، عيسى،  (1)
 .19م، ص2008الثقافة، عمان، 
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ويـــــرتبط النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي بالعديـــــد مـــــن المبـــــادئ والمفـــــاىيم السياســـــية والقانونيـــــة، ومـــــن 

ميــــزة الرئيســــية لكيــــان الدولــــة باعتبارىــــا صــــاحبة الســــمطان ال لدولــــة الــــذي يعتبــــرأىميــــا مبــــدأ ســــيادة ا

أحــــــد أىــــــم المبــــــادئ التــــــي أرســــــاىا القــــــانون  فيــــــوفــــــي تســــــيير و إدارة أمورىــــــا الداخميــــــة والخارجيــــــة، 

، الــــــذي كرســــــتو المعاىــــــدات واألعــــــراف الدوليــــــة المختمفــــــة منــــــذ نشــــــوء مفيــــــوم الدولــــــة الــــــدولي العــــــام

ومجـــــااًل  يادة الدولـــــة تعتبـــــر األســـــاس القـــــانوني لشخصـــــية الدولـــــة المعنويـــــةالحديثـــــة، كـــــذلك فـــــإن ســـــ

إلــــــى جانــــــب  األساســـــية الدولــــــة أحـــــد أركــــــان الســــــيادة، فلممارســـــتيا ســــــمطتيا عمــــــى إقميميـــــا الــــــداخمي

 اإلقميم. الشعب و 

ونظرًا ليذا الوضع تحاول الدول بشكل أو بآخر أن تمارس سيادتيا وحقيا في تنظيم 

، فالسيادة ترتبط بنشوء الدولة وما مّرت بو اقميمياضاء بصورة تكفل أمنيا وسالمة استخدامات ىذا الف

ىذه المؤسسة من تطورات في مختمف األزمنة، وكذلك بقيام القانون الدولي والمنظمات الدولية والنظام 

وفي ذات  وحدود الدولة، الدولةارتباط وثيق بأركان الدولة وبالذات إقميم  فالسيادةالدولي بشكل عام، 

 (1) الوقت فإنيا مالزمة لالستقالل والسمطة ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخمية لمدول.

لــــــى جانــــــب العديــــــد مــــــن العوامــــــل والمتغيــــــرات الدوليــــــة، فو  فــــــي  التطــــــور الحاصــــــل أدى قــــــدا 

ـــــدولي عمومـــــًا، و  ـــــل ال ـــــدولي الجـــــوي خصوصـــــًا قطـــــاع النق ـــــل ال ـــــى تطـــــور المنظومـــــة القانونيـــــة النق إل

التشـــــريع تطـــــور يـــــة، أو تمـــــك المتعمقـــــة بنو، ســـــواء تمـــــك المتعمقـــــة بتطـــــور المفـــــاىيم القانو التـــــي تحكمـــــ

ــــة أحــــد  ــــك بمثاب ــــداخمي، وكــــان ذل ــــى ال ــــدولي أو حت ــــي تغيــــر  األمــــورال ــــدأ مفيــــوم التــــي ســــاىمت ف مب

 ادة الدولة. سي

 القانونيـــــــة دولـــــــة مـــــــع القواعـــــــدالســـــــيادة ي ىـــــــذه الدراســـــــة مـــــــدى انســـــــجام مبـــــــدأ وننـــــــاقش فـــــــ

ـــــك مـــــن خـــــالل ة لحركـــــ المنظمـــــة ـــــدولي، وذل ـــــة النقـــــل الجـــــوي ال ـــــل كـــــل مـــــن المفيـــــومين، ومعرف تحمي

                                                 

 .6م، ص2010، دار الكتب القانونية، القاىرة، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصرلرواندوزي، عثمان، ا(1)
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ــــي مجــــال  ــــر التطــــور الحاصــــل ف ــــارب والتباعــــد بينيمــــا، وأث أســــاس عالقتيمــــا يبعضــــيما، ومــــدى التق

 . سيادة الدولةعده القانونية عمى مبدأ وقوا الدولي النقل الجوي

 :اىمية الدراسة

باحــــــث يختــــــار ىــــــذا الموضــــــوع مــــــن أجــــــل ىنــــــاك مجموعــــــة مــــــن األســــــباب التــــــي جعمــــــت ال

 ولعل أبرزىا ىو: البحث والكتابة فيو 

ـــــــي أ:  ـــــــث أنيـــــــا تبحـــــــث ف ـــــــرى لموضـــــــوع الدراســـــــة، حي ـــــــة والقيمـــــــة الكب ـــــــدأ األىمي ســـــــيادة مب

، ممـــــا يجعـــــل منيـــــا دراســـــة الـــــدولي لدولـــــة، باإلضـــــافة إلـــــى القواعـــــد القانونيـــــة المنظمـــــة لمنقـــــل الجـــــويا

، الدســــــتوري والــــــدولي والجــــــويكالقــــــانون  :روع القــــــانونتجمــــــع بــــــين كــــــل مــــــن فــــــ  متنوعــــــة المواضــــــيع

 . وىو األمر الذي يحقق المعنى الحقيقي لمقانون وكيف انو مترابط و يقرأ كوحدة واحدة

لمختمــــــف المســــــتجدات جــــــاءت ىــــــذه الدراســــــة لمتأكيــــــد عمــــــى مواكبــــــة العمــــــوم القانونيــــــة  ب:

ـــــ ـــــادن ضـــــمنيا والسياســـــية واالقتصـــــادية عمـــــى الســـــاحة الدوليـــــة، ومـــــ ةالتكنولوجي الممحـــــوظ فـــــي  االزدي

حركــــة النقـــــل الجــــوي، كمـــــا جـــــاءت لبيــــان مـــــدى فاعميــــة المنظومـــــة القانونيـــــة الدوليــــة المتعمقـــــة بالنقـــــل 

الجـــــوي بشـــــكل  إقميميـــــاعمـــــى بشـــــكل عـــــام وســـــيادتيا  الجـــــوي فـــــي التعـــــاطي مـــــع مبـــــدأ ســـــيادة الدولـــــة 

ـــــدأ مـــــن خـــــاص  ـــــو ىـــــذا المب ـــــى أخـــــرى ت أســـــسومـــــا ينطـــــوي عمي ـــــة إل ـــــف مـــــن دول  فبعـــــًا الخـــــتالتختم

 نظاميا السياسي والقانوني.   

دولـــــــة بوصـــــــفيا العمـــــــى تنـــــــاول مبـــــــدأ الســـــــيادة  ةاقتصـــــــار أغمـــــــب الدراســـــــات األكاديميـــــــ: ت

موضــــــوع مســــــتقل وغيــــــر مــــــرتبط بالعديــــــد مــــــن المفــــــاىيم القانونيــــــة األخــــــرى كالنقــــــل الجــــــوي الــــــدولي، 

بعيــــدا عــــن  فــــي أغمــــب الدراســــاتوالــــذي بــــدوره يــــتم تناولــــو مــــن ناحيــــة اقتصــــادية أو إداريــــة أو تجاريــــة 

  ، ىذا بالرغم من درجة الترابط الفعمي والقانوني الكبيرة بينيما.القانونية إبعاده
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 :الدراسات السابقة

خـــــزائن المراجـــــع واإلطـــــالع عمـــــى العديـــــد مـــــن مـــــن البحـــــث فـــــي مختمـــــف المصـــــادر و بـــــالرغم 

 لمنقـــــل الجـــــوي المنظمـــــةواعـــــد المعرفـــــة لـــــم يجـــــد الباحـــــث دراســـــة تـــــربط بـــــين مبـــــدأ الســـــيادة والقالعمـــــم و 

ممــــا  ، ولكنــــو وجــــد مجموعــــة مــــن الدراســــات تــــربط بــــين كــــل مــــن المفيــــومين ومتغيــــرات أخــــرىالــــدولي

دفعـــــو إلــــــى تقســــــيم الدراســــــات الســـــابقة إلــــــى قســــــمين تنــــــاول األول الدراســـــات المتعمقــــــة بمبــــــدأ الســــــيادة 

 : بينما تناول الثاني الدراسات المتعمقة بقواعد النقل الجوي

 الدراسات المتعمقة بمبدأ السيادةأواًل: 

ــــوان: (2010) العيســــى دراســــة أ: ــــدي" بعن ــــا التقمي ــــين مفيومي ــــي و  الســــيادة ب المعاصر"دراســــة ف

 . (1)مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر"

لـــــى التمييـــــز و وىـــــي دراســـــة قانونيـــــة تأصـــــيمية ىـــــدفت إلـــــى تحديـــــد فكـــــرة الســـــيادة ومفيوميـــــا  ا 

ــــين مظــــاىر الســــمطة األخــــر  ــــدويل الســــيادة وتمييزىــــا عــــن بينيــــا وب ــــان فكــــرة ت ــــى بي ى، كــــذلك ىــــدفت إل

 السيادة التقميدية لمدولة. 

، وتتبــــــــع مفيــــــــوم المــــــــنيج التحميمــــــــيحــــــــث فــــــــي الدراســــــــة المــــــــنيج التــــــــاريخي و واســــــــتخدم البا

ى الوقـــــت الحـــــالي، ورصـــــد التغيـــــرات القانونيـــــة والفقـــــو المبكـــــر إلـــــ األدبيـــــاتالســـــيادة منـــــذ نشـــــوءه فـــــي 

أت عمــــــى مبــــــدأ الســــــيادة، إضــــــافة إلــــــى العوامــــــل التــــــي تــــــأثرت بفكــــــرة الســــــيادة التــــــي طــــــر  تواالتجاىــــــا

 وأثرت بيا. 

مــــــــن  ؛مفادىــــــــا أن مفــــــــردة الســــــــيادة تشــــــــغل حيــــــــزًا واســــــــع نتيجــــــــةإلــــــــى وخمصــــــــت الدراســــــــة 

حــــــث والنقــــــاش والجــــــدل فــــــي أوســــــاط البحــــــث القانونيــــــة والسياســــــية والفكريــــــة والقضــــــائية بمســــــاحات ال

                                                 
ــدويل الســيادة فــي العصــر طــالل ياســين العيســى،   (1) ــين مفيوميــا التقميــدي والمعاصر"دراســة فــي مــدى ت الســيادة ب

 م. 6212، 62، المجمد: 1القانونية، العدد: ، دراسة منشورة في مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية و الحاضر"



5 

 

لمتغيرات والتحـــــــوالت الكبـــــــرى التـــــــي اجتاحـــــــت البشـــــــرية خـــــــالل فـــــــي شـــــــتى بقـــــــاع العـــــــالم ارتباطـــــــًا بـــــــا

العقــــدين الماضـــــيين، بحيـــــث أفضـــــت إلــــى بـــــروز مفـــــاىيم ومفـــــردات جديــــدة مـــــن قبـــــل النظـــــام العـــــالمي 

ــــك مــــن تغيــــر فــــي مفيوميــــا  ــــدأ الســــيادة ومــــا صــــاحب ذل ــــد ليصــــيب مب الجديــــد، وىــــو األمــــر الــــذي امت

 الدولي الجديد.  التقميدي إلى مفيوم معاصر يتكيف مع واقع النظام 

 . (1)"الراىنة مبدأ السيادة في ظل التحوالت الدولية"( بعنوان: 2002حناشي )دراسة  ب:

ـــــــى توضـــــــي  مفيـــــــوم  وىـــــــي دراســـــــة قانونيـــــــة فـــــــي العالقـــــــات والمفـــــــاىيم الدوليـــــــة، ىـــــــدفت إل

ـــــة األثـــــر  االعتمـــــادالســـــيادة والتحـــــوالت الناجمـــــة عـــــن العولمـــــة و  ـــــى معرف ـــــادل، كـــــذلك ىـــــدفت إل المتب

ـــــدولي عمـــــى مبـــــدأ الســـــيادة الـــــذي ـــــى معرفـــــة أثـــــر التحـــــوالت تركـــــو التعـــــاون ال ، كمـــــا ســـــعت الدراســـــة إل

الناجمــــــة عــــــن التــــــدخل الــــــدولي وىيمنــــــة القطــــــب الواحــــــد عمــــــى النظــــــام العــــــالمي الجديــــــد عمــــــى مبــــــدأ 

 السيادة بوصفو مصطم  عممي يشترك لفظيًا واصطالحيًا بين عممي السياسة والقانون.

: أن مبــــدأ الســـــيادة دائــــم ومســـــتمر ال أىميـــــاحقــــائق كـــــان مــــن وخمصــــت الدراســـــة إلــــى عـــــدة 

غيـــــر مـــــع الـــــزمن أو يعـــــاد يتغيـــــر، إال أن صـــــورة الســـــيادة وحقيقتيـــــا والمســـــؤوليات التـــــي تـــــنيض بيـــــا تت

ــــــة توزيعيــــــا، و  ــــــة ألمــــــرين رئيســــــين  كنتيجــــــةأن الســــــيادة قــــــد تجــــــزأت بــــــين أطــــــراف وطنيــــــة ودولي حتمي

 متغيرات، وازدياد الحاجة إلى التعاون الدولي. ىما: ظيور وانتشار العولمة وما رافقيا من 

مســــــتقبل مبــــــدأ الســــــيادة يخــــــيم عميــــــو اتجــــــاىين رئيســــــيين،  أنكــــــذلك خمصــــــت الدراســــــة إلــــــى 

أوليمــــــا يقــــــول باختفــــــاء مبــــــدأ الســــــيادة فــــــي القــــــانون الــــــدولي و التشــــــريعات الداخميــــــة، وثانييمــــــا يقــــــول 

 والقانوني. فكرة السيادة وتغير واتساع معناىا السياسي  ةباستمراري

                                                 

ــةأميــرة حناشــي،   (1) ــة الراىن ــدأ الســيادة فــي ظــل التحــوالت الدولي رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة منتــوري، ، مب
 م. 6222قسنطينة، الجزائر، 
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فـــــي أىميـــــة  العولمـــــة وســـــيادة الدولـــــة الوطنيـــــة "بحـــــث"( بعنـــــوان: 2002العتيبـــــي )دراســـــة  :ج

 . (1)مفيوم السيادة في نظرية العالقات الدولية"

وىــــــي دراســــــة فــــــي العالقــــــات الدوليــــــة والقــــــانون الــــــدولي العــــــام، ىــــــدفت إلــــــى تقــــــديم تعريــــــف 

ــــدًا عــــن التعريفــــات الضــــيقة  وذلــــك مــــن خــــالل  والمحــــددة لمفيــــوم الســــيادة،مركــــب لمفيــــوم الســــيادة بعي

ـــــا قانونيـــــة و سياســـــية مختمفـــــة، ووضـــــع تكييـــــف قـــــانوني  النظـــــر إلـــــى مفيـــــوم الســـــيادة مـــــن عـــــدة زواي

وسياســــي جديــــد ليــــذا المفيــــوم الــــذي تــــأثر أكثــــر مــــن غيــــره بمختمــــف التحــــوالت التــــي شــــيدتيا الســــاحة 

  الدولية. 

ـــــذي خـــــدم فرضـــــيتو فـــــي  االســـــتقرائيواســـــتخدم الباحـــــث فـــــي الدراســـــة المـــــنيج  ـــــي، وال التحميم

الدراســـــة القائمـــــة بقـــــدرة مفيـــــوم الســـــيادة عمــــــى التمـــــاىي و التطـــــور مـــــع مختمـــــف األحـــــداث الدوليــــــة و 

 ظيور مفيوم العولمة والنظام العالمي الجديد.  أبرزىاالتي من 

ــــى أنيــــا مفيــــوم مركــــب ومتعــــدد   األوجــــووخمصــــت الدراســــة إلــــى أن النظــــر إلــــى الســــيادة عم

ــــة بتآكــــل فكــــرة الســــيادة، كــــذلك مــــن شــــأنو إظيــــار قــــدرة  مــــن شــــأنو أن ــــة المــــزاعم القائم ــــت عــــدم دق يثب

ىــــذا المفيــــوم المــــرن عمــــى اســــتيعاب المتغيــــرات التــــي فرضــــيا النظــــام العــــالمي الجديــــد كالعولمــــة ومــــا 

 وغيرىا. األفكارمن حرية الحركة و العبور لمسمع واألشخاص و  إفرازاتنتج عنيا من 

الدراســـــة إلـــــى نتيجـــــة ميمـــــة مفادىـــــا أن النظـــــر إلـــــى الســـــيادة  ومـــــن زاويـــــة أخـــــرى خمصـــــت

بوصـــــفيا مصـــــطم  مركـــــب ومؤسســـــي يتـــــي  الفرصـــــة لمدولـــــة كـــــي تتكيـــــف مـــــع التغيـــــرات التـــــي تطـــــرأ 

فــــــي محيطيــــــا، ويجعميــــــا تســــــتجيب لضــــــرورات التغيــــــر فــــــي مصــــــالحيا، وأن النظريــــــات التــــــي تتبنــــــى 

                                                 
دة فـي نظريـة العالقـات العولمة وسـيادة الدولـة الوطنيـة "بحـث فـي أىميـة مفيـوم السـياعبد اهلل بن جابر العتيبـي،   (1)

 م. 6222، 62، بحث منشور، المجمة العربية لمعموم السياسية، العدد: الدولية"
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ــــم  ــــأن العولمــــة ومفرزاتيــــا أطاحــــت بمفيــــوم الســــيادة ل ــــول ب ــــات الحديثــــة الق ــــي مواجيــــة النظري تصــــمد ف

 التي أطرت لمفيوم السيادة بشكمو و تكييفو القانوني الحديث.  

 بقواعد النقل الجويالدراسات المتعمقة  ثانيًا:

تطبيــــــق الســــــماوات المفتوحــــــة فــــــي النقــــــل الجــــــوي فــــــي "( بعنــــــوان: 2014دراســــــة رضــــــا )أ: 

 . (1)"مصر

ــــــى الب حــــــث فــــــي مفيــــــوم الســــــماوات المفتوحــــــة وىــــــي دراســــــة سياســــــية اقتصــــــادية، ىــــــدفت إل

بوصـــــفيا سياســـــة جديـــــدة فـــــي العبــــــور والنقـــــل الجـــــوي الـــــدولي، كمــــــا ىـــــدفت وضـــــع إطـــــار مفــــــاىيمي 

ــــــي مجــــــال النقــــــل الجــــــوي، وكــــــان ممــــــا  لمعوامــــــل المشــــــتركة بــــــين مصــــــر ودول اإلتحــــــاد األوروبــــــي ف

وتحديـــــد  وبـــــياألور المتاحـــــة فـــــي مجـــــال النقـــــل الجـــــوي  األدبيـــــاتمراجعـــــة  أيضـــــاً ىـــــدفت إليـــــو الدراســـــة 

، ومــــــدى انطبــــــاق األوروبــــــيالســــــماوات المفتوحــــــة بــــــين دول اإلتحــــــاد  التفاقيــــــات الرئيســــــيةالمكونــــــات 

 ىذه األدبيات و المفردات عمى واقع النقل الجوي الدولي في مصر.

مـــــــن خـــــــالل البحـــــــث فـــــــي واســـــــتخدمت الباحثـــــــة فـــــــي الدراســـــــة المـــــــنيج الوصـــــــفي المقـــــــارن 

والــــــــدوريات التــــــــي تعنــــــــى بالنقــــــــل الجــــــــوي وفــــــــي نظريــــــــة  العديــــــــد مــــــــن المراجــــــــع والكتــــــــب والمقــــــــاالت

  السماوات المفتوحة. 

ـــــــق مفيـــــــوم الســـــــماوات المفتوحـــــــة  وخمصـــــــت الدراســـــــة إلـــــــى نتيجـــــــة رئيســـــــية وىـــــــي ان تطبي

ـــــى النحـــــو  ـــــق وتطـــــوير اليياكـــــل المؤسســـــية القائمـــــة عم ـــــد مـــــن األمـــــور مـــــن أبرزىـــــا: تخمي ـــــق العدي يحق

لمختمــــف الــــدول األعضــــاء فــــي اتفاقيــــة الســــموات  األمثــــل لــــدعم التعــــاون بــــين قطاعــــات النقــــل الجــــوي

                                                 
، بحث منشور، مجمة النيضة الصـادرة عـن تطبيق السماوات المفتوحة في النقل الجوي في مصرىالة رأفت رضا،   (1)

 م. 2014، 15، المجمد:2جامعة القاىرة، العدد: 
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التنظيميـــــة التـــــي تحكـــــم أســـــواق النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي،  األطـــــرتطـــــوير المفتوحـــــة، كـــــذلك فإنـــــو يـــــؤدي 

 الذي يحقق أعمى مستويات الكفاءة المحققة.  األمر

 . (1)"الدولي المسؤولية المدنية لمناقل الجوي"( بعنوان: 2011ب: دراسة القيام )

قانونيـــــة، ىـــــدفت إلـــــى البحـــــث فـــــي موضـــــوعات مختمفـــــة فـــــي القـــــانون الجـــــوي  وىـــــي دراســـــة

ـــــة  ـــــة وخصوصـــــًا اتفاقي ـــــات الدولي كـــــان مـــــن أبرزىـــــا البحـــــث فـــــي مـــــدى خضـــــوع النقـــــل الجـــــوي لالتفاقي

وارســــــــو، كــــــــذلك بحثــــــــت فــــــــي أحكــــــــام مســــــــؤولية الناقــــــــل الجــــــــوي الــــــــدولي، وفــــــــي قواعــــــــده اإلجرائيــــــــة 

 والموضوعية. 

يج التحميمـــــــي لنصـــــــوص اتفاقيـــــــة وارســـــــو والبرتوكـــــــوالت واتبـــــــع الباحـــــــث فـــــــي الدراســـــــة المـــــــن

ـــــع المـــــنيج االســـــتقرائي لتتبـــــع أقـــــوال و  ـــــة ليـــــا، كـــــذلك اتب راء الفقـــــو فـــــي المواضـــــيع ذات الصـــــمة آالمعدل

 بدراستو.  

ــــــد مفيــــــوم  ــــــائج كــــــان مــــــن أبرزىــــــا تحدي ــــــد مــــــن النت ــــــى العدي  ةمســــــؤوليوخمصــــــت الدراســــــة إل

ثباتيـــــــا، و كيفيـــــــة قياميـــــــا الناقـــــــل واألســـــــس التـــــــي تقـــــــوم عمييـــــــا ىـــــــذه المســـــــؤولية  أســـــــسو تحديـــــــد  وا 

التعــــويض الناشــــو عنيــــا، ومـــــدى كفايــــة القواعــــد القانونيــــة المتعمقـــــة بالنقــــل الجــــوي لتغطيــــة مســـــؤولية 

 الناقل وغيرىا من الموضوعات المدنية التي تنشأ عن عقد النقل الجوي .

 

                                                 
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة جـرش، األردن، المسؤولية المدنية لمناقل الجوي الـدولييام، أمجد محمد الق  (1)

  م.2009



9 

 

ـــــــوان :" (2004)ج: دراســـــــة المـــــــومني  لنقـــــــل التعـــــــويض عـــــــن األضـــــــرار الناشـــــــئة عـــــــن ابعن

 .  (1)"الجوي

وىـــــي دراســـــة قانونيـــــة، ىـــــدفت إلـــــى توضـــــي  عقـــــد النقـــــل الجـــــوي وطبيعـــــة مســـــؤولية الناقـــــل 

ـــــل الجـــــوي، والطبيعـــــة و  ـــــي يســـــتند إلييـــــا عقـــــد النق ـــــة الت ـــــارالجـــــوي، والمنظومـــــة القانوني ـــــة  ا ث القانوني

ـــة التـــي تثـــ ـــى البحـــث فـــي اإلشـــكاليات القانوني ور نتيجـــة التـــي تنشـــأ نتيجـــة ىـــذا العقـــد، كـــذلك ىـــدفت إل

 تنوع جنسية أطراف عقد النقل الجوي وما يتصل بيذا السياق من موضوعات قانونية. 

 االتفاقيـــــاتلنصـــــوص  االســـــتنباطيوقـــــد اتبـــــع الباحـــــث فـــــي ىـــــذه الدراســـــة المـــــنيج الوصـــــفي 

ــــانون الطيــــران المــــدني  ــــة وق ــــى المــــنيج األردنــــيالدولي ــــوال الفقييــــة  لــــ راء االســــتقرائي، إضــــافة إل واألق

 ة بموضوع البحث. ذات الصم

وخمصــــــــت الدراســــــــة إلــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن النتــــــــائج كــــــــان مــــــــن أبرزىــــــــا توافــــــــق التشــــــــريعات 

األعـــــراف الدوليـــــة التـــــي تغطـــــي مســـــألة مســـــؤولية و  االتفاقيـــــاتميـــــة لمعظـــــم الـــــدول مـــــع القانونيـــــة الداخ

الناقــــل الجــــوي عــــن األضــــرار الناشــــئة عــــن عقــــد النقــــل الجــــوي، وأن القــــانون الــــدولي الجــــوي المتكــــون 

واألعــــــراف الدوليــــــة يعــــــد مكمــــــاًل لمتشــــــريع الــــــداخمي فــــــي ىــــــذه المســــــألة، وخصوصــــــًا  االتفاقيــــــات مــــــن

 اتفاقية وارسو لمنقل الجوي. 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

فـــــي  تتشـــــابوودراســـــة الباحـــــث  الســـــابقة الدراســـــات مـــــن أن  نـــــو وبـــــالرغمأممـــــا ســـــبق يتضـــــ  

اختالفـــــــا جـــــــذريًا، ن الدراســـــــات الســـــــابقة عـــــــالمواضـــــــيع، إال أن دراســـــــة الباحـــــــث تختمـــــــف و  عنـــــــاوينال

                                                 
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة آل التعويض عن األضرار الناشئة عن النقـل الجـويالمومني، عالء الدين،   (1)

  م.2004البيت، األردن، 
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ـــــة ـــــل الجـــــوي الدولي ـــــة مـــــع قواعـــــد النق ـــــدأ ســـــيادة الدول ـــــي موضـــــوع مـــــدى انســـــجام مب ، كونيـــــا تبحـــــث ف

 فـــــي دراســـــة الباحـــــث عـــــن موضـــــوعات القـــــانون المـــــدني المتصـــــمة بالنقـــــل الجـــــوي االبتعـــــادكـــــذلك تـــــم 

النقـــــل الجـــــوي  المتصـــــمة  ال بـــــل تـــــم التركـــــز عمـــــى قواعـــــد، مســـــؤولية الناقـــــل...كعقـــــد النقـــــل الجـــــوي و 

ـــــد فـــــي  -الـــــدولي الســـــيادة والنقـــــل الجـــــوي -مـــــن خـــــالل دراســـــة ىـــــذين المتغيـــــرينســـــيادة الدولـــــة،  أبمب

 العام الدولي والدستوري.  إطار القانون

 :حدود الدراسة

ــــة المــــن  اقتصــــرت ىــــذه الدراســــة  ــــةالناحي ــــى  عممي ــــاول  عم ــــين مفيــــوم تن مــــدى االنســــجام ب

ـــــة  ـــــدوليالقواعـــــد القانو ســـــيادة الدول ـــــة المنظمـــــة لمنقـــــل الجـــــوي ال ، أمـــــا مـــــن خـــــالل المـــــنيج العممـــــي وني

لمطبيعــــــة الدوليــــــة لموضــــــوع  فيــــــي ال تخضــــــع لمقيــــــاس مكــــــاني نظــــــراً  المكانيــــــةعــــــن حــــــدود الدراســــــة 

فيــــذه الدراســــة كقاعــــدة عامــــة ال تخضــــع لفتــــرة زمنيــــة معينــــة  الزمنيــــةالدراســــة، وفيمــــا يتعمــــق بالحــــدود 

ـــــت نشـــــ ـــــي تم ـــــة الت ـــــاول الحقب ، ارتباطـــــا بنشـــــوء مفيـــــوم الســـــيادة وء الدولـــــة بمفيوميـــــا الحـــــديثإنمـــــا تتن

 :عدة أمور تمثمت فيما يميالباحث من خالل مطالعاتو حول موضوع الدراسة  ويرى

ـــــين : أ ـــــة ب ـــــة وقانوني ـــــة المنظمـــــوجـــــود عالقـــــة فعمي ـــــة والقواعـــــد القانوني ـــــدأ ســـــيادة الدول ـــــل  ةمب لمنق

  . الدولي الجوي

بـــــدأ ســـــيادة الدولـــــة، كـــــذلك وجـــــود مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد وجـــــود مجوعـــــة مـــــن المرتكـــــزات لم :ب

 . يالمنظمة لمنقل الجوي الدول

بـــــين مبـــــدأ ســـــيادة الدولـــــة والقواعـــــد القانونيـــــة  االنســـــجاموجـــــود مجـــــال لمتقـــــارب والتباعـــــد فـــــي : ج

 .الدولي لمنقل الجوي ةالمنظم

لقانونيـــــة حصـــــول تغيـــــر فـــــي مفيـــــوم ســـــيادة الدولـــــة ممـــــا جعمـــــو أكثـــــر انســـــجامًا مـــــع القواعـــــد اد: 

 .المنظمة لحركة النقل الجوي الدولي
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 الدراسة:يج من

ثبـــــات فرضـــــياتيا وتوضـــــي  أىميتيـــــا وتحقيـــــق األىـــــداف ل إلجابـــــة عمـــــى تســـــاؤالت الدراســـــة وا 

، الــــذي يعتمــــد عمــــى اإلنتقــــال مــــن الجزئيــــات إلــــى االســــتقرائي الباحــــث المــــنيج اســــتخدمالمرجــــوة منيــــا 

ـــــة  ســـــاعد عمـــــى معرفـــــةممـــــا  ،ائقالكميـــــات مـــــن خـــــالل االســـــتقراء المتكامـــــل لمحقـــــ مفيـــــوم ســـــيادة الدول

اســـــــتخدم الباحـــــــث وتطــــــوره، ومفيـــــــوم النقـــــــل الجـــــــوي الـــــــدولي والقواعـــــــد القانونيــــــة التـــــــي تحكمـــــــو، ثـــــــم 

ـــــيوصـــــفي الالمـــــنيج  ـــــى الحـــــاالت الفرديـــــة التحميم ـــــة عامـــــة تطبـــــق عم ـــــق مـــــن قاعـــــدة كمي ، الـــــذي ينطم

ــــي  ــــدأ ســــيادة الدو الخاصــــة، ممــــا اســــيم ف ــــة المنظمــــة معرفــــة مــــدى انســــجام مب لــــة مــــع القواعــــد القانوني

 لمنقل الجوي الدولي.

 :الدراسةاشكالية 

ــــــدأ مســــــتقر فــــــي  ــــــدأ الســــــيادة بوصــــــفو مب ســــــيحاول الباحــــــث طــــــرق بــــــاب مــــــدى انســــــجام مب

ـــــي  ـــــة المختمفـــــة الت ـــــدول، مـــــع القواعـــــد القانوني ـــــف ال ـــــدولي العـــــام والقـــــوانين الدســـــتورية لمختم القـــــانون ال

ذلــــــك مــــــن خـــــالل معرفــــــة كنــــــو وحقيقــــــة مبــــــدأ الســــــيادة ومــــــدى تـــــنظم حركــــــة النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي، و 

عالقتـــــو بالقواعـــــد المنظمـــــة لمنقـــــل الجـــــوي الـــــدولي، حيـــــث تـــــتمخص مشـــــكمة ىـــــذه الدراســـــة فـــــي تحديـــــد 

ـــــرين ـــــين ىـــــذين المتغي ـــــدولي-العالقـــــة ب ـــــأثير كـــــل  -الســـــيادة وقواعـــــد النقـــــل الجـــــوي ال ـــــأثر وت ـــــة ت وكيفي

 ؤال الرئيسي التالي: منيما با خر، وستحاول الدراسة اإلجابة عن الس
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 منقـــل الجــــويالمنظمــــة لمـــع القواعــــد القانونيـــة  الدولــــة ســـيادةمـــا مــــدى انســـجام مبــــدأ 

 ؟الدولي

 

 ويتفرع عن ىذا السؤال التساؤالت التالية:

 ما مفيوم السيادة وما النظريات المتصمة بو؟   .1

 وما المنظومة القانونية التي تحكمو؟  الدولي ما مفيوم النقل الجوي .2

 ؟ الدولي بقواعد النقل الجويالدولة سيادة ا عالقة مفيوم م .3

ـــــى القواعـــــد القانونيـــــة المنظمـــــة لمنقـــــل الجـــــوي أمـــــا مـــــدى تـــــأثير تطـــــور مبـــــد .4  الســـــيادة عم

 ؟ الدولي
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 : الفصل التمييدي

_____________________________________________________ 

 : فقو والقانونمفيومي السيادة والنقل الجوي في ضوء ال

 :تمييد

مي و جــــاء الفصــــل التمييــــدي فــــي مســــتيل ىــــذه الدراســــة لموقــــوف عمــــى حقيقــــة كــــل مــــن مفيــــ

ـــــل الجـــــوي ـــــي تناولـــــت كـــــل مـــــن الســـــيادة والنق ـــــي ضـــــوء الشـــــروح الفقييـــــة والنصـــــوص القانونيـــــة الت ، ف

حتــــى يتســــنى معرفــــة المقصــــود بكــــل مــــن المفيــــومين بشــــكل دقيــــق وتحديــــد  وكــــان ذلــــك، الموضــــوعين

 د القانونية التي تحيط بكل منيما.األبعا

وتــــــم تقســــــيم ىــــــذا الفصــــــل إلــــــى مبحثــــــين مســــــتقمين، اشــــــتمل المبحــــــث األول عمــــــى مطمبــــــين، 

ــــــف المغــــــوي واالصــــــطالحي، والخصــــــائ ــــــث التعري ــــــب األول مفيــــــوم الســــــيادة مــــــن حي ــــــاول المطم ص تن

ــــــي ي ــــــاريخي لمفيــــــوم الت ــــــاني التطــــــور الت ــــــب الث ــــــاول المطم ــــــدأ، بينمــــــا تن ــــــز بيــــــا ىــــــذا المب الســــــيادة تمي

 والمدارس الفكرية المرتبط بو.

جــاء المبحــث الثــاني ليتنــاول مفيــوم النقــل الجــوي وتنظيمــو القــانوني، وقــد اشــتمل ىــذا  فــي حــين

المطمـب  ريـف بالنقـل الجـوي وبيـان خصائصـو وأىميتـو، وتنـاولتنـاول األول التع ،المبحث عمى مطمبـين

ما يعرف بالقانون الجوي، وتم فيـو تعريـف ىـذه القواعـد الثاني القواعد القانونية المنظمة لمنقل الجوي أو 

 وبيان مصادرىا وخصائصيا. 
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 :مفيوم السيادة: المبحث األول

ــــة مزدوجــــة سياســــي اكتســــب ــــ اً مفيــــوم الســــيادة أىمي ــــو موضــــوع خــــالف  ًا،وقانوني ممــــا جعــــل من

عنـــــي  ، فمــــن جيــــة اىـــــتم بــــو عممــــاء السياســــة والعالقــــات الدوليـــــة، ومــــن جيــــة أخــــرىونقــــاش حــــادين

تعـــــدد أبعـــــاد ىـــــذا المفيـــــوم، واخـــــتالف الزوايـــــا رغـــــم بـــــو فقيـــــاء القـــــانون الدســـــتوري والقـــــانون الـــــدولي، و 

ــــو  ــــدوليالتــــي يمكــــن مناقشــــتو مــــن خالليــــا، إال ان ــــانون ال ــــة مــــن قواعــــد الق ــــدأ شــــكل قاعــــدة إلزامي ، ومب

ذا سياســـــــي ودســـــــتوري راســـــــخ فـــــــي مختمـــــــف القـــــــوانين واألدبيـــــــات القانونيـــــــة والسياســـــــية،  وينـــــــاقش ىـــــــ

مطمبـــــــين، تنـــــــاول األول تعريـــــــف مبـــــــدأ الســـــــيادة وبيـــــــان خصائصـــــــو  الســـــــيادة، فـــــــيالمبحـــــــث مفيـــــــوم 

 والفكري والقانوني لمبدأ السيادة. ومظاىره، فيما يتتبع المطمب الثاني التطور التاريخي

  :طمب األول: تعريف مبدأ السيادة وبيان خصائصو ومظاىرهالم

  :الفرع األول: السيادة في المغة

منـذ األزل، إال أنيـا لـم تكـن تـدلل عمـى  العربيـة المغـة فـيموجودة  "السيادة" م من أن مفردةبالرغ

سود، يقال: فالن َسـيدد  مادة  منالعربية  المغة في السيادةف المضمون القانوني الذي تحممو ىذه المفردة،

 والمنزلـة، المكانـة رفعـة يعنـي ، والمصـدر سـيادة: سادىم ُسودًا ُسـوُددًا ِسـيادةً ، والجمع َساَدٌة، ويقالقومو

 المنزلـة عمـى يدل لمسيادة المغوي المعنى وخالصة  ،أمرا أو غمبة أو جاًىا قومو في المقدم عمى يدللو 

 .(1)والقوة والغمبة

يم ولكــــــن ،الســــــيادةالمضــــــمون الــــــذي يحممـــــو مفيــــــوم  يعرفــــــوا لـــــم العــــــرب أن يعنــــــي ال وىـــــذا 

ـــــردات كـــــان ـــــة أخـــــرىوا يســـــتخدمون مف ـــــو، لمدالل ـــــل " عمي ـــــك" وظـــــل الســـــمطانمث ـــــة"، و"المم " و "الحاكمي

                                                 

، كـذلك: 622/ ص7م، ج6222, دار صـادر, مـادة: سـود، لسـان العـرب، عمـىمحمد بن مكرم بـن ابن منظور,   (1)
 . 216، دار الكتب العممية، مادة: سود، المجمد األول، )د.ت(،  صأساس البالغة، جار اهلل أبو القاسمالزمخشري، 
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ـــــــع ـــــــى مطم ـــــــرن األمـــــــر كـــــــذلك إل ـــــــدما العشـــــــرين، الق ـــــــدأت عن ـــــــة الشـــــــعوب ب ـــــــى بوجودىـــــــا  العربي تعن

 واســـــــع بشـــــــكلبمضـــــــمونو القـــــــانوني  الســـــــيادة مصـــــــطم  اســـــــتخدام، فباســـــــتقالليا وتطالـــــــب ،القـــــــومي

 . (1)لو االصطالحيةتعريفاتيم  تعددت الذين العرب، الفقياء لدى

 اصطالحًا: رع الثاني: السيادةالف

يشـــــــكل المفيـــــــوم اإلصـــــــالحي لمبـــــــدأ الســـــــيادة حالـــــــة مـــــــن الخـــــــالف والتطـــــــور المســـــــتمر،  

ــــوم كعمــــم  ــــد مــــن العم ــــك لعــــاممين أساســــيين أوليمــــا: أن الســــيادة مفيــــوم مشــــترك بــــين العدي ويرجــــع ذل

ـــــــدولي والدســـــــتوري، ـــــــم القـــــــانون بشـــــــقيو ال ـــــــات الدوليـــــــة وعم ـــــــوكمـــــــا ســـــــبق بيا _السياســـــــة والعالق ، _ن

وثانييمـــــا: أن مفيـــــوم الســـــيادة يتطـــــور بشـــــكل مســـــتمر مـــــع تطـــــور المنظومـــــة القانونيـــــة التـــــي تحكـــــم 

العالقـــــات الدوليـــــة مـــــن جيـــــة، ومـــــع التغيـــــر المســـــتمر الـــــذي يشـــــيده الفقـــــو والقـــــانون الدســـــتوري فـــــي 

 . (2)مختمف بمدان العالم 

 الفقيــــــوأبــــــرزىم اء العديــــــد مــــــن الفقيــــــاء لعــــــل ســــــمتاريخيــــــًا بأ الســــــيادة نظريــــــة ارتبطــــــتوقــــــد 

، حيــــث انــــو يعــــد أول مــــن وضــــع نظريــــة متكاممــــة لمســــيادة فــــي (Bodin)"جــــان بــــودان"  الفرنســــي 

ــــــة " ــــــو: "الكتــــــب الســــــتة لمجميوري ــــــة تضــــــمن والــــــذي (3)كتاب  عــــــام فــــــي لمســــــيادةشــــــبو متكاممــــــة  نظري

 ال والتـــــي والرعايـــــا المـــــواطنين عمـــــى العميـــــا الســـــمطةيـــــا: أن عمـــــى الســـــيادة" بـــــودان" ويعـــــرفم، 1576

                                                 
 . 125م، ص2010، منشورات جامعة دمشق، واقع نظرية السيادة في ظل المتغيرات الدوليةتدمري، خالد،   (1)

. سـمطان، حامـد، 69م، ص1984، مكتبة وىبة، 2، طالدولة والسيادة: في الفقو اإلسالميعبد الكريم، فتحي،   (2)
 . 753م، ص1962القانون الدولي العام في وقت السمم، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 فــي عــام جــان بــودان الفرنســي ىــو كتــاب ألفــو المنظــر والمحــامي والفيمســوف السياســيالكتــب الســتة لمجميوريــة:  (3)
حـــور حـــول الطاعـــة لعاىـــل، يعـــرف جيـــدًا عمـــى نمـــوذج سياســـي محـــوره قيـــام منظومـــة مدنيـــة تتمفيـــو ركـــز م، 1576

احتـرام قـرارات السـمطة، بغيـة  وفي مثـل ىـذه المنظومـة يكـون مـن الضـروري ،احتياجات المواطنين ويسير عمى ىدييا
، لممزيــد انظــر موقــع المعرفــة اإللكترونــي: تفــادي الفوضــى العارمــة التــي كانــت مستشــرية خــالل القــرن الســادس عشــر

http://www.marefa.org/  :2017/  1/  2، تاريخ الزيارة 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/1576
http://www.marefa.org/index.php/1576
http://www.marefa.org/
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ــــة ألي ســــمطة ســــواء  تخضــــع لمقــــوانين، وىــــي بيــــذا المعنــــى تعنــــي: االســــتقالل المطمــــق وعــــدم التبعي

 .(1)في الداخل أو الخارج

ــــــة فــــــي  (Starke)" ســــــتارك"فــــــي حــــــين يعرفيــــــا  عمــــــى أنيــــــا: الســــــمطة التــــــي تممكيــــــا الدول

 .(2) نطاق الحدود التي يرسميا القانون الدولي

ـــــد عرفيـــــا بأنيـــــا: ســـــمط " شـــــوارزنبرج"أمـــــا  ة ال تعموىـــــا ســـــمطة أخـــــرى، تســـــتأثر بمباشـــــرة فق

جميــــع االختصاصــــات داخــــل حــــدود الدولــــة، وتتصــــرف فــــي الخــــارج عمــــى قــــدم المســــاواة مــــع غيرىــــا 

 .(3)من السيادات المماثمة

ـــــف  ـــــات األخـــــرى الشـــــائعة لمفيـــــوم الســـــيادة تعري ـــــر" )ومـــــن التعريف ـــــذي   (Reuter"روتي وال

عــــــدم الخضــــــوع لســــــمطة أخــــــرى مــــــن نفــــــس  مفــــــاده أن الســــــيادة ىــــــي خاصــــــية أو مميــــــزة تكمــــــن فــــــي

 . (4)الطبيعة

أمـــــا عمـــــى صـــــعيد الفقـــــو العربـــــي فقـــــد بـــــرزت العديـــــد مـــــن التعريفـــــات لمفيـــــوم الســـــيادة منيـــــا 

تعريــــــف الــــــدكتور محمــــــود جنينــــــة، حيــــــث عـــــــرف الســــــيادة بأنيــــــا: حــــــق الدولــــــة فــــــي إدارة شـــــــؤونيا 

 .(5)قانونيةالداخمية والخارجية دون أن تخضع فييا خضوعًا قانونيًا ألية سمطة 

                                                 
، كـذلك: 753م، ص1962، دار النيضة العربية، القـاىرة، القانون الدولي العام في وقت السممسمطان، حامد،   (1)

م، 2008لعـراق، صال ، عبد الرزاق، السيادة والقانون الدولي، )رسالة ماجستير(، جامعة سنت كميمنت فـرع بغـداد، ا
 . 24ص

 (2)  starke, j.G. interoduction to international Law, London   ، 1967, p.86. 
 (3)  schwarzenberger, G. General cource, the fundamentalprinciples of   

international Law, the Hague Academy ofinternational law, 1955, p.82. 
 (4)   Reuter, Droit international public, paris Ed, 1983,p182. 

 . 195م، ص1983، القاىرة والنشر التأليف لجنة مطبعة ،العام الدولي القانون ، دمحمو ، جنينة   (5)
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كــــــذلك عرفيــــــا الــــــدكتور ابــــــراىيم العنــــــاني عمــــــى أنيــــــا: ســــــمطة الدولــــــة العميــــــا عمــــــى إقميميــــــا 

 .(1)ورعاياىا واستقالليا عن أي سمطة أجنبية

ومـــــا ذىـــــب إليـــــو الـــــدكتور عمـــــي أبـــــو ىيـــــف حيـــــث عـــــرف الســـــيادة عمـــــى أنيـــــا: مـــــا لمدولـــــة  

وأمـــــوال، وىـــــي تثبـــــت مـــــن ســـــمطان عمـــــى اإلقمـــــيم الـــــذي تخـــــتص بـــــو بمـــــا يوجـــــد فيـــــو مـــــن أشـــــخاص 

 .(2)لمدولة نتيجة ممكيتيا لإلقميم

ن كانـــــت مصـــــدر أساســـــي فـــــي وضـــــع األطـــــر النظريـــــة  ولعـــــل جميـــــع التعريفـــــات الســـــابقة، وا 

والفمســـــفية لمبـــــدأ الســـــيادة، إال أنيـــــا تعريفـــــات زمانيـــــة محـــــددة مرتبطـــــة بالمرحمـــــة التـــــي نشـــــأت فييـــــا، 

ـــــك بســـــبب فيـــــي  قاصـــــرة عـــــن وضـــــع تعريـــــف يواكـــــب التغيـــــر الحاصـــــل عمـــــى ل ـــــدأ الســـــيادة، وذل مب

التغيــــر فــــي المنظومــــة القانونيــــة التــــي تحكــــم العالقــــات بــــين الــــدول، إضــــافة إلــــى التغيــــر فــــي العديــــد 

مـــــن المفـــــاىيم السياســـــية وأشـــــكال العالقـــــات الدوليــــــة، األمـــــر الـــــذي يـــــنعكس بصـــــورة مباشـــــرة عمــــــى 

ــــى درجــــة ظيــــور بعــــض االتجاىــــات القانونيــــة والسياســــية التــــي تنكــــر ىــــذا المبــــدأ  مفيــــوم الســــيادة إل

مـــــن أصـــــمو، وتـــــزعم انتيـــــاء حقبـــــة ســـــيادة الدولـــــة  فـــــي ظـــــل مـــــا يشـــــيده العـــــالم مـــــن توجيـــــات إلـــــى 

ــــي طياتيــــا مــــن  ــــو ف ــــى بــــروز ظــــاىرة العولمــــة ومــــا تحمم إنشــــاء حكومــــة عالميــــة مشــــتركة، إضــــافة إل

، (3)مبـــــادئ أىميـــــا تســـــييل ورفـــــع القيـــــود الحكوميـــــة عـــــن حركـــــة األشـــــخاص والبضـــــائع حـــــول العـــــالم

مــــا ســــيتم بيانــــو بالتفصــــيل عنــــد اســــتعراض التطــــور التــــاريخي لمبــــدأ الســــيادة منــــذ القــــدم وحتــــى وىــــو 

 وقتنا الحاضر.  

                                                 
 .   25م، ص1975، دار الفكر العربي، القاىر،التنظيم الدولي: األمم المتحدةالعناني، ابراىيم،   (1)

 . 117م، ص1997، اإلسكندرية، نون الدولي العام، مطبعة المعارفالقاأبو ىيف، عمي،   (2)
ــة العتيبــي، عبــد اهلل بــن جــابر،   (3) ــة: بحــث فــي أىميــة مفيــوم الســيادة فــي نظري ــة الوطني العولمــة وســيادة الدول

 . 72_71م، ص2009، 23، )بحث منشور(، المجمة العربية لمعموم السياسية، العدد: العالقات الدولية
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وكنتيجــــــة لمتطــــــورات والعوامــــــل الســـــــابقة، وكمحاولــــــة إليجــــــاد توافـــــــق بــــــين ثوابــــــت مختمـــــــف 

القــــــوانين الدســــــتورية وبــــــين مضــــــمون القــــــانون الــــــدولي، ظيــــــر تعريــــــف جديــــــد لمبــــــدأ الســــــيادة أكثــــــر 

 : (1)لمستجدات ومضامين ىذا المبدأ، وقسمت فيو السيادة إلى نوعينمواءمة 

ــــــــراد  ــــــــى جميــــــــع األف ــــــــا عم ــــــــة تتمتــــــــع بســــــــمطة عمي الســــــــيادة الداخميــــــــة: ومضــــــــمونيا أن الدول

والييئــــــات الموجــــــودين عمــــــى إقميميــــــا، وأن إرادة الدولــــــة تســــــمو عمــــــى ارادتيــــــم جميعــــــًا، ويعبــــــر ىــــــذا 

ويتوافـــــق مـــــع مـــــا أقرتـــــو معظـــــم الدســـــاتير الداخميـــــة المضـــــمون عـــــن الجانـــــب الســـــمبي لمبـــــدأ الســـــيادة 

 لمختمف البمدان من قواعد آمرة.

الســــــــيادة الخارجيــــــــة: ومضــــــــمونيا عــــــــدم خضــــــــوع الدولــــــــة ألي ســــــــمطة أخــــــــرى وخصوصــــــــًا 

ســــمطة دولــــة أجنبيــــة أخــــرى، ويمثــــل ىــــذا المضــــمون الجانــــب اإليجــــابي لمبــــدأ الســــيادة الــــذي يتوافــــق 

 ره ومبادئو األساسية. مع القانون الدولي العام بمختمف مصاد

الـــــدول تنقســـــم مـــــن جيـــــة الســـــيادة إلـــــى وبســـــبب ىـــــذا المفيـــــوم الحـــــديث لمبـــــدأ الســـــيادة فـــــإن 

  : (2)قسمين

ــــــــة ال تخضــــــــع وال تتبــــــــع فــــــــي شــــــــؤونيا الداخميــــــــة أو   القســــــــم األول: دول ذات ســــــــيادة كامم

الخارجيـــــــة لرقابـــــــة أو ســـــــيطرة مـــــــن دولـــــــة أخـــــــرى، وليـــــــا مطمـــــــق الحريـــــــة فـــــــي وضـــــــع دســـــــتورىا أو 

  .عديموت

                                                 
ـــدولياهلل، فيصـــل،  فـــرج  (1) م، 2012، 14، )بحـــث منشـــور(، مجمـــة الكوفـــة، العـــدد:مبـــدأ الســـيادة فـــي القـــانون ال

 . 326ص
، مقالة منشورة عمى موقع مجموع الرؤى  السيادة والسمطة في الدولة العربية المعاصرة إشكالية ،ميدي ،شحادة  (2)

 . 2017/ 1/  4، تاريخ الزيارة: /http://rusisworld.comم، 7/7/2016اإلستراتيجية: روسيا و العالم، بتاريخ:

http://rusisworld.com/
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القســـــــــم الثـــــــــاني: دول منقوصـــــــــة الســـــــــيادة ال تتمتـــــــــع باالختصاصـــــــــات األساســـــــــية لمدولـــــــــة  

كالـــــدول التـــــي  ،لخضـــــوعيا لدولـــــة أخـــــرى أو تبعيتيـــــا لييئـــــة دوليـــــة تشـــــاطرىا بعـــــض االختصاصـــــات

 .(1)توضع تحت الحماية أو االنتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة

 :السيادة مبدأ الفرع الثالث: خصائص

 وىي: مل مبدأ سيادة الدولة عمى مجموعة من الخصائص،يشت

اإلطـالق فـي السـيادة تتـأتى مـن أن الدولـة تتمتـع بالصـفة العميـا التـي تخوليـا خصيصـة و : أواًل: اإلطالق

ــيم والرعايــا الموجــودين فيــو، وىــي تمــارس ســيادتيا بواســطة ســمطة  الســمطة عمــى األفــراد والييئــات واإلقم

وامل تؤثر في ممارستيا السيادة تتمثل في الحدود القانونية، كذلك فإن صفة مطمقة، بالرغم من وجود ع

الثقافيــة التــي و  القتصــاديةوا االجتماعيــةمــن أن تتــأثر بــالظروف السياســية و  اإلطــالق فــي الســيادة ال بــد

 .(2)تحيط بالدولة

م سـواء أكـان بريـًا أو فالسيادة بوصفيا أحد سمات الدولة تشمل جميـع مكوناتيـا، اإلقمـي: الشمولية ثانيًا:

بحريًا أو جوياً، والرعايا سواء أكانوا مواطنين أو أجانـب، ويسـتثنى مـن ىـذه الشـمولية بعـض األشـخاص 

 .(3)أو الكيانات بموجب المعاىدات واالتفاقيات الدولية كالدبموماسيين وبعض المنظمات الدولية مثالً 

                                                 
 مرجع سابق.  ،شحادة  (1)
السيادة بين مفيوميا التقميدي والمعاصر: دراسة فـي مـدى تـدويل السـيادة فـي العصـر العيسى، طالل ياسين،   (2)

ـــد:، بحـــث منشـــور، مجمـــة جامعـــة دمشـــق لمعمـــوم االقتصـــادالحاضـــر م، 2010، 26ية والقانونيـــة، العـــدد: األول، مجم
 .   47ص

ـــةالســـعيد، جـــواد،   (3) لســـنة  1297، مقالـــة منشـــورة عمـــى الموقـــع االلكترونـــي لصـــحيفة المثقـــف، عـــدد:ســـيادة الدول
 . 7/1/2017، تاريخ الزيارة: /http://www.almothaqaf.comم، 2010

http://www.almothaqaf.com/
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الســيادة صــفة لصــيقة بالدولــة ال تســتطيع التنــازل بمعنــى أن : ثالثًا:عــدم قابميــة الســيادة لمتنــازل عنيــا

ال فقــدت الدولــة أحــد أركانيــا، ممــا يترتــب عميــو زواليــا، فالدولــة ال تقــوم إال  عنيــا كميــا أو جــزء منيــا، وا 

ن أي تنازل أو خمل في ىذه األركان يصـيب  بوجود إقميم ومواطنين وسيادة، تتمثل في السمطة العميا، وا 

 .(1)يا وييدد بقاءىا ووجودىاالدولة في ذاتيا وكينونت

فالسـيادة تـدوم بـدوام قيـام الدولـة، وتنتيـي بانتيائيـا، بحيـث أن التغيـر الـذي قـد يحصـل : رابعًا: الديمومة

ـــيس  ـــة أو حتـــى نظاميـــا السياســـي ال يعنـــي فقـــدان الســـيادة، ألنيـــا مرتبطـــة بالدولـــة ول فـــي حكومـــة الدول

 . (2)بحكومة أو رئيس أو مؤسسة بحد ذاتيا

ــــــة والتكامــــــلخامســــــاً  ــــــل : : األحادي بمعنــــــى أن الســــــيادة وحــــــدة واحــــــدة ومفيــــــوم ومبــــــدأ واحــــــد، ال يقب

التجزئــــة أو التفريــــق بــــين مؤسســــات الدولــــة أو ســــمطاتيا، ىــــذا بــــالرغم مــــن أن لكــــل ســــمطة فــــي الدولــــة 

وظائفيـــــــا واختصاصـــــــاتيا، إال إن منظومـــــــة عمـــــــل الســـــــمطات جميعيـــــــا تعبـــــــر عـــــــن الوحدويـــــــة لمبـــــــدأ 

 .  (3)السيادة

ســــــبق يمكــــــن القــــــول بــــــأن الســــــيادة مفيــــــوم متكامــــــل ومحــــــدد؛ يجمــــــع بــــــين العديــــــد مــــــن ممــــــا 

الخصــــائص التــــي تضـــــفي عميــــو مظيـــــر المصــــطم  الجـــــامع المــــانع الـــــذي يشــــير إلـــــى حالــــة سياســـــية 

 وقانونية واضحة المعالم. 

 

                                                 
 .327فرج اهلل، فيصل، مرجع سابق، ص  (1)
 المرجع السابق، الصفحة ذاتيا.   (2)
، مقالــة منشــورة عمــى حالــة االســتثناء“إشــكالية الســيادة فــي الدولــة الحديثــة.. قــراءة فــي كتــاب ياســين، حمــزة،   (3)

ــــي لصــــحيفة التقريــــر، )د.ت(،  ــــارة: ،/tagreer.comhttp://alالموقــــع اإللكترون ــــاريخ الزي كــــذلك:  .11/1/2017ت
م، 2011وافـــي، أحمـــد، ا ليـــات الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق اإلنســـان ومبـــدأ الســـيادة، )رســـالة دكتـــورة(، جامعـــة الجزائـــر، 

 .  10ص

http://altagreer.com/
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  :بو المطمب الثاني: التطور التاريخي لمفيوم السيادة والمدارس الفكرية المرتبطة

يادة كغيــــره مــــن المفــــاىيم السياســــية والقانونيــــة لــــم يكــــن وليــــد لحظــــة، بــــل مـــــّر مبــــدأ الســــإن 

ـــــة ـــــة وسياســـــية مختمف ـــــو مـــــدارس فكري ـــــة، وتناولت ـــــاختالف العصـــــور  بعـــــدة مراحـــــل وتطـــــورات تاريخي ب

بـــــــرز النظريـــــــات األساســـــــية لتطـــــــور مبـــــــدأ الســـــــيادة، وأ ، ونســـــــتعرض فيمـــــــا يمـــــــي المراحـــــــلواألزمنـــــــة

 ، وصـــــواًل إلـــــى االتجاىـــــاتالمبـــــدأ فـــــي كـــــل حقبـــــة تاريخيـــــة الفكريـــــة التـــــي ســـــاىمت فـــــي تطـــــور ىـــــذا

 الحديثة ليذا المبدأ في عصرنا الحالي، وذلك في الثالثة فروع الرئيسية التالية: 

 : الفرع األول: السيادة في العصور القديمة

بـــــــالرغم مـــــــن االخـــــــتالف الكبيـــــــر بـــــــين مفيـــــــوم الدولـــــــة الحـــــــديث ومفيوميـــــــا القـــــــديم، إال أن 

ــــة ليســــتجميــــع المقومــــات و  ــــدول الحديث ــــة األمــــر األفكــــار التــــي قامــــت عمييــــا ال إال تطــــورًا  فــــي حقيق

 . (1)منذ قبل التاريخ تمك التي أنشأتيا الدول القديمةل فعمياً 

وفكــــرة الســــيادة وكونيــــا مرتبطــــة ارتباطــــًا وثيقــــا بمفيــــوم الدولــــة، فــــإن إرىاصــــاتيا بــــدأت منــــذ 

ــــى تناوليــــا  ــــانالي فالســــفةنشــــوء دول العــــالم القــــديم، حت ــــر أفالطــــون  ون ــــد عب كــــأفالطون وأرســــطو، فق

ـــــــو فـــــــيأرســـــــطو  رأىفـــــــي حـــــــين  الحـــــــاكم، بشـــــــخص صـــــــيقةالم الســـــــمطةعـــــــن الســـــــيادة: بأنيـــــــا   كتاب

 . (2)بالجماعة إياىا رابطا الدولة داخل في عميا سمطة السيادة أن " السياسة"

                                                 
قـع ، مقالـة منشـورة عمـى مو الفـرق بـين الدولـة القديمـة المتغيـرة الحـدود والدولـة الحديثـة الثابتـةشمق، الفضل،   (1)

 . 13/1/2017، تاريخ الزيارة: /http://azamil.comم، 16/4/2016أزميل السياسي، مشار إلييا بتاريخ:
ــةالكســابي، الشــاذلي،  (2) ــة: الســيادة والمواطن ــيم بــين النســبي والمطمق/الدول ، مقــال عممــي منشــور عمــى موقــع الق

، تـــــاريخ /http://kassebi2013.blogspot.comم، 18/3/2015بتـــــاريخ:  الكســـــابي اإللكترونـــــي، مشـــــار إليـــــو
 .13/1/2017الزيارة: 

http://azamil.com/
http://kassebi2013.blogspot.com/
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 يجـــــــــوز ال مقدســـــــــا كيانـــــــــا باعتبارىـــــــــاأمــــــــا فـــــــــي الدولـــــــــة الرومانيـــــــــة فكـــــــــان ينظـــــــــر لمدولـــــــــة 

فـــــي شـــــتى  ليـــــا حـــــدود الالحـــــاكم الـــــذي يمثـــــل الدولـــــة مطمقـــــة،  ســـــمطات كانـــــت ثـــــم ومـــــن، اســـــبتومح

 . (1)أراضي اإلمبراطورية الممتدة

وشـــــيدت الســـــيادة اخـــــتالف حقيقـــــي فـــــي عصـــــر الدولـــــة اإلســـــالمية األولـــــى فبـــــالرغم مـــــن أن 

 الســـــيادة لـــــم تكـــــن موجـــــودة كمفيـــــوم سياســـــي وقـــــانوني فـــــي ذلـــــك الزمـــــان، إال أنيـــــا مورســـــت بشـــــكل

فعمــــي مــــن خــــالل النظــــام السياســــي واالجتمــــاعي الــــذي فرضــــو الــــدين اإلســــالمي، وذلــــك مــــن خــــالل 

األحكــــام التــــي تتعمــــق بــــالحكم و ولــــي األمــــر، والتــــي مــــن أبرزىــــا مبــــدأ الشــــورى الــــذي رســــخ لمفيــــوم 

الديمقراطيــــــة، ومبــــــدأ محاســــــبة الخميفــــــة أو الحــــــاكم الــــــذي يضــــــمن الشــــــفافية والكينونــــــة ل مــــــة بعيــــــدًا 

ة الخميفـــــة وشخصـــــو، بمعنـــــى أن الســـــيادة فـــــي الدولـــــة اإلســـــالمية تشـــــبو إلـــــى حـــــد كبيـــــر عـــــن كينونـــــ

 . (2)المفيوم العصري لمبدأ السيادة

ــــين الكنيســــة  الوســــطى العصــــورأمــــا  ــــت فــــي الصــــراع ب فقــــد شــــيدت ظــــروف مضــــطربة تمثم

وســــــمطتيم بموجــــــب الســــــمطة الدينيــــــة لمكنيســــــة،  مكــــــانتيم الحكــــــام اســــــتمد حيــــــث والســــــمطة الحاكمــــــة

ـــــي ـــــت صـــــراعا مســـــتمر  والت بعـــــد تعـــــارض رغبـــــات الســـــمطة مـــــع الكنيســـــة، كمـــــا  اً مـــــا لبثـــــت إال وانقمب

ســـــاىم شـــــيوع النظـــــام اإلقطـــــاعي وغيرىـــــا مـــــن العوامـــــل فـــــي ظيـــــور اتجاىـــــات جديـــــدة لفكـــــرة ومبـــــدأ 

 الحركــــة قــــاد الــــذي" األكــــويني تومــــا الســــيادة، ولعــــل أبرزىــــا كــــان األفكــــار التــــي نــــادى بيــــا القــــديس "

 وكــــــــان الوســـــــطى، العصـــــــور فـــــــي الســـــــيادة لفكـــــــرة التاريخيـــــــة التحـــــــوالت أثنـــــــاء المســـــــيحية الفقييـــــــة

 اصــــطبغت حيــــث والفمســــفية، القانونيــــة الــــوجيتين مــــن الســــيادة مفيــــوم تطــــوري فــــ كبيــــراً ًا أثــــر  ألفكــــاره

                                                 
 . 54م، ص1998، دار النيضة العربية، القاىرة، القضاء الدوليحسين، جمعة،  (1)
حــــث منشــــور عمــــى موقــــع صــــيد الفــــؤاد، )د.ت(، ، بمفيوميــــا ونشــــاتيا ومظاىرىــــا: الســــيادةالمشــــوخي، زيــــاد،  (2)

http://www.saaid.net/ . :14/1/2017تاريخ الزيارة. 

http://www.saaid.net/
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ــــديم، العصــــر فكــــرســــمبيات  مــــن وحررتيــــا مســــيحية بصــــبغة الســــمطة  فكــــرة عــــن باالبتعــــاد وذلــــك الق

 .(1)اإلليي لمقانون العميا بالقواعد مالحاك والتزام المطمق السمطان

 :الفرع الثاني: السيادة في عصر نشوء الدولة بمفيوميا الحديث

 الــــزوال فــــي المطمقــــة الســــيادة فكــــرة أخــــذت الحــــديثنشــــوء الدولــــة بمفيوميــــا   عصــــر فــــي

 ىـذه أصـاب مـا وبـرغم " بـودان جـان" الفقيـو استعرضـيا التـي المقيـدة السـيادة فكـرة  محميـا لتحـل

 ومجـد الدولـة سـيادة عـن دافـع فقـد النقـد، مـن تسـمم لـم فإنيـا "بـودان" يـد عمـى تطـور مـن رةالفكـ

 الحــد إلــى بالســيادة يصــل فمــم وبالتــالي القــانون، عمــى وتعمــو ألفــراد عمــى تســمو حتــى ســمطانيا

 .(2)المطمقة السمطة مظاىر من مظيرا استمرت حيث المطموب الديمقراطي

ـــــك ظيـــــر المفكـــــر والفيمســـــوف  ـــــىىـــــوبز"وبعـــــد ذل ـــــي  " ليتبن ـــــد عمييـــــا ف ـــــادان"، ويزي ـــــة "ب نظري

 وىـــو ىـــواه، حســـب ويمغيـــو ويعدلـــو يضـــعو الـــذي ىـــو ألنـــو قـــانون بـــأي مقيـــد غيـــر الحـــاكم يـــرىنـــو أ

 إطالقــو فــي" بــودان" طريــق واتبــع .الســيادة صــاحب وحــده كونــو العدالــة معنــى يحــدد الــذي

ـــــو إال الســـــيادة، صـــــاحبة لمســـــمطة ـــــا كـــــان أن ـــــر منطقي ـــــم أكث ـــــأت فم  الخـــــارج مـــــن الســـــيادة ضـــــمونبم ي

نمـا  تكــونه عنــد وىــي الســمطة بضــرورة يقــول فيــو ذاتــو، الدولــة ىــدف مــن استخالصـو حــاول وا 

 بحجـة األمـوال لجميـع مالكـة الدولـة بـأن القـول حـد إلـى المطمـق بالسـمطان ونـادي مطمقـة، دائمـا

ـــــاروه الـــــذي لمحـــــاكم تنـــــازلوا قـــــد األفـــــراد أن ـــــع عـــــن اخت ـــــالي حقـــــوقيم، جمي ـــــى ليـــــم ونتكـــــ ال وبالت  عم

نما حقوق األموال  .(3)يشاء وقتما ويسحبيا الحاكم يقررىا امتيازات مجرد وا 

                                                 
 . 122م، ص1988، بيروت، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصرنعمة، عدنان،  (1)
 .754مرجع سابق، ص حامد، ،سمطان  (2)

م، 2003، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 2، طافي فــي شــرح القــانون الدســتوريالــو فــوزي، أوصــديق،   (3)
 . 33_32، ص1ج:
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"  كتابو  لوك جونومع نياية القرن السادس عشر ألف الفيمسوف والقانوني اإلنجميزي "

 عميا قوة ألي فييا خاضعا يكون ال الطبيعية اإلنسان حرية أن"  الذي جاء فيو: الحكم في رسالتان"

 سمطة ذاتو في لديو كان إذا إال ويستمر يقوم أن يمكن ال السياسي المجتمع وأن رض،األ عمى

 لنظام وليسلممجتمع  ويسمميا الطبيعية سمطتو عن فيو فرد كل يتنازل حيث الممكية، عمى المحافظة

 .(1 )”ىوبز“ ذىب كما الحكم

 السمطة تقويةادى ب" الذي نجروشيوسعمى يد " جديد مفيوم باتجاه السيادة فكرةثم تطورت 

 وأخضعيا اإلطالقية رواسب من ايحررى وأن بالحاكم التصاقيا من السيادة يخمص وأن السياسية

 .(2)اإلليي القانون إلى إضافة الطبيعي القانون مبادئ ىي جديدة لمبادئ

بفضل المفكر والفيمسوف  الفتا تطورامفيوم السيادة   شيد عشر الثامن القرنمنتصف  وفي

 شيدت وبالتالي ،"االجتماعي العقد" الشيير كتابو"  والذي ظيرت أبرز افكاره في روسو كجا جان"

 وانتقمت  وبالحرية اإلنسانية بالشخصية التصاقا أشد جديد منبع في أصالتو يجد جديدا قيدا السيادة

 تراقب رادةإ واألمة، لمشعب العامة اإلرادة أساسيا اجتماعية مصادر إلى اإلليية مصادرىا من السيادة

 الحاكم بين العالقة ينظم الذي االجتماعي لمعقد خرقو حالة في مسئوليتو إلعالن تمييدا الحاكم

 االجتماعي، العقد أنشأه الذي لممجتمع العامة اإلرادة" ىي: روسو" عند فالسيادة، والمحكومين

                                                 
، المؤسسـة الجامعيـة لمدراسـات والنشـر والتوزيـع، بيـروت، القانون الدستوري والنظم السياسيةالغزال، إسـماعيل،   (1)

 . 48م، ص1987
 .  .3ليمى، مرجع سابق، صحالوة  (2)
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 ولكنيا المواطنين لكل االجتماعية اإلرادة ليست ىيو  العامة، اإلرادة ىذه عن التعبير ىو والقانون

 .(1)االجتماعي لمعقد الضرورية الشروط أحد أيضا ىو األغمبية لرأي الخضوع وىذا األغمبية، إرادة

 :السيادة في النظام العالمي الجديدالفرع الثالث: 

مختمف  في االتجاه السيادي القوميلى نيوض إ أدت الحربين العالميتين األولى والثانية

 المطمقة السيادةبل ظيرت النزعة إلى  واقعي، غير افتراضيا مفيومالم تعد السيادة و   أرجاء العالم،

مرتبطة بموازين القوى والتحالفات  السيادة نسبيةوظيرت عوامل سياسية واقتصادية، جعمت  لمدولة،

  .(2)اإلقميمية والدولية

طور الممموس في العالقات األمم المتحدة، والت ىيئةوبعد انتياء الحرب العالمية الثانية، ونشوء 

الدولية، واختالف طرق الصراع الدولي من الحرب إلى التنافس االقتصادي والسياسي، وكنتيجة 

لتطورات كبيرة فرضيا النظام العالمي الجديد، ظير تنظير جديد لمبدأ السيادة، يستند إلى فكرة تعاقد 

الحين الذي تحترم فيو القانون الدولي بجميع الجماعة الدولية، بحيث أن الدولة تبقى بكامل سيادتيا في 

داخل اقميم الدولة، ويرجع التنظير  األفراد أو األقميات مع التعامل كيفيةحتى تمك التي تتعمق ب ،قواعده

 عمييا  اإلبقاء في ورغبتو العالمي النظام أداء الجديد الفضل بنشأة فكرة السيادة بمفيوميا الحديث إلى

  .(3)ومن جزء الدولة باعتبار

                                                 
، )رســالة حــق السـيادة الوطنيــة فــي فمســفة جــان جــاك رســو، مرجـع ســابق، كـذلك: جــابر، عبــداهلل، ى حـالوة ليمــ  (1)

 . 85_84م، ص2006ماجستير(، جامعة الجزائر، 

، رســالة ماجســير فــي الحقــوق، جامعــة منتــوري، مبــدأ الســيادة فــي ظــل التحــوالت الدوليــة الراىنــةحناشــي، أميــرة،  (2)
 . 8_7م، ص2008الجزائر، 

، مقالـة عمميـة منشـورة عمـى موقـع الّسيادة في الفكر السياسي الحديث: قراءة فـي نشـاة مفيـومعمي، كمـال ،  بن  (3)
، /http://www.mominoun.comم،   2015ليــوو مؤمنــون بــال حــدود لمدراســات واألبحــاث، مشــار إلييــا بتــاريخ: ي

 . 23/1/2017تاريخ الزيارة:

http://www.mominoun.com/
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 ىي بل النظام، عن أجنبية أو خارجية ليست السيادة أنويستند التنظير الجديد إلى فكرة 

 أساسية فرضية بيذا وىي اجتماعية، حقيقة لكنيا جامدة، أو ثابتة ليست أنيا كما الممارسة عبر تنتج

 كما ييرىا،تغ الصعب ومن مستمرة فيي السبب وليذا، ا خرين سموك ضوءىا عمي الفاعمون يتوقع

، فالسيادة في (1)العالمي لمنظام السياسية والممارسات االجتماعية بالمثل كبيرة بدرجة متأثرة السيادة أن

 إنما أربعة أشكال ىي:  واحدا شكالً  ليستالمنظور الجديد 

 وقد حدودىا عبر الحركة في التحكمى عم الدولة قدرةى إل وتشير : المتبادل االعتماد سيادةأواًل: 

  واألفكار، واألموال البضائع حركة أصبحت حيث العولمة، آليات بسبب السيادة من النوع ىذا عفض

 ليس ىنا األمر، ومناط .األمنية الترتيبات تحدىا وال السياسية الحدود تعيقيا ال واألمراض والبشر

نما السمطة  .(2)لمتحكم وا 

 الفعال التنظيم عمي اليياكل ىذه وقدرة دولة،ال داخل السمطة ىياكلبمعنى  : الداخمية السيادةثانيًا: 

 والفوضى الداخمية السمطة ترتيب بين وثيقة عالقة ىناك أن بمعنى،  القدرة عمي ىنا والتركيز لمسموك

 عالقات عمى تعتمد وىي الدول سمات من السيادة فإن وعميو واحدة لعممة وجيان فيما العالمية،

 الدولية والمنظمات العالمية، الشركات مثل األخرى الوحدات ارافتق إلى يشير والفوضى،وىذا الترتيب

 .(3)دورىا عمى قيدا يضع مما السيادة، لبعد العالمية المدني المجتمع ومنظمات

 

 

                                                 
، بحـث منشـور بمجمـة السياسـة الدوليـة، العـدد: الدولـة اإلفريقيـة ونظريـات العالقـات الدوليـةاحمد، حسـن الحـاج،  (1)

 .27، ص40، المجمد:2005، ايريل160

  .27، صالمرجع السابق (2)

 .28، صنفس المرجع (3)
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 :وستفاليا سيادةثالثًا: 

 ىي ىنا الدولة وتعد الداخمية الدولة شؤون في التدخل من الخارجية األطراف منعى إل وتشير 

كل ما  عمى، بمعنى أن الدولة ىي صاحبة السمطة حدودىا داخل القرار اتخاذ في العميا السمطة

سن القوانين واتخاذ القرارات التي تتعمق بذاتيا دون أي  يجري عمى ارضيا، وىي الوحيدة القادرة عمى

 .(1) تدخل خارجي

 الدولي القانون سيادةرابعا: 

 اتفاقيات أو تعاقدات في طواعية لمدخول لدولةا أىمية السيادة ىذه وتشمل المتبادل االعترافوىي  

قامة  . (2)دبموماسي تمثيل وا 

 سمطة بين العالقة عمي األولى تركز ة،الدول وسيادة األمة سيادة بين يفرق اتجاه وىناك

 السيادة سمطة بين بالعالقة الثانية تيتم بينما الدولة، عمييا تقوم التي الجغرافية األرض وقطعة السيادة

 تتمتع فإنيا أراضييا كامل عمي سيطرتيا الدولة بسطت فإذا السيادة عمية تمارس الذي، والشعب

 إحكام من تتمكن أن دون وآمالو وتطمعاتو الشعب ىوية عن تعبر كانت إذا أما، الدولة بسيادة

 بين تجمع العالم دول من كبير عدد وىناك، األمة بسيادة تحظى فإنيا األرض عمي السيطرة

 تمتمك ال دول توجد كما منقوصة سيادة لديياإحداىما  تمتمك أخري دول ىناك بينما السيادتين،

 .(3)منيما بالكامل

                                                 
 .7، مرجع سابق، صحناشي، أميرة، (1)

 .28احمد، حسن الحاج، مرجع سابق، ص (2)

، بحــث منشــور عمــى موقــع الحــوار المتمــدن، الفــرق بــين ســيادة األمــة وســيادة الشــعبشــبال، ســمير اســطيف،   (3)
 . 27/1/2017، تاريخ الزيارة:/http://www.ahewar.orgم، 12/9/2008،  مشار إليو بتاريخ: 2402العدد:

http://www.ahewar.org/


28 

 

 لتمبية نشأ بل، الطبيعة وىبتو كيانا ليست القومية الدولة أن العالمي النظام منظرو ويرى

 فيةجغرا ومنطقة بعينو، زمان ورغبات مطالب عكست بذلك وىي محددين، وزمان مكان في حاجات

 ىو بل واألزمان الحقب مر عمي وجامدا ثابتا ليس ووظيفتيا الدولة دور فإن السبب ليذا محددة

 .(1)المجتمعة التحوالت حسب وكذلك والمكان الزمان ظروف تقتضيو حسبما متغير

بنيتو  فيير تغعممت عمى   ثاأحدو  تطوراتد شي العالمي النظاممما سبق يمكن القول بأن 

مما أدى إلى ظيور وتطور مفاىيم قانونية وسياسية عديد، كان من أبرزىا مفيوم  صاديةواالقت السياسية

نتاجو تمثيمو يعاد متحوال مفيوما العالمي النظامل منيا جع التيالسيادة   النظام ىذا مصال  وفق وا 

رادتو  . وا 

                                                 
، رســالة ماجســتير فــي دراســات ســتقبل ســيادة الدولــة فــي الشــرق األوســطالنظــام العــالمي ومعبـدو، حســن رزق،  (1)

  .60م، ص2010الشرق األوسط، جامعة األزىر، غزة، 
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 :مفيوم النقل الجوي وتنظيمو القانوني: المبحث الثاني

واإلجراءات التنظيمية  اة من الطرق والوسائل والتكنولوجيىو مجموع النقل بصفة عامة

نتاجو من مكان إلى أخر ظاىرة مرتبطة ىي و ، (1)واالقتصادية التي تيدف إلى نقل اإلنسان وا 

تأمين كباإلنسان منذ وجوده عمى سط  األرض حيث كان ينتقل من مكان إلى أخر ألسباب مختمفة 

مزالج ابتداءًا من الوقد مرت وسائل النقل بعدة مراحل ارة...، أو التجالحصول عمى المرعى أو الغذاء 

مرورًا بالعربات التي تجرىا الخيول، وانتياءًا بمفرزات عصر الصناعة  اإلنسان التي جرىاخشبية ال

 .(2)والتكنولوجيا كالسيارات والقطارات والطائرات

ىو النقل الجوي، حيث ونناقش في ىذا المبحث أحد أىم وسائل النقل في عصرنا الحالي، و 

تم تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين رئيسيين، تناول المطمب األول: مفيوم النقل الجوي، وذلك من 

خالل تعريفو وبيان تطوره وأىميتو، فيما تناول المطمب الثاني: التنظيم القانوني لمنقل الجوي أو ما 

 . يعرف بالقانون الجوي، من حيث تعريفو وبيان مصادره وخصائصو

 : لمطمب األول: مفيوم النقل الجويا

 :الفرع األول: تعريف النقل الجوي

ـــــى أخـــــرى  ـــــد، مـــــن نقطـــــة إل ـــــو نقـــــل الركـــــاب أو البضـــــائع، أو البري ـــــل الجـــــوي بأن يعـــــرف النق

ـــــة  ـــــًا تســـــمية الطـــــائرةبواســـــطة مركب ـــــق عمييـــــا غالب ـــــة يطم ـــــى أشـــــكالو، ىوائي ـــــل الجـــــوي إل  يتنـــــوع النق

وقــــــد يكــــــون خاصــــــًا أو عامــــــًا، وقــــــد يكــــــون و غيــــــر مــــــنظم، قــــــد يكــــــون منظمــــــًا أ، فمتعــــــددة وأقســــــام

                                                 
م، 2011، دار اليـازوري العمميـة، عمـان، االردن، جغرافيـة النقـل بـين المنيجيـة والتطبيـقالسماك، محمد أزىـر،  (1)

 . 11ص
، مجمــة تكريــت ل بســكك حديــد العــراق فــي تحقيــق التنميــة اإلقتصــاديةدور وأىميــة النقــالســيفو، فريــد إســماعيل،  (2)

 . 88م، ص2006، 1، المجمد:2لمعموم اإلدارية واالقتصادية، العدد:



30 

 

ل شــــخاص أو البضــــائع، ولكــــن مــــا يعنينــــا مــــن كــــل تمــــك التقســــيمات فــــي كــــون النقــــل الجــــوي محميــــًا 

، (1)أو دوليــــًا، حيــــث يــــرتبط مفيــــوم النقــــل الجــــوي بالنقــــل الــــدولي أكثــــر مــــن ارتباطــــو بالنقــــل الــــداخمي

 نحو التالي:ومن ىنا يمكن التفريق بين المفيومين عمى ال

 أواًل: النقل الجوي المحمي

النقـــــل الجـــــوي المحمـــــي ىـــــو ذلـــــك النقـــــل الـــــذي يـــــتم تنفيـــــذه كـــــاماًل داخـــــل الحـــــدود اإلقميميـــــة 

لمدولــــة، فــــإذا لــــم يــــتم بأســــره داخــــل إقمــــيم الدولــــة فإنــــو يفقــــد طابعــــو الــــداخمي، والنقــــل الجــــوي الــــداخمي 

ــــــي تن ــــــث القواعــــــد القانونيــــــة الت ــــــة صــــــعوبات مــــــن حي ــــــاىيم ال يثيــــــر اي ــــــي اتصــــــالو بالمف ظمــــــو، وال ف

 . (2)القانونية األخرى كالسيادة، فيو يتم بأكممو داخل إقميم دولة واحدة وتحت سيادتيا الكاممة

ذا كـــــان النقـــــل الجـــــوي المحمـــــي ىـــــو ذلـــــك النقـــــل الـــــذي يـــــتم تنفيـــــذه كـــــاماًل داخـــــل الحـــــدود  وا 

ـــــة  ـــــة بشـــــكاإلقميمي ـــــيم الدول ـــــد مفيـــــوم إقم ـــــك يســـــتدعي تحدي ـــــإن ذل ـــــة، ف قميميـــــا الجـــــوي لمدول ل عـــــام، وا 

، وىـــــو مـــــا ســـــيتم تناولـــــو بالتفصـــــيل عنـــــد مناقشـــــة مســـــألة ســـــيادة الدولـــــة عمـــــى لمدولـــــة بشـــــكل خـــــاص

 الفضاء الجوي الذي يعمو إقميميا. 

 ثانيًا: النقل الجوي الدولي

النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي ىـــــو النقـــــل الـــــذي يتجـــــاوز تنفيـــــذه الحـــــدود اإلقميميـــــة لمدولـــــة الواحـــــدة، 

ولتين أو أكثــــــر، وىــــــو بــــــذلك يثيــــــر العديــــــد مــــــن الصــــــعوبات الفنيــــــة والسياســــــية فيــــــو نقــــــل عــــــابر لــــــد

والقانونيـــــة كمشـــــكمة تحديـــــد القواعـــــد القانونيـــــة واجبـــــة التطبيـــــق عميـــــو، إضـــــافة إلـــــى ارتباطـــــو بالعديـــــد 

                                                 

، دار الجامعــة الجديــدة لمنشــر والتوزيــع، القــانون الجــوي: النقــل الجــوي الــداخمي والــدوليالعرينــي، محمــد فريــد،   (1)
  .10م، ص2004اإلسكندرية، 

 .476_475م، ص2001، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، القانون البحري والجويفقي، محمد، وآخرون، ال (2)
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ــــــذي  ــــــة، وال ــــــدأ ســــــيادة الدول ــــــة، كارتباطــــــو بمب ــــــات الدولي ــــــدولي والعالق ــــــانون ال ــــــي الق ــــــاىيم ف مــــــن المف

 . (1)ل الحقاً سيجري بيانو بالتفصي

 : الفرع الثاني: تطور النقل الجوي

بالعديــــــد  القديمــــــة منـــــذ مــــــا قبــــــل التـــــاريخ والطيــــــران حمــــــم يـــــراود اإلنســــــان، وتعــــــج األســـــاطير

ـــــة اســـــتقرار  ـــــق عممي ـــــذي راف ـــــي ال ـــــة، ومـــــع التطـــــور التقن ـــــدرات الخيالي ـــــات الطـــــائرة ذات الق مـــــن الكائن

ـــــة القـــــر  ـــــو لمطيـــــران، ففـــــي بداي ن التاســـــع مـــــيالدي، قـــــام العـــــالم المســـــمم البشـــــر ظيـــــرت أولـــــى محاوالت

"عبــــــاس بــــــن فرنــــــاس" بــــــأول محاولــــــة لمطيــــــران مــــــن خــــــالل أدوات ىندســــــية بدائيــــــة، تكممــــــت بفشــــــمو 

النمــــاذج اليندســــية لمعديــــد مــــن و ووفاتــــو، ثــــم توالــــت العديــــد مــــن المحــــاوالت التــــي تجمــــت بالرســــومات 

م التــــــي رســــــميا  الفنــــــان المجســــــمات التــــــي يمكــــــن القــــــول بأنيــــــا مركبــــــات ىوائيــــــة، ومنيــــــا التصــــــامي

 . (2)القرن الخامس عشراإليطالي" ليناردو دافنشي" 

وقـــــــد بـــــــدأت أولـــــــى محـــــــاوالت الطيـــــــران الجـــــــاد فـــــــي القـــــــرن الثـــــــامن عشـــــــر، حـــــــين توصـــــــل 

اإلنســـــان إلـــــى ممـــــو بالونـــــات ىوائيـــــة بـــــاليواء الســـــاخن، وتجييزىـــــا بســـــمة معـــــدة لحمـــــل الركـــــاب بمـــــا 

شـــــــأن، إلـــــــى أن توصـــــــل اإلنســـــــان إلـــــــى الطيـــــــران يعـــــــرف بالمنطـــــــاد وتـــــــوال المحـــــــاوالت فـــــــي ىـــــــذا ال

ـــــــك ونتيجـــــــة لمتطـــــــور ا ـــــــم بعـــــــد ذل ـــــــانالشـــــــراعي، ث ـــــــو البشـــــــر إب ـــــــذي حقق ـــــــي والعممـــــــي ال ـــــــورة  لتقن الث

الصــــناعية ومــــا لحقيــــا، والتــــي كــــان مــــن أبــــرز نتائجيــــا اختــــراع المحــــرك والــــذي عــــَد القمــــب النــــابض 

  .(3)لمعديد من ا ليات، و الذي ساىم في بناء و تشييد الطائرة

                                                 

 . 480، مرجع سابق، صمحمد، وآخرون الفقي  (1)

 .27م، ص1989، الدار العربية لمموسوعات القانوني، مصر، القانون الجويالسيد، حفيظة،  (2)

 26، مقالــــة منشــــورة  عمــــى موقــــع موضــــوع، مشــــار إلييــــا بتــــاريخ: قــــدمتــــاريط الطيــــران منــــذ البطمــــة، ايمــــان،   (3)
 . 1/2/2017، تاريخ المشاىدة:/aviation.blogspot.com-http://storyم، 2016يناير

http://story-aviation.blogspot.com/
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وقـــــــد ترافـــــــق اختـــــــراع الطـــــــائرة بمعناىـــــــا الحقيقـــــــي بظـــــــروف دوليـــــــة حساســـــــة، حيـــــــث كـــــــان  

العـــــالم يعـــــيش فـــــي حالـــــة مـــــن التحالفـــــات والتجاذبـــــات السياســـــية والقوميـــــة والتـــــي أســـــفرت عـــــن قيـــــام 

ــــــي الحــــــرب بصــــــورة  ــــــراع ف ــــــف ىــــــذا االخت ــــــى توظي ــــــذي أدى إل ــــــى، األمــــــر ال ــــــة األول الحــــــرب العالمي

ذج األولـــــى لمطـــــائرات فــــــي ميـــــام االســــــتطالع ، وكانـــــت أولــــــى أساســـــية، حيـــــث تــــــم اســـــتعمال النمــــــا

الطـــــائرة فــــــي المجـــــال العســــــكري ىـــــي بمغاريــــــا فـــــي حــــــرب البمقـــــان األولــــــى  تالـــــدول التـــــي اســــــتخدم

 .(1)ليذه المركبةضد مواقع عثمانية، ومنذ ذلك الوقت شيد العالم سباق تسم  وتطوير 

الجانـــــــب العســـــــكري، إال وبـــــــالرغم مـــــــن أن االســـــــتخدام األساســـــــي لمطـــــــائرات انصـــــــب عمـــــــى 

بـــــــدأت أولـــــــى  1919ان الجانـــــــب المـــــــدني كـــــــان لـــــــو نصـــــــيبو مـــــــن اســـــــتخدام الطـــــــائرة، ففـــــــي العـــــــام 

ــــة  خطــــوط الطيــــران التجــــاري عمميــــا فــــي أوروبــــا فــــي منــــاطق عديــــدة مــــن العــــالم، وشــــكل ذلــــك البداي

ــــــات انتشــــــرت الخطــــــوط التجاريــــــة الدوليــــــة التــــــي ــــــة لمنقــــــل الجــــــوي، وبحمــــــول آواخــــــر الثالثين  الحقيقي

 .(2)عممت عمى نقل األشخاص والبضائع

أثنــــــــاء الحــــــــرب العالميــــــــة وعــــــــادت االســــــــتخدامات العســــــــكرية لمطــــــــائرة إلــــــــى الواجيــــــــة فــــــــي 

العســــكرية الفاصــــمة فــــي الحــــرب بســــبب مــــا وفرتــــو مــــن إمكانيــــة التعمــــق  ةحيــــث شــــكمت األدا الثانيــــة

 و مــــنتــــم نقمــــفــــي حــــدود األعــــداء وقصــــفيا بســــيولة دون مواجيتــــو بصــــورة مباشــــرة، ناىيــــك عــــن مــــا 

  . (3)، إضافة إلى عمميات اإلنزال الجويكميات كبيرة من المعدات واألسمحة والذخيرة الحربية

وبعــــد انتيــــاء الحــــرب العالميــــة تــــم اســــتخدام أعــــداد كبيــــرة مــــن طــــائرات النقــــل العســــكرية فــــى 

ــــة  ــــدول المختمف ــــين ال ــــة ب ــــل البضــــائع والســــمع المدني ــــات نق ــــ ،عممي ــــى عممي ــــب عم ــــد الطم ات وعنــــد تزاي
                                                 

م، 2014 الجــــــــــالد، محمــــــــــد، النقــــــــــل الجــــــــــوي، مقــــــــــال عممــــــــــي منشــــــــــور عمــــــــــى موقــــــــــع الموســــــــــوعة العربيــــــــــة،  (1)
ency.com-https://www.arab:2/2/2017، تاريخ الزيارة . 

 المرجع السابق، بدون صفحة.  (2)

 نفس المرجع، بدون صفحة.   (3)

https://www.arab-ency.com/
https://www.arab-ency.com/
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ــــــى  ــــــدول ، لجــــــأت شــــــركات الطيــــــران إل النقــــــل الجــــــوى المــــــدنى لمســــــمع والبضــــــائع والمعــــــدات بــــــين ال

تحويـــــل بعــــــض طــــــائرات الركــــــاب لنقــــــل البضــــــائع ثـــــم قامــــــت شــــــركات صــــــناعة الطــــــائرات بتصــــــميم 

نتـــــاج العديـــــد مــــــن الطـــــائرات الجديـــــدة المخصصــــــة لنقـــــل وقـــــد تـــــم تطــــــوير  البضــــــائعو  األشـــــخاص وا 

ــــات ىــــذه الطــــائ ــــكوتحســــين إمكاني ــــي  رات بعــــد ذل ــــى أن أصــــب  النقــــل الجــــوي أىــــم وســــيمة لمنقــــل ف إل

  . (1)العالم

 :الفرع الثالث: أىمية النقل الجوي

بســـــبب مـــــا يتميـــــز بـــــو النقـــــل الجـــــوي مـــــن خصـــــائص، وأبرزىـــــا الســـــرعة، وحريـــــة الحركـــــة، 

والقــــدرة عمــــى التغمــــب عمــــى العوائــــق الطبيعيــــة كالجبــــال والبحــــار، فــــإن لــــو أىميــــة خاصــــة تميــــزه عــــن 

 قي وسائل النقل، وتتمحور أىمية النقل الجوي في ثالثة جونب أساسية ىي:با

  أواًل: الجانب السياسي

ــــي العديــــد األمــــور، فيــــو  يعتبــــر ــــل الجــــوي أىميــــة سياســــية بالغــــة، تتمثــــل ف بمــــا يقدمــــو  لمنق

أحـــــــد وســـــــائل الحفـــــــاظ عمـــــــى وحـــــــدة الدولـــــــة، وســـــــالمتيا مـــــــن  مـــــــن ســـــــرعة، وســـــــيولة فـــــــي الحركـــــــة

ــــذي قــــداالنقســــام ــــي  ، ال تقــــوم بــــو أي مــــن الحركــــات االنفصــــالية البعيــــدة عــــن المركــــز، وخصوصــــًا ف

تمـــــك الـــــدول كبيـــــرة المســـــاحة الممتـــــدة عمـــــى إقمـــــيم واســـــع، يفصـــــل فيمـــــا بـــــين إقميميـــــا حـــــدود طبيعيـــــة 

 .(2)كالسالسل الجبمية أو األنيار، أو األراضي الصحراوية

                                                 

نشر "رخــا"، ، الوكالة العالمية لمصحافة والطباعة والدليـــل عمميات النقل الجوى لمتصديـرأحمد، مصطفى سعيد،  (1)
 . 11)د.ت(، ص

 .23م، ص2004، منشورات جامعة دمشق، القانون الجويحداد، إلياس،   (2)
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ــــل الجــــوي ىــــو أحــــد عوامــــل وحــــدة الشــــعب داخــــل اقمــــيم الدولــــة ا لممتــــد، وال يخفــــى مــــا والنق

ــــي الحاضــــر والمســــتقبل،  ــــى كيــــان الدولــــة ف تنضــــوي عميــــو ىــــذه الوحــــدة مــــن انعكاســــات ايجابيــــة عم

ــــزة أساســــية فــــي اســــتقرار الدولــــة وأمنيــــا، وقــــدرتيا  فوحــــدة الشــــعب وعــــدم انعــــزال جــــزء منــــو ىــــي ركي

عمــــــى فــــــرض القــــــانون عمــــــى مختمــــــف أجــــــزاء إقميميــــــا، وخصوصــــــًا فــــــي تمــــــك الــــــدول ذات الطبيعــــــة 

 .  (1)جغرافية الخاصةال

ــــــدول،  ــــــي يتنقــــــل بيــــــا رؤســــــاء ال ــــــر النقــــــل الجــــــوي بمثابــــــة الوســــــيمة الرســــــمية الت كــــــذلك يعتب

ـــــــر  ومســـــــؤلييا والبعثـــــــات الدبموماســـــــية، وغيـــــــرىم مـــــــن األشـــــــخاص والييئـــــــات الدوليـــــــة والرســـــــمية عب

ت بمــــــدان العــــــالم المختمفــــــة، مــــــن أجــــــل إجــــــراء المباحثــــــات أو تعزيــــــز العالقــــــات، أو إبــــــرام المعاىــــــدا

 . (2)واالتفاقيات

 : ثانيًا: المجال االقتصادي

ـــــ ـــــدولبـــــالرغم مـــــن قـــــدم التجـــــارة البينيـــــة ب ـــــزخم ، إال أن ىـــــين ال ـــــك ال ـــــم تشـــــيد ذل ذه التجـــــارة ل

ــــــراع الطــــــااو  ــــــم اخت ــــــذات المعــــــدة مــــــن ئرات، و النتشــــــار الواســــــعين إال حــــــين ت ــــــة بال الطــــــائرات التجاري

كفــــــاءة التبــــــادل التجــــــاري بــــــين  فقــــــد ســــــاىم النقــــــل الجــــــوي فــــــي رفــــــعأجــــــل شــــــحن ونقــــــل البضــــــائع، 

ــــف دول العــــالم، ممــــا أنعكــــس بصــــورة مباشــــرة عمــــى معــــدالت اإلنتــــاج التــــي أخــــذت فــــي تزايــــد  مختم

 .(3)ممحوظ لتمبي احتياجات السوق العالمية ىذه المرة بدال من السوق المحمية فقط

                                                 
  .24، مرجع سابق، صإلياس حداد،  (1)

، بحـث منشـور عمـى مدونـة قواعد البروتوكـول الدبموماسـي واالتيكيـت، الواحد عبد ،الرفيق، و الدين نور ،بيدوكان (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــة والدبموما ـــــــــــــــــــــــــــــاريخ: الدراســـــــــــــــــــــــــــــات الدولي ـــــــــــــــــــــــــــــو بت م، 2015مـــــــــــــــــــــــــــــارس  24ســـــــــــــــــــــــــــــية، مشـــــــــــــــــــــــــــــار إلي

http://errafikabdalwahid.blogspot.com/ :5/2/2017، تاريخ الزيارة . 

شـق لمعمـوم ، مجمة جامعة دمأثر تفعيل النقل المتعدد الوسائط في تنمية التجارة العربية البينية، زنبوعة، محمود  (3)
 .3صم، 2006، 2:، عدد22:االقتصادية والقانونية، مجمد

http://errafikabdalwahid.blogspot.com/
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فالنقـــــــل الجـــــــوي أتـــــــاح بمـــــــا يقدمـــــــو مـــــــن إمكانيـــــــات تتجمـــــــى فـــــــي الســـــــرعة الفائقـــــــة مميـــــــزات 

ة لعمميـــــة النقـــــل بحيـــــث أصـــــب  باإلمكـــــان نقـــــل مـــــا لـــــم يمكـــــن نقمـــــو فيمـــــا ســـــبق مـــــن البضـــــائع خاصـــــ

ــــــر النقــــــل الجــــــوي نســــــبيًا  ــــــف، وكــــــذلك يعتب ــــــاً القابمــــــة لمتم ــــــر أمن ــــــره أكث مــــــن وســــــائل النقــــــل  ؛مــــــن غي

وبنســـــبة مخـــــاطرة أقـــــل بكثيـــــر ممـــــا ســـــاىم فـــــي خمـــــق ســـــوق دولـــــي أىـــــم مـــــا يميـــــزه ســـــيولة  ،األخـــــرى

 . (1)شخاصالتنقل سواء لمبضائع أو ل 

غيـــــر النتـــــائج االقتصـــــادية الثانويـــــة و  إضــــافة إلـــــى ذلـــــك أدى النقـــــل الجـــــوي إلـــــى العديـــــد مـــــن

مباشـــــرة التـــــي كـــــان مـــــن أبرزىـــــا حســـــر ظـــــاىرة البطالـــــة، وذلـــــك برفـــــع معـــــدالت العمالـــــة ســـــواء فـــــي ال

القطــــاع نفســـــو، أو فــــي شـــــركات الطيــــران والمطـــــارات، كــــذلك أدى إلـــــى خمــــق فـــــرص عمــــل إضـــــافية 

 .(2)بصورة غير مباشرة كقطاع الخدمات واالتصاالت بقطاعات أخرى

 : ثالثًا: المجال االجتماعي والحضاري

يتميــــــــز النقــــــــل الجــــــــوي بارتباطــــــــو بالعديــــــــد مــــــــن المجــــــــاالت المتنوعــــــــة والمختمفــــــــة، ومنيــــــــا 

ـــــــف أصـــــــقاع و  المجـــــــال االجتمـــــــاعي ـــــــين مختم الحضـــــــاري، فقـــــــد أدت ســـــــيولة حركـــــــة األشـــــــخاص ب

ـــــف الشـــــعوب تتمثـــــل فـــــي اخـــــتالط المعمـــــورة إلـــــى خمـــــق حالـــــة مـــــن االنســـــ جام الحضـــــاري بـــــين مختم

 . (3)، وذلك بسبب التطور الكبير الذي شيده قطاع السياحةالشعوب ببعضيا بشكل أكبر

                                                 
 .5صمرجع سابق، ، محمود زنبوعة،  (1)

ــة الشــرق األوســطالندبــاس، حســين،  (2) ــة االقتصــادية بمنطق ــل الجــوي مــن أىــم أســباب التنمي ، مقالــة صــحفية، ق
، تـــــاريخ /http://www.albawaba.comم، 2013ابريـــــل23منشـــــورة عمـــــى موقـــــع البوابـــــة، مشـــــار إلييـــــا بتـــــاريخ: 

  . 6/2/2017الزيارة:

  .5م، ص2008، دار عالم المعرفة، الكويت،العولمة والثقافةتوممينسون، جون،   (3)

http://www.albawaba.com/
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أدى إلـــــى ازدىـــــار وتمـــــون ثقـــــافي وحضـــــاري عـــــالمي، أبـــــرز مـــــا يحممـــــو  وىـــــو األمـــــر الـــــذي 

ــــائج مــــن ــــةايجا نت ــــف ســــكان العــــا بي ــــين مختم ــــات ب ــــرات والثقاف ــــادل الخب لم واحتراميــــا وتقــــديرىا ىــــو تب

وتقريبيـــــا  فـــــي توحيـــــد أىـــــداف الجماعـــــة البشـــــرية النقـــــل الجـــــوي ســـــاىم وىكـــــذا، األجنبـــــي مـــــن ا خـــــر

 . (1)من بعضيا البعض

 ظمة لمنقل الجوي )القانون الجوي(:القواعد القانونية المن: ثانيالمطمب ال

 :تعريف القانون الجويالفرع: األول: 

عمـــــــــى تعريـــــــــف محـــــــــدد لمقـــــــــانون الجـــــــــوي، فيـــــــــذا لـــــــــيس مـــــــــن الســـــــــيولة بمكـــــــــان الوقـــــــــوف 

ــــي العــــام  ــــران ف ــــا لمطي ــــدما أنشــــئت المدرســــة العمي ــــاريس عن ــــي ب ــــذي اســــتخدم أول مــــرة ف المصــــطم  ال

ــــــي(2)1909 ــــــاش ف ــــــارا لمجــــــدال والنق ــــــد  ،ة تســــــميتو مــــــن جيــــــةصــــــح ، كــــــان ومــــــا زال مث ــــــي تحدي وف

 مضمونو من جية أخرى.

شــــَراح القــــانون وأســــاتذتو  مــــان خالليولعــــل ذلــــك يعــــود إلــــى الزاويــــة واالتجــــاه الــــذي ينظــــر مــــ

وضـــــع تعريـــــف مبنـــــي عمـــــى التحديـــــد الضـــــيق يم إلـــــى يميـــــل الكثيـــــر مـــــن، حيـــــث إلـــــى النقـــــل الجـــــوي

 :(3)، وىؤالء ثالثة اتجاىات رئيسية وىيلمجال القانون الجوي

والــــذي يجعــــل مــــن البيئــــة الجويــــة المحــــور الــــذي تــــدور حولــــو قواعــــد القــــانون الجــــوي،  االتجــــاه األول:

ـــــو ـــــة الناشـــــئة عـــــن اســـــتغالل الجـــــو، أو  وعمي ـــــو: مجموعـــــة القواعـــــد القانوني ـــــانون الجـــــوي بأن يعـــــرف الق

 التي تنظم البيئة الجوية واستغالليا. 

                                                 
  .6مرجع سابق، ص، جون، توممينسون  (1)

 

 .7، صمرجع سابقمحمد فريد،  لعريني،ا (2)

 . 10_7، صالسابق المرجع (3)
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ـــــاني والـــــذي يجعـــــل مـــــن المالحـــــة الجويـــــة مرتكـــــزًا لتعريـــــف النقـــــل الجـــــوي، وعميـــــو فإنـــــو : االتجـــــاه الث

 عنيا من عالقات.يعرف بالقواعد القانونية المنظمة لممالحة الجوية وما ينشأ 

ـــــث ـــــو : االتجـــــاه الثال ـــــانون الجـــــوي، وعمي ـــــف الق ـــــة منطمقـــــا لتعري ـــــة اليوائي ـــــى المركب ـــــذي يرتكـــــز عم ال

 م المركبة اليوائية. ة التي تضيعرفو بأنو: مجموعة القواعد القانوني

ويؤخــــــذ عمــــــى االتجاىــــــات الســــــابقة أنيــــــا وفــــــي محاوالتيــــــا لوضــــــع تعريــــــف لمقــــــانون الجــــــوي 

مرتكــــز معــــين واحــــد انطمقــــت مــــن خاللــــو فــــي وضــــعيا لمتعريــــف، وىــــذا مــــا راعــــت مســــألة واحــــدة أو 

أدى إلــــــى نتــــــائج محــــــدودة بســــــبب محدوديــــــة المرتكــــــز، األمــــــر الــــــذي أدى إلــــــى اســــــتبعاد كــــــل منيــــــا 

ــــدولي لحركــــة  ــــب التنظــــيم ال ــــذي ييــــتم بجوان ــــانون الــــدولي ال ــــي االتجــــاه األول بالق ــــث عن ل خــــر، بحي

قـــــانون الـــــدولي العـــــام، فـــــي حـــــين عنـــــي االتجـــــاه الثـــــاني الطيـــــران ومـــــا يـــــرتبط بيـــــا مـــــن قواعـــــد فـــــي ال

بالقـــــانون المــــــدني الـــــذي يــــــنظم عالقـــــة الركــــــاب بالناقــــــل ومـــــا يتفــــــرع عـــــن عقــــــد النقـــــل مــــــن مســــــائل 

ــــــة،  ــــــث قانوني ــــــي تحكــــــم األشــــــخاص أمــــــا االتجــــــاه الثال ــــــة الت ــــــالقوانين واألنظمــــــة الداخمي ــــــي ب ــــــد عن فق

 . (1)سية وغيرىاوالممتمكات كالقانون الجنائي وقوانين الترخيص والجن

ــــانوني بصــــفة عامــــة قوامــــو أن  آخــــرمــــنيج  وىنــــاك ــــي التعريــــف الق ــــرك ف ــــار ويت يضــــع المعي

ـــــرا مـــــن الحركـــــة لمـــــن يقومـــــون ـــــل أو الشـــــرح أو قـــــدرا كبي ـــــالتطبيق بالتحمي ـــــى ب ـــــؤدي إل ـــــذلك ي ، وىـــــو ب

ــــذي وضــــعو  نتــــائج أكثــــر صــــحة وقربــــًا لمواقــــع العممــــي، ولعــــل لمقــــانون الجــــوي   "ليمــــوان"التعريــــف ال

ىــــذا النــــوع مــــن القــــانون " :إلــــى ىــــذا المــــنيج فيــــو يعــــرف القــــانون الجــــوي بأنــــو التعريفــــاتأقــــرب ىــــو 

                                                 
، كـــذلك: بريـــري، محمـــود 14م، ص1989، القـــاىرة، القـــانون الجـــوي، دار النيضـــة العربيـــةالقميـــوبي، ســـميحة،  (1)

 . 26م، ص2003، دار النيضة العربية، القانون الجوي: أغراض وعوارض المالحة الجويةمختار، 
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ـــــي تنـــــتج  ـــــروابط الت ـــــوائ  الخاصـــــة بحركـــــة واســـــتعمال الطـــــائرة وال ـــــدرس القـــــوانين والم ـــــذي يحـــــدد وي ال

  .(1)" عن ىذا االستعمال

العنصـــــــرين عمـــــــى  فيـــــــذا التعريـــــــف أصـــــــ  مـــــــن غيـــــــره، حيـــــــث انـــــــو جـــــــامع مـــــــانع ، يرتكـــــــز

، كــــذلك فإنــــو يشــــمل جميــــع القواعــــد غالل الجــــوي وىمــــا الطــــائرة واليــــواءمجــــال االســــتساســــين فــــي األ

ــــــك المتعمقــــــة بالقــــــانون العــــــام وىــــــي تممــــــك المتعمقــــــة  ــــــل الجــــــوي ســــــواء تم ــــــة التــــــي تــــــنظم النق القانوني

، كــــذلك فإنــــو يتســــع ليشــــمل النظــــام القــــانوني لحركــــة الطــــائرة فــــي اليــــواء ومــــدى حريــــة الحركــــة فيــــوب

 أحكــــــامتــــــدخل تحــــــت ضــــــوابط  التــــــي  قانونيــــــةال رتباطــــــاتانون الخــــــاص التــــــي تــــــنظم االقواعــــــد القــــــ

 . (2)االلتزامات العقدية

 : مصادر قواعد النقل الجوي :الفرع الثاني

ـــــي ينظميـــــا وســـــرعة  ـــــل الجـــــوي، وخطـــــورة المواضـــــيع الت ـــــانون النق ـــــة النســـــبية لق نظـــــرًا لمحداث

ـــــانون الجـــــوي ىـــــو الت ـــــإن المصـــــدر الرئيســـــي لمق ـــــف الشـــــامل تطورىـــــا، ف ـــــى التعري شـــــريع، واســـــتنادا إل

لمقـــــانون الجـــــوي فإنـــــو يشـــــتمل عمـــــى جميـــــع القواعـــــد القانونيـــــة المتعمقـــــة بالحركـــــة الجوية)التشـــــريعات 

الجويـــــة(، وبالتـــــالي فـــــإن مصـــــادر ىـــــذه القـــــوانين مختمفـــــة ومتعـــــددة، وىـــــي متداخمـــــة ومركبـــــة بشـــــكل 

 كبير بحيث يصعب تقسيميا بشكل محدد.

                                                 
م، 1997قافــة لمنشــر والتوزيــع، عمــان، ، الطبعــة األولــى، دار الثالقــانون الجــوي: دراســة مقارنــةيــاممكي، أكــرم،   (1)

 . 5ص

، دار المطبوعــات الجامعيـــة، عقــد النقــل الجـــوي فــي ضــوء قــانون الطيـــران المــدني الجديــدخالــد، عمــي اميــر،  (2)
 .9م، ص1996اإلسكندرية، 
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الزاويـــــة التـــــي ينظـــــر إلييـــــا منيـــــا، فمـــــن جيـــــة  ىنـــــاك مـــــا ىـــــو حيـــــث يختمـــــف تقســـــيميا مـــــن 

ـــانون العـــام  ـــق بالق ـــانون وطنـــي، ومـــن جيـــة أخـــرى فـــإن منيـــا مـــا يتعم ـــاك مـــا ىـــو ق ـــي وىن تشـــريع دول

 ومنيا ما يتعمق بالقانون الخاص، ويمكن توضي  المصادر عمى النحو التالي: 

 : أ:التشريعات الوطنية

لعديـــــــد مـــــــن البمـــــــدان إلـــــــى ســـــــن التشـــــــريعات منـــــــذ ظيـــــــور حركـــــــة النقـــــــل الجـــــــوي ســـــــارعت ا

الداخميـــــة الالزمـــــة لتنظيمـــــو، وتحديـــــد العالقـــــات والوقـــــائع القانونيـــــة المرتبطـــــة بـــــو، أو الناشـــــئة عنـــــو، 

ـــــات الدوليـــــة  ـــــي ىـــــذه التشـــــريعات أنيـــــا أخـــــذت مـــــن المعاىـــــدات واالتفاقي ـــــزة األساســـــية ف ـــــت المي وكان

بع الــــــدولي الــــــذي يتميــــــز بــــــو النقــــــل المتعمقــــــة بالنقــــــل الجــــــوي معظــــــم أحكاميــــــا، وذلــــــك بســــــبب الطــــــا

، ومـــــن بـــــين ىـــــذه الـــــدول لبنـــــان التـــــي أصـــــدرت قـــــانون النقـــــل الجـــــوي المبنـــــاني فـــــي كـــــانون (1)الجـــــوي

 . (2)وتعديالتو، والذي ما زال معمواًل بو إلى اليوم 1949ثاني عام 

ــــل الجــــوي أو  ــــق بالنق ــــي مســــتقل يتعم ــــدول، تشــــريع داخم ــــب ال ــــم تشــــرع أغم ــــيض فم ــــى النق وعم

طيـــــران بمعـــــزل عـــــن اإلتفاقيـــــات الدوليـــــة، إنمـــــا تركـــــت نصـــــوص قانونيـــــا فـــــي تنظـــــيم ىـــــذا بحركـــــة ال

ــــي حقيقــــة األمــــر ووفقــــًا لمعظــــم الدســــاتير تشــــكل  ــــي ىــــي ف األمــــر لمقواعــــد والتشــــريعات الدوليــــة، والت

قانونــــــًا واجــــــب التطبيــــــق، بــــــل فــــــي بعــــــض األحيــــــان قانونــــــًا واجــــــب التطبيــــــق يســــــمو عمــــــى القــــــانون 

 .(3)االداخمي في حال تعارضيم

ــــو مــــن ســــيولة  ــــى الصــــواب، بســــبب مــــا ينــــتج عن ولعــــل ىــــذا االتجــــاه الســــائد ىــــو األقــــرب إل

ـــــذي ســـــمك  ـــــك مـــــن المشـــــرع  المصـــــري ال ـــــى ذل ـــــيس أدل عم ـــــد القواعـــــد وحـــــداثتيا، ول ـــــق وتوحي التطبي
                                                 

 . 49، مرجع سابق، صمحيو، حسين (1)

  . 9/2/2017، تاريخ الزيارة:/http://www.mohamah.netموقع مكتبة القوانين المبنانية،   (2)

 .10، مرجع سابق، صحسينمحيو،  (3)
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ـــــو  ـــــو، ولكن ـــــث اصـــــدر قـــــانون النقـــــل الجـــــوي الخـــــاص ب االتجـــــاه األول فـــــي تشـــــريع قـــــانون جـــــوي حي

لغى ىــــذا القــــانون وكــــل األنظمــــة التــــي تفرعــــت عنــــو بالقــــانون رقــــم ســــرعان مــــا تراجــــع عــــن ذلــــك، فــــأ

ـــــــــى أحكـــــــــام  1981( لســـــــــنة28) ـــــــــالطيران المـــــــــدني، واســـــــــتبدلو بنصـــــــــوص شـــــــــاممة تتبن الخـــــــــاص ب

 .(1)االتفاقيات الدولية بشكل مباشر

 ب: المعاىدات الدولية

ــــــانون الجــــــوي  ــــــدولي لمواضــــــيع الق ــــــة المعاىــــــدات و تعــــــد بســــــبب الطــــــابع ال ــــــات الدولي االتفاقي

ــــــــرة ومتنوعــــــــة المصــــــــدر األول ــــــــف قواعــــــــده، وىــــــــي كثي ــــــــو بمختم ، ويمكــــــــن تقســــــــيميا (2)والرئيســــــــي ل

 وحصرىا بالنظر إلى طبيعة الجانب الذي تنظمو إلى ثالثة أقسام أساسية: 

 المتعمقة بالسيادة  المعاىدات : 1

ــــــــــب  ــــــــــق بمواضــــــــــيع الســــــــــيادة المختمفــــــــــة كالجان وىــــــــــذه االتفاقيــــــــــات كثيــــــــــرة ومتعــــــــــددة، تتعم

بـــــــرز األمثمـــــــة عمييـــــــا: اتفاقيـــــــة فـــــــي أقـــــــاليم الـــــــدول المختمفـــــــة، ومـــــــن أ حركـــــــة الطـــــــائراتالتنظيمـــــــي ل

ـــــاريس  ـــــاق ىافانـــــا 1926اتفـــــاق مدريـــــد، و 1919ب ـــــونس أيـــــرس، واتفـــــاق 1928، واتف ، وبرتوكـــــول بي

، وغيرىــــــــا مــــــــن االتفاقيــــــــات التــــــــي وبحكــــــــم موضــــــــوع ىــــــــذه الدراســــــــة ســــــــنتعرض (3)1944شــــــــيكاغو

ـــــين مفيـــــومي الســـــيادة وقواعـــــد ألحكاميـــــا بالتفصـــــيل كممـــــا دعـــــت الحاجـــــة  ـــــربط ب ـــــد ال ـــــك عن ـــــى ذل إل

 النقل الجوي.  

 

                                                 
 .50، صمرجع سابق،  ، محمد فريدلعرينيا (1)

  .9م، ص2010، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، معاىدات النقل الجويبندق، وائل،   (2)

ديسمبر  14، مقالة عممية منشورة عمى موقع محاماة نت، مشار إلييا بتاريخ:النقل الجوي تعريفنصار، حنين،   (3)
  . 11/2/2017، تاريخ الزيارة:/http://www.mohamah.netم، 2014
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 المتعمقة بالقانون الجنائي المعاىدات: 2

ــــــق ــــــات التــــــي تتعم ــــــو  الجنائيــــــة نشــــــطةاألبالقضــــــايا و  وىــــــي االتفاقي ــــــةالجرمي  ة، ســــــواء المرتكب

، ومـــــا يتفـــــرع عنيـــــا مـــــن مســـــائل كاالختصـــــاص القضـــــائي والقـــــانون عمـــــى مـــــتن الطـــــائرة أو ضـــــدىا

، واتفاقيـــــــة الىـــــــاي 1963، وىـــــــذه االتفاقيـــــــات محـــــــدودة وىـــــــي: اتفاقيـــــــة طوكيـــــــو جـــــــب التطبيـــــــقالوا

 . (1)1971،  واتفاقية مونتلاير 1970

 :االتفاقيات المتعمقة بالقانون الخاص3

ــــــانون التجــــــاري و وىــــــي اتفاقيــــــات  ــــــق بمواضــــــيع الق ــــــلك المــــــدني،تتعم الجــــــوي  مســــــئولية الناق

يــــــة كاتفاقيــــــة عمــــــى المركبــــــات الجو ذلك الحقــــــوق العينيــــــة ، كــــــ1929التــــــي تناولتيــــــا اتفاقيــــــة وارســــــو 

 . (2)، والمتعمقة بعقد النقل الجوي1948واتفاقية جنيف ،1952روما

 :خصائص القانون الجوي الفرع الثالث:

بـــــــــالرغم مـــــــــن االخـــــــــتالف فـــــــــي طبيعـــــــــة ومضـــــــــمون القواعـــــــــد القانونيـــــــــة المنظمـــــــــة لمنقـــــــــل 

ويمكـــــــن ي مجموعـــــــة مـــــــن الخصـــــــائص تشـــــــترك فـــــــ ا جميعـــــــاً الجوي_كمـــــــا ســـــــبق بيانـــــــو_، إال أنيـــــــ

 :عرضيا عمى النحو التالي

 :أواَل: الحداثة

منــــذ اســـــتخدام الطــــائرة فـــــي بدايــــة العشـــــرينيات مـــــن القــــرن العشـــــرين، أدركــــت الـــــدول أىميـــــة 

ــــد  ــــة، وق ــــات قانوني ــــة، ومــــا ينشــــأ عنيــــا مــــن عالق ــــنظم حركــــة واســــتعمال ىــــذه المركب وضــــع تشــــريع ي

                                                 
، مقالة عممية جوي وتوحيد إجراءاتوأىمية االتفاقيات الدولية االمنية في تعزيز أمن النقل الاليذيمي، ممدوح عمي،  (1)

 . 12/2/2017، تاريخ الزيارة:/http://mylawyer1.comمنشورة عمى موقع المستشار القانوني، )د.ت(، 
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ـــــة ـــــك بالفعـــــل فـــــي صـــــورة تشـــــريعات وطني ـــــدأت فـــــي الظيـــــور المطـــــرد بعـــــد انتيـــــاء  تـــــم ذل ودوليـــــة، ب

الحــــرب العالميــــة األولــــى، كمــــا شــــيدت الفتــــرة مــــا بــــين الحــــربين ثــــورة تشــــريعية فــــي مجــــال القــــانون 

ــــــة  ــــــدولي، بمغــــــت ذروتيــــــا بعــــــد أن وضــــــعت الحــــــرب العالمي ــــــوطني وال ــــــى الصــــــعيدين ال الجــــــوي، عم

خطيــــر الــــذي لعبتــــو ىــــذه المركبــــة فــــي الثانيــــة أوزارىــــا، ولعــــل ذلــــك يرجــــع إلــــى إدراك الــــدور الميــــم وال

 . (1)الحرب، و التفكير بما قد تمعبو من أدوار مختمفة في المستقبل

 ::الطابع الدوليثانياً 

ال يقـــــــف حـــــــائاًل دونيـــــــا فـــــــ ،يقتضـــــــي اســـــــتغالل الطـــــــائرة أن تجـــــــوب أجـــــــواء دوليـــــــة عديـــــــدة

حـــــــــدود البمـــــــــد حركـــــــــة الطـــــــــائرات واســـــــــتعماالتيا تتجـــــــــاوز  أنذ ، إالحـــــــــدود الجغرافيـــــــــة أو السياســـــــــية

، ولــــــذلك فــــــان القــــــانون الجــــــوي لــــــم تســــــن  لــــــو مقــــــاراتل عــــــابرةالواحــــــد وتكــــــون فــــــي أغمــــــب األحيــــــان 

، ويرجـــــع ذلـــــك بشـــــكل أساســـــي إلـــــى حاجتـــــو إلـــــى فـــــي ظـــــل االتفاقيـــــات الدوليـــــة إالالفرصـــــة لمتطـــــور 

حمـــــول وقواعـــــد موحـــــدة تضـــــمن تجـــــاوب مختمـــــف الـــــدول معيـــــا مـــــن جيـــــة، وعـــــدم جيميـــــا بيـــــا مـــــن 

ـــــو جيـــــة أخـــــرى، وىـــــو ا ـــــى تنظـــــيم حركت ـــــدول غـــــداة ظيـــــور الطيـــــران إل ـــــذي دفـــــع مختمـــــف ال ألمـــــر ال

واســــــتعمالو ومــــــا يــــــنجم عنــــــو مــــــن وقــــــائع أو عالقــــــات فــــــي معاىــــــدات واتفاقيــــــات دوليــــــة، إذ يمكــــــن 

 .  (2)القول بأن القانون الجوي ىو قانون موحد بين مختمف دول العالم

 : : الطابع اآلمرثالثاً 

تتعمــــــق بـــــالطيران ومــــــا ينضــــــوي عميــــــو مــــــن مخــــــاطر،  القــــــانون الجــــــويلمـــــا كانــــــت القواعــــــد 

ـــــو ر، و كانـــــت قواعـــــد القـــــانون الجـــــوي تتصـــــف بالطـــــابع ا مـــــ ـــــذي يقصـــــد بـــــو أن ال يجـــــوز ل فـــــراد  ال
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االتفــــاق عمــــى مــــا خــــالف قاعــــدة فــــي القــــانون الجــــوي، وخصوصــــا تمــــك القواعــــد التــــي تتعمــــق بســــيادة 

 .(1)واعد المختصة بالجانب الجنائيالدولة أو أمنيا، أو تمك التي تتعمق بالقانون العام كالق

ـــــانون المـــــدني والتجـــــاري فيـــــي تحتمـــــل أن تكـــــون   ـــــة بالق ـــــانون الجـــــوي المتعمق أمـــــا قواعـــــد الق

قواعــــــد آمــــــرة وعأن تكــــــون قواعــــــد مكممــــــة، وذلــــــك بســــــبب طبيعــــــة ىــــــذين القــــــانونين االتفاقيــــــة، ولكــــــن 

ــــانون الجــــوي  ــــول أن قواعــــد الق ــــك  ،جــــاءت فــــي مجمميــــا آمــــرة بصــــفة عامــــة يمكــــن الق وخصوصــــا تم

ـــــــق بال ا مـــــــان والســـــــالمة داخـــــــل الطـــــــائرة وأيضـــــــا مـــــــا ىـــــــو و معـــــــدات القواعـــــــد التنظيميـــــــة التـــــــي تتعم

  . (2)مطموب في إنشاء المطارات وكفاءة القائمين عمييا

 : : الذاتيةرابعاً 

يـــــرى معظـــــم الفقـــــو أن القـــــانون الجـــــوي يتمتـــــع بذاتيـــــة وكيـــــان مســـــتقل عـــــن غيـــــره مـــــن فـــــروع 

عمــــــق بالمجــــــال الجــــــوي، وىــــــو بيئــــــة غريبــــــة عــــــن البيئتــــــين البريــــــة والبحريــــــة القــــــانون، وذلــــــك ألنــــــو يت

 .(3)المتين ظل النشاط البشري محصورا فييما إلى وقت قريب

وبالتـــــالي فـــــإن القــــــانون الجـــــوي ىــــــو قـــــانون مســــــتقل فـــــي ذاتــــــو لـــــو مبادئــــــو الخاصـــــة، ومــــــن 

مجيولـــــة عنـــــد  غيــــر المقبـــــول أن يكــــون لمبـــــادئ القـــــانون البحــــري والبـــــري ســــمطان عمـــــى بيئـــــة كانــــت

تكونـــــو، وانـــــو مـــــن الطبيعـــــي أن تطبيـــــق مثـــــل ىـــــذا الســـــمطان ســـــيؤدي إلـــــى نتـــــائج خاطئـــــة ال تتوافـــــق 

وطبيعــــة حركـــــة النقــــل الجـــــوي، ال بــــل يـــــذىب بعـــــض الفقــــو إلـــــى ابعــــد مـــــن ذلــــك بقـــــوليم أن القـــــانون 
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الجـــــوي وىـــــو فـــــرع مســـــتقل مـــــن فـــــروع القـــــانون ال ينتمـــــي لمدرســـــة القـــــانون العـــــام أو الخـــــاص، إنمـــــا 

 . (1)فرع  جديد ذو طبيعة خاصة يجمع بين الفرعينىو 

ـــــاريخي ليـــــذا المصـــــطم   ـــــم عـــــرض التطـــــور الت ـــــي ىـــــذا الفصـــــل لمفيـــــوم الســـــيادة وت قـــــدمنا ف

، كـــــــذلك تـــــــم عـــــــرض الخصـــــــائص التـــــــي يتميـــــــز بيـــــــا ىـــــــذا المفيـــــــوم اليـــــــام فـــــــي القـــــــانون السياســـــــية

ل ومحـــــــدد؛ يجمـــــــع بـــــــأن الســـــــيادة مفيـــــــوم متكامـــــــ كـــــــاإلطالق والشـــــــمولية و الديمومـــــــة....، واتضـــــــ  

ـــــذي يشـــــير  ـــــو مظيـــــر المصـــــطم  الجـــــامع المـــــانع ال بـــــين العديـــــد مـــــن الخصـــــائص التـــــي تضـــــفي عمي

 إلى حالة سياسية وقانونية واضحة المعالم. 

ثـــــــم تناولنـــــــا مفيـــــــوم النقـــــــل الجـــــــوي والتطـــــــور الـــــــذي حصـــــــل عميـــــــو مـــــــن الناحيـــــــة الفنيـــــــة و 

ــــــانوني الــــــذي يحكــــــم النقــــــ ــــــات القانونيــــــة، حيــــــث تــــــم اســــــتعراض النظــــــام الق ل الجــــــوي ومختمــــــف عممي

المالحـــــــة الجويـــــــة، وتبـــــــين ان النقـــــــل الجـــــــوي يحكمـــــــو قـــــــانون خـــــــاص يســـــــمى بالقـــــــانون الجـــــــوي وان 

مصــــادر ىــــذا القــــانون ىــــي التشــــريعات الدوليــــة القــــوانين الداخميــــة، كمــــا تبــــين ان ىــــذا القــــانون يتمتــــع 

 ذاتو.  بمجموعة من الخصائص من أبرزىا الذاتية، اي انو قانون قائم ومستقل في حد 
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 :ولالفصل األ 

_____________________________________________________ 

 : العالقة بين مبدأ السيادة والنقل الجوي الدولي

ـــــي  ـــــالرغم مـــــن أن مفيـــــوم الســـــيادة مفيـــــوم مركـــــب وشـــــامل إال أن الحـــــديث عـــــن الســـــيادة ف ب

التقميــــــدي الــــــذي ينصــــــب عمــــــى  االســــــيادة بمفيوميــــــ االعتبــــــاربعــــــين  أدبيــــــات القــــــانون الجــــــوي يأخــــــذ

 اإلقميم والرعايا من المواطنين واألجانب.

ولعـــــل ىـــــذا االتجـــــاه الفقيـــــي الواســـــع والطـــــاغي كـــــان بســـــبب مـــــا أســـــفر عنـــــو النقـــــل الجـــــوي  

زالــــــة العديــــــد مــــــن القيــــــود  الــــــدولي بطبيعتــــــو مــــــن تســــــييل لالنتقــــــال مــــــن إقمــــــيم دولــــــة إلــــــى أخــــــرى، وا 

ل العـــــالم، فكانـــــت ىـــــذه الحركـــــة العـــــابرة لمحـــــدود المفروضـــــة عمـــــى حركـــــة األشـــــخاص واألشـــــياء حـــــو 

ىــــي الســــبب الــــذي يــــربط بشــــكل وثيــــق بــــين مبــــدأ الســــيادة بشــــكل عــــام، وســــيادة الدولــــة عمــــى إقميميــــا 

 . (1)الجوي بشكل خاص

ـــــيو  ـــــر اإلقم ـــــةم بصـــــفة عامـــــة أحـــــد األركـــــان الرئيســـــة يعتب ـــــام الدول ـــــب الشـــــعب لقي ، فـــــإلى جان

الجســـــــم المـــــــادي لمدولـــــــة، والحيـــــــز الـــــــذي يوجـــــــد فيـــــــو  والســـــــمطة واالعتـــــــراف الـــــــدولي  يعـــــــد اإلقمـــــــيم

 .(2)الشعب وُتمارس فيو سمطة الدولة وسيادتيا

وعالقتـــــو الوثيقـــــة بشــــــتى  نظـــــرا ل ىميـــــة البالغــــــة التـــــي يكتســـــبيا اإلقمــــــيم فـــــي قيـــــام الدولــــــةو 

ــــى الجنائيــــة، انتيــــاءً  ــــداًء مــــن مســــائل القــــانون العــــام الدســــتورية والدوليــــة وحت  المجــــاالت القانونيــــة ابت

                                                 

 . 136م، ص1973لنيضة العربية، القاىرة، ، الطبعة األولى، دار االقانون الدوليجابر، حسني محمد،  (1)

م، 1999، الطبعــة األولــى، دار الثقافــة لمنشــر والتوزيــع، عمــان، الــوجيز فــي الــنظم السياســيةالخطيــب، نعمــان،  (2)
 . 22ص
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ــــــــة والتجاريــــــــة ــــــــر مــــــــن فقيــــــــاء القــــــــانون بــــــــالقوانين المدني ــــــــد كــــــــان محــــــــل اىتمــــــــام الكثي ــــــــدولي ، فق ال

 . (1)والدستوري وسائر فروع القانون العام والخاص

ـــــــو:   ـــــــى أن ـــــــيم عم ـــــــد عـــــــرف الفقيـــــــاء اإلقم ـــــــز المـــــــائي والمجـــــــال وق النطـــــــاق األرضـــــــي والحي

، (2)تطبــــــق عميــــــو قوانينيــــــااليــــــوائي الــــــذي تباشــــــر عميــــــو الدولــــــة ســــــيادتيا وتفــــــرض فوقيــــــا نظاميــــــا و 

المــــادي المتمثــــل بــــالبر والبحــــر والجــــو والــــذي تمــــارس فيــــو الســــمطة اإلطــــار  كــــذلك ُعــــرف عمــــى أنــــو:

 . (3)عمميا واختصاصاتيا

ولعل ما يعنينا في ىذا المقام أكثر من غيره بحكم الموضوع مدار الدراسة، ىو اإلقميم الجوي 

يا عميو، وىو الموضوع الذي يعتبر جديدًا نسبيًا إذا ما لمدولة وعالقة سيادة الدولة بو ومدى انطباق

 قورن بمسألة سيادة الدولة عمى إقميمييا البري والبحري، ومن أجل ذلك نتطرق في ىذا الفصل إلى

مدى خضوع اإلقميم من خالل مبحثين تناول األول:  العالقة بين مبدأ السيادة والنقل الجوي الدولي

ثم االنتقال لمتعريف بواقع  مبدأ السيادة عمى الجو وأبرز التشريعات  ،الجوي لمبدأ سيادة الدولة

أحكام االتفاقية الدولية واألعراف المعمول بيا في ىذا المجال، أما المبحث الثاني فقد جاء لتحميل 

و االتفاقيات الممحقة بيا، والمعمول بيا حاليًا،  (1944لسيادة الدولة عمى أجوائيا )شيكاغوالرئيسة 

 ك من خالل استعراض ىذه األحكام وما تضمنتو من قواعد.  وذل

 

                                                 
 .23، مرجع سابق، صنعمانالخطيب،  (1)
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 .383، مرجع سابق، صحامدسمطان،  (3)
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 : مدى خضوع اإلقميم الجوي لمبدأ سيادة الدولة: لمبحث األولا

يعـــــد اإلقمـــــيم الجـــــوي لمدولـــــة الوســـــط الـــــذي تـــــتم فيـــــو معظـــــم عمميـــــات النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي 

تعتبـــــر مـــــن أىـــــم  إن لـــــم تكـــــن جميعيـــــا، وبالتـــــالي فـــــإن مســـــألة ســـــيادة الدولـــــة عمـــــى إقميميـــــا الجـــــوي 

 ، وليس أدل عمى ذلك من األمور التالية:(1)القضايا التي تربط بين المفيومين

أواًل: مناقشـــــة معظـــــم الفقـــــو المعنـــــي بالقـــــانون الجـــــوي لمســـــألة ســـــيادة الدولـــــة عمـــــى إقميميـــــا  

الجـــــوي كأحــــــد مواضــــــيع ومباحــــــث القــــــانون الجــــــوي الرئيســـــية إضــــــافة إلــــــى إســــــياب فقيــــــاء القــــــانون 

ـــــــانون الجـــــــوي، وظيـــــــور العديـــــــد مـــــــن الجـــــــوي فـــــــي كتا ـــــــاتيم عـــــــن الســـــــيادة ومـــــــدى ارتباطيـــــــا بالق ب

 .(2)النظريات في ىذا الصدد

ـــــم تخصيصـــــيا بالكامـــــل  ـــــة المتعمقـــــة بالنقـــــل الجـــــوي ت ثانيـــــًا: ىـــــو أن جـــــل المعاىـــــدات الدولي

أو تخصــــــيص أجــــــزاء كبيــــــرة مــــــن فصــــــوليا لتنظــــــيم مســــــألة الســــــيادة  وبالــــــذات ســــــيادة الدولــــــة عمــــــى 

 . (3)إقميميا الجوي

ومــــــن أجــــــل بيــــــان مالمــــــ  ىــــــذه العالقــــــة وماىيتيــــــا جــــــاء ىــــــذا المبحــــــث بمطمبــــــين؛ تنــــــاول 

األول مــــدى خضـــــوع اإلقمــــيم الجـــــوي لمبــــدأ ســـــيادة الدولـــــة مــــن خـــــالل اســــتعراض النظريـــــات الفقييـــــة 

التــــي تناولــــت الموضــــوع ومــــن خــــالل رصــــد الواقــــع الــــدولي فــــي ىــــذا المجــــال، بينمــــا نــــاقش المطمــــب 

 وعية والمكانية التي ترد عمى مبدأ سيادة الدولة عمى إقميميا الجوي.  الثاني القيود الموض

 

                                                 
 .328، مرجع سابق، صيصلفرج اهلل،، ف (1)

 .16مرجع سابق، ص سميحة، القميوبي، (2)

 .12، مرجع سابق، صوائلبندق،  (3)
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 :المطمب األول: النظريات الفقيية المتعمقة بسيادة الدولة عمى اإلقميم الجوي

جــــزء مــــن الفضــــاء الجــــوي لمدولــــة مــــن حيــــث كونــــو بــــروز أىميــــة اختــــراع الطــــائرة إلــــى  أدى

ـــــة،  ـــــاختو إقمـــــيم الدول ـــــة ف الفقيـــــاء فـــــي مـــــدى ســـــيادة م ـــــى فضـــــائيا الجـــــوي  بشـــــكل و الدول حقوقيـــــا عم

ـــــر ـــــيم الجـــــويكبي ـــــد مفيـــــوم معـــــين لإلقم ـــــب االخـــــتالف فـــــي تحدي ـــــى جان ـــــول أن ، ىـــــذا إل ، ويمكـــــن الق

 :(1)وىيرئيسية  اتجاىاتىذا االختالف قد افرز ثالثة 

 : )الحرية المطمقة( سيادة الدولة في الجوالنافية ل أواًل: النظرية

العديـــــد  ىنـــــاد حركـــــة النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي مـــــع بدايـــــة فـــــي مطمـــــع القـــــرن التاســـــع عشـــــر و 

طمقــــة لمجــــو، وكــــان ذلــــك نابعــــًا مــــن إيمــــانيم بــــأن الجــــو الــــذي يعمــــو مــــن الفقيــــاء بنظريــــة الحريــــة الم

كـــل إقمـــيم دولـــة ىــــو جـــو حـــر ال يخضـــع لممكيــــة دولـــة اإلقمـــيم أو ســـيادتيا، بــــل ذىـــب بعـــض ىــــؤالء 

 .(2)ولة من األساسإلى أبعد من ذلك حين أنكروا وجود إقميم جوي لمد

ـــــــر بمصـــــــمحة المجتمـــــــع  ـــــــأثروا بشـــــــكل كبي ـــــــة ت ـــــــأن أصـــــــحاب ىـــــــذه النظري ـــــــول ب ويمكـــــــن الق

الـــــدولي الـــــذي شـــــيد حركـــــة مـــــن االتصـــــال واالنتقـــــال غيـــــر المعيـــــودة قبـــــل تمـــــك الفتـــــرة، ناىيـــــك عـــــن 

عــــدم القــــدرة عمــــى الســــيطرة الفعميــــة عمــــى الفضــــاء الجــــوي فــــي ذلــــك الوقــــت، ولعــــل ابــــرز مــــا ســــاىم 

ـــــي وجـــــود ىـــــذه  النظريـــــة ىـــــو قيـــــاس أصـــــحابيا مـــــن الفقيـــــاء لمفضـــــاء الجـــــوي عمـــــى الوضـــــع فـــــي ف

ـــــي نظـــــرىم ألن  ـــــًا ف ـــــاس كـــــان واجب ـــــة المطمقـــــة ىـــــي القاعـــــدة، وىـــــذا القي ـــــث الحري أعـــــالي البحـــــار حي

                                                 
 .137-136، مرجع سابق، صحسني محمدجابر،  (1)

 .196-195، مرجع سابق، صأبو زيدرضوان،  (2)
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الحــــــدود فــــــي الجــــــو ىــــــي حــــــدود مصــــــطنعة شــــــأنيا فــــــي ذلــــــك شــــــأن الحــــــدود بــــــين الميــــــاه اإلقميميــــــة 

 . (1)وأعالي البحار

ىــــذه النظريــــة ىــــو الكاتــــب الفرنســــي "فوشــــيو" الــــذي قــــدم ىــــذه  بــــرز مــــن نــــادى إلــــىولعــــل أ

ــــة إلــــى مجمــــع القــــانون الــــدولي فــــي العــــام  كحــــل شــــامل لمشــــكمة مــــدى ســــيادة الدولــــة  1911النظري

عمــــــى الجــــــو، إال انــــــو وبــــــالرغم مــــــن مناداتــــــو بالحريــــــة المطمقــــــة لمطيــــــران، فقــــــد أورد بعــــــض القيــــــود 

ـــع الطـــائر  ـــة تمن ـــود مكاني ـــة، وىـــي قي ـــى ىـــذه الحري ـــا عمـــى عم ـــق تحـــت ارتفـــاع معـــين، ومن ة عـــن التحمي

ـــــي بـــــاريس وقتيـــــا وىـــــو بـــــرج ايفـــــل،  ســـــبيل المثـــــال عـــــدم الطيـــــران تحـــــت مســـــتوى أعمـــــى المبـــــاني ف

ة عمـــــى عمــــو يمكـــــن ومنيــــا مـــــا ىــــو قيـــــود موضــــوعية يتمثـــــل بعــــدم جـــــواز تحميــــق الطـــــائرات األجنبيــــ

 .   (2)منو، حفاظًا عمى إسرار الدولة العسكرية ةالتقاط الصور الفوتوغرافي

ــــاريس لســــنة  ــــي مــــؤتمر ب ــــدولي ف ــــانون ال ــــى مشــــرعي الق ــــة عم ــــب ىــــذه النظري ــــد كــــادت تغم وق

لتصــــــب  قانونــــــًا دوليــــــا نافــــــذًا، حيــــــث ذىــــــب مشــــــروعي القــــــانونين الفرنســــــي واأللمــــــاني إلــــــى  1910

تقريــــــر ىــــــذا المبــــــدأ، مــــــع وضــــــع بعــــــض القيــــــود االتفاقيــــــة عميــــــو بــــــين مختمــــــف الــــــدول، إال أن ىــــــذا 

وروســـــيا وذلـــــك بســـــبب مـــــا وجـــــو ليـــــذه  احاب القـــــرار السياســـــي فـــــي بريطانيـــــاالتجـــــاه لـــــم يـــــرق ألصـــــ

 .(3)النظرية من انتقادات

                                                 
السياســية الحــدود : حســين، أحمــد شــمس الــدين، أنظــر، كــذلك 196_195، مرجــع ســابق، صأبــو زيــدرضــوان،  (1)

 . 15م، ص2000، )رسالة ماجستير(، جامعة النيمين، السودان، وأثرىا في العالقات الدولية

ــل حمــد اهلل ، حمــد اهلل محمــد،   (2) ــانون الجوي:األفكــار والقواعــد األساســية_عقد النق ــداخمي الق ــدولي وال الجــوي ال
 .62م، ص6212اض، ، الطبعة األولى، مكتبة القانون واالقتصاد، الريالبضائعلألشخاص و 

نـت،  ، بحـث منشـور عمـى موقـع محامـاةلنظـام القـانوني لمفضـاء الجـوي فـوق إقمـيم الدولـةابـدوي، حيـاة متـولي،  (3)
 . 91/2/2017، تاريخ ازيارة:http://www.mohamah.net، 2016/مايو/6مشار إليو بتاريخ: 

http://www.mohamah.net/answer/39828/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.mohamah.net/
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ـــــة الحريـــــة المطمقـــــة ىـــــو فـــــي كونيـــــا  ـــــين ىـــــذه االنتقـــــادات التـــــي تعرضـــــت ليـــــا نظري ومـــــن ب

تســـــتند إلـــــى عـــــدم قـــــدرة  الدولـــــة عمـــــى الســـــيطرة الفعميـــــة عمـــــى جوىـــــا، وىـــــو األمـــــر الـــــذي ال تتطمبـــــو 

 .(1)يادة عمى اإلقميم ال تشترط السيطرة الفعمية عميوالسيادة، إذا أن الس

وأمـــــا القـــــول بـــــأن الجـــــو مفتـــــوح بطبيعتـــــو، وانـــــو ال يمكـــــن أن تـــــرد عميـــــو حـــــدود، فيـــــو قـــــول 

يعجــــز عـــــن تفســــير الوضـــــع فــــي البحـــــار العاليــــة، ىـــــذا إلــــى جانـــــب تناســــي أصـــــحاب النظريــــة بـــــأن 

ــــــيم المحيطــــــات والبحــــــار ال تعــــــد جميعيــــــا مــــــن أعــــــالي البحــــــار، فقســــــم كب يــــــر منيــــــا يعتبــــــر مــــــن إقم

 . (2)الدولة وىو البحر اإلقميمي

  :ثانيًا: النظرية المؤكدة لسيادة الدولة عمى اإلقميم الجوي)السيادة المطمقة(

ــــزامن مــــع أصــــحاب ــــة، أصــــحاب نظريــــة معاكســــة تمامــــا ليــــا، وىــــم  ت ــــة الحريــــة المطمق نظري

عــــــل أبــــــرز مــــــن نــــــادى بيــــــذه أصــــــحاب نظريــــــة الســــــيادة المطمقــــــة لمدولــــــة عمــــــى إقميميــــــا الجــــــوي، ول

ـــــــذلك ىـــــــو  ـــــــول ب ـــــــذي دفعيـــــــم لمق ـــــــق ال ـــــــزي "وســـــــتميك" ، وكـــــــان المنطم ـــــــو اإلنجمي ـــــــة ىـــــــو الفقي النظري

اعتبـــــارىم لمحريـــــة المطمقـــــة فـــــي الجـــــو إغفـــــال حقيقـــــي لمصـــــمحة الدولـــــة، كـــــذلك فـــــي اعتبـــــارىم الجـــــو 

 .(3)الذي يعمو إقميم الدولة البري أو البحري جزء ال يتجزأ عن إقميم الدولة ككل

يعتبـــــر أبــــــرز مــــــا أثــــــر عمـــــى أراء أصــــــحاب نظريــــــة الســــــيادة المطمقـــــة ىــــــو تمــــــك الكتابــــــات و 

واألدبيـــــــات المتعمقـــــــة بقـــــــانون العمـــــــو فـــــــي القـــــــانون الخـــــــاص، وأىميـــــــا ذلـــــــك المبـــــــدأ القائـــــــل بحريـــــــة 

                                                 
، الطبعـة األولـى دار صـفاء لمنشـر النقـل الجـويلطيـران المـدني: األحكـام العامـة و اغطاشة، أحمـد عبـد المطيـف،  (1)

 .22م، ص6226والتوزيع، عمان، 

 .21، صالمرجع السابق (2)

 .197_196، مرجع سابق، صأبو زيدرضوان،  (3)
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صـــــاحب العمـــــو فيـــــو، ال بـــــل بممكيتـــــو لـــــو عنـــــد بعـــــض الفقـــــو، ومـــــا يترتـــــب عمـــــى ذلـــــك مـــــن حقـــــوق 

 . (1)رضة الغيركحق االستغالل والتصرف ومنع معا

ولكــــــن ىــــــذه النظريــــــة تعرضــــــت لمعديــــــد مــــــن االنتقــــــادات المعتبــــــرة، حيــــــث أنيــــــا غالــــــت فــــــي 

مســـــألة الســـــيادة إلـــــى حـــــد جعـــــل مـــــن الســـــيادة عـــــائق فـــــي طريـــــق االتصـــــال والنقـــــل الـــــدوليين بحيـــــث 

ــــــى اإلضــــــرار بمصــــــال  الدولــــــة أكثــــــر مــــــن نفعيــــــا، كمــــــا أن قياميــــــا بقيــــــاس الجــــــو  ســــــيؤدي ذلــــــك إل

ـــــــو ينطـــــــ ـــــــى العديـــــــد مـــــــن المغالطـــــــات واإلشـــــــكاليات، بســـــــبب اخـــــــتالف الطبيعـــــــة بممكيـــــــة العم وي عم

الفعميــــة والقانونيــــة لمفضــــاء الجــــوي عــــن طبيعــــة ممكيــــة العمــــو، ىــــذا بجانــــب عــــدم وضــــعيا أي نـــــوع 

ـــــى ممكيـــــة العمـــــو تـــــرد  ـــــذي قامـــــت عميـــــو، فحت ـــــدأ الســـــيادة بخـــــالف المنطمـــــق ال مـــــن القيـــــود عمـــــى مب

 . (2)عمييا العديد من القيود الموضوعية

 : ثالثًا: النظريات الوسطى )نظرية المناطق والنظرية الوظيفية(

بين النظريتين المطمقتين السابقتين وقف بعض الفقياء موقفًا وسطًا، ال يعطي صفة الحرية 

المطمقة لمطيران، وال يعطي الدولة سيادة مطمقة عمى األجواء، ونتج عن ذلك ظيور نظريتين 

 مختمفتين ىما: 

 طقأ: نظرية المنا

ومفاد ىذه النظرية أن الفضاء الجوي ينقسم إلى أكثر من منطقة، بحيث تخضع بعضيا 

لسيادة الدولة المطمقة، بينما تخضع باقي المناطق لمبدأ الحرية المطمقة، ومن االتجاىات التي تبنت 

ري والبحري ىذه النظرية االتجاه القائل بتقسيم الفضاء الجوي إلى منطقتين: األولى لصيقة باإلقميم الب
                                                 

لــــة منشــــورة عمــــى موقــــع الموســــوعة العربيــــة، )د.ت(، ، مقاقــــانون األجــــواء والفضــــاء الخــــارجيممنــــدي، مــــاىر، (1)
ency.com-https://www.arab:22/2/2017، تاريخ الزيارة . 

 السابق، بدون صفحة.  المرجع (2)

https://www.arab-ency.com/
https://www.arab-ency.com/
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ويمكن شغميا بالمباني والمنشآت، وتكون تحت سيادة الدولة المطمقة، أما المناطق األخرى فيي تمك 

نما يتبع مبدأ حرية األجواء  .(1)التي تعمو المنطقة األولى وفي ىذه المناطق ال تكون لمدولة سيادة وا 

ي إلى أكثر من وقد تفرع عن ىذه النظرية نظريات مشابية أخرى قسمت الفضاء الجو  

منطقة لعل أبرزىا كان نظرية المناطق األكثر شيوعًا، والتي قسمت الفضاء الجوي إلى ثالثة مناطق 

ىي: المنطقة السفمى وىي التي تمحق باإلقميم البري أو البحري الذي يعموىا من حيث إطالق  

ة كإعطاء اإلذن إخضاعيا لمبدأ السيادة، ومنطقة وسطى يكون لمدولة فييا بعض مظاىر السياد

لممرور البريء لمطائرات األجنبية، ومنطقة عموية ثالثة فوق المنطقة الوسطى تتميز بالحرية التامة 

 . (2)لممالحة دون أي خضوع لسيادة الدولة التي تعموىا، شأنيا في ذلك شأن أعالي البحار

لى جانب عدم تطبيق ىذه النظرية نيائيًا بشكل عممي عمى المستوى الدول ي، فقد تعرضت وا 

لمكثير من االنتقادات أبرزىا ىو عدم مراعاتيا لمصال  الدول سواء تمك المتعمقة بالسيادة أو بحرية 

النقل، وصعوبة تقسيم الفضاء الجوي من الناحية العممية، ألن النقل الجوي يحتم في بعض األحيان 

تخمق حالة من ازدواجيتو النظام الصعود واليبوط المستمر لمطائرة، أما عمى المستوى القانوني فيي 

القانوني، ال بل تتعدى ذلك إلى تعدده، األمر الذي يعتبر مثمب وثغرة تتسبب في الكثير من 

 . (3)المشاكل

 

 

                                                 
 .198، مرجع سابق، أبو زيدرضوان،  (1)

ــالبيجــي، اينــاس محمــد،  (2) ، المركــز القــومي لإلصــدارات القانونيــة، داخمي والــدوليالقــانون الجــوي: القــل الجــوي ال
 .199، مرجع سابق، أبو زيد، كذلك: رضوان، 63م، ص2013القاىرة، 

 .67، مرجع سابق، صمحمد، حمد اهلل (3)
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 : ب: النظرية الوظيفية

مــــن فكـــــرة  نانطمقــــ مــــواتيال وىــــي نظريــــة ذات أســــس مختمفـــــة عــــن ســــابقاتيا مــــن النظريـــــات

مقــــت ىــــذه النظريــــة مــــن الوظيفــــة أو الغايــــة التــــي يمكــــن أن تحديــــد نطــــاق اإلقمــــيم الجــــوي، حيــــث انط

ة فــــي مختمــــف األجــــواء، فيــــي تقســــم ىــــذه الغايــــة مــــن حيــــث األصــــل يــــتســــتخدم بيــــا المركبــــات اليوائ

إلــــــى نــــــوعين: األول مشــــــروع ييــــــدف إلــــــى تحقيــــــق التواصــــــل بــــــين الــــــدول فــــــي المجــــــاالت الســــــممية 

ـــــ، ويكالتجـــــارة وحركـــــة األشـــــخاص المـــــدنيين ـــــق عمـــــى ىـــــذا الن ـــــة األجـــــواء وانحســـــار مبـــــدأ وع طب حري

ـــــر المشـــــروع ل جـــــواء الـــــذي لحـــــدودالســـــيادة إلـــــى أضـــــيق ا ـــــاني فيـــــو االســـــتخدام غي ، أمـــــا النـــــوع الث

غيـــــر  أخـــــرى ية ومـــــا قـــــد يمحـــــق بيـــــا مـــــن نشـــــاطاتاتيتمثـــــل فـــــي النشـــــاطات العســـــكرية أو اإلســـــتخبار 

 . (1)سممية، وىو ما ينطبق عميو مبدأ سيادة الدولة بصورة موسعة

ــــــى  وبــــــالرغم ــــــف الــــــدول، إضــــــافة إل مــــــن فاعميــــــة ىــــــذه النظريــــــة، ومواءمتيــــــا لمصــــــال  مختم

إيجادىـــــا لمعديـــــد مـــــن الحمـــــول لممعضـــــالت القانونيـــــة والعمميـــــة التـــــي تواجـــــو حركـــــة الطيـــــران الـــــدولي، 

ـــــة  ـــــة األنظمـــــة القانوني ـــــد أمـــــام ازدواجي إال أنيـــــا تعرضـــــت لمنقـــــد بحجـــــة أنيـــــا تفـــــت  المجـــــال مـــــن جدي

 .(2)تستمزم تصور كل أسباب التحميق في كل مرة وتعددىا، فضاًل  عمى أنيا

 : عمى اإلقميم الجوي المطمب الثاني: الواقع الدولي والتشريعات المتعمقة بسيادة الدولة

بســـــبب مــــــا اكتنـــــف مســــــألة الفضـــــاء الجــــــوي لمدولـــــة مــــــن إشـــــكاليات جعمتيــــــا تتنــــــاقض ذات 

 والتبــــاين وبســــبب االخــــتالفمــــرة مــــع مبــــدأ الســــيادة، وذات أخــــرى مــــع حريــــة النقــــل الجــــوي الــــدولي، 

ــــــدول فــــــي االتجاىــــــات والنظريــــــات الفقييــــــة  ــــــف ال ــــــت مختم التــــــي عالجــــــت ىــــــذه المســــــألة، فقــــــد حاول

                                                 
 .26، مرجع سابق، صاحمد عبد المطيفغطاشة،  (1)

  .22، صالمرجع السابق (2)
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ــــدأ الســــيادة  ــــواءم مــــع  مب ــــي تت ــــة الت ــــول التوافقي ــــوع مــــن الحم ــــل الجــــوي إيجــــاد ن ــــدء حركــــة النق ــــذ ب ومن

الجــــــوي  بصــــــفتو ممــــــثاُل لكيــــــان وشخصــــــية الــــــدول مــــــن جيــــــة، وبــــــين الحريــــــة التــــــي يتطمبيــــــا النقــــــل

 . (1)بطبيعتو من جية أخرى

ـــــي األجـــــواء مـــــرت بمراحـــــل  ـــــدولي لمســـــألة الســـــيادة ف ـــــة التنظـــــيم ال ـــــإن رحم ـــــدم ف تبعـــــًا لمـــــا تق

 زمانية مختمفة ومتعددة، ويمكن تقسيم ىذه المراحل إلى مرحمتين أساسيتين، ىما:

 : دىاوما بع  1212إلى اتفاقية باريس  : بدء التشريعات الوطنية وصوالً 1

أصـــــــب  النقـــــــل ظـــــــاىرة دوليـــــــة، وأصـــــــب  بمقـــــــدور مختمـــــــف البمـــــــدان الطيـــــــران عبـــــــر مـــــــا أن 

األجـــــــواء، وبعـــــــد أن أدركـــــــت الـــــــدول أىميـــــــة وخطـــــــورة الطيـــــــران وخصوصـــــــًا بعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة 

األولــــى، حتــــى ســــارعت الكثيــــر منيــــا إلــــى تقريــــر حــــق ســــيادتيا عمــــى الفضــــاء الــــذي يعمــــو إقميميــــا، 

ـــــوا ـــــى تشـــــريع ق ـــــدول فـــــي حينيـــــا إل ـــــة واتجيـــــت ال ـــــة مـــــن أجـــــل بســـــط ىـــــذه الســـــيادة، واألمثم نين وطني

، وصــــــدور 1920لســــــنة  اعمــــــى ذلــــــك كثيــــــرة منيــــــا: صــــــدور قــــــانون المالحــــــة الجــــــوي فــــــي بريطانيــــــ

ــــة فــــي مصــــر 1924( لســــنة 57المرســــوم رقــــم ) فــــي العــــراق فــــأن  أمــــا ، (2)الخــــاص بالمالحــــة الجوي

ـــــــذي  41بـــــــرقم  1939قـــــــانون لتنظـــــــيم الطيـــــــران فـــــــي األجـــــــواء العراقيـــــــة صـــــــدر فـــــــي ســـــــنة  أول وال

لســـــنة  148ثـــــم بعـــــد ذلـــــك صـــــدر قـــــانون رقـــــم  1947لســـــنة  16عـــــدلت بعـــــض مـــــواده بقـــــانون رقـــــم 

 . (3)باسم قانون الطيران المدني 1974

                                                 
  . 23، ماىر، مرجع سابق،صممندي (1)

 .203، مرجع سابق، صأبو زيدن، رضوا (2)

، مقالة منشورة عمى موقع السمطة القضائية االتحادية العراقية، مشار إلييا قانون الطيران المدنيعبد اهلل، عماد،  (3)
  . 23/2/2017، تاريخ الزيارة:http://www.iraqja.iqم، 18/7/2016بتاريخ:

http://www.iraqja.iq/
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ـــــت التشـــــريعات ا ـــــم توال ـــــة المتعمقـــــة بالفضـــــاء الجـــــوي و ث ـــــوالي لوطني ـــــة فـــــي الت المالحـــــة الجوي

وبــــالرغم مــــن اخــــتالف أحكـــــام متعمــــق بالمالحــــة،  اً حتــــى أصــــبحت معظــــم دول العــــالم تممــــك تشـــــريع

ىـــذه القـــوانين إلـــى أنيـــا جميعيـــا قـــد قـــررت مبـــدأ الســـيادة المطمقـــة عمـــى األجـــواء، وىـــو األمـــر الـــذي 

 . (1)أصب  وكأنو عرًف دولي مستقر

وقــــد أدى مــــا جــــرى عميــــو العمــــل مــــن التقنــــين الــــوطني لمســــألة ســــيادة الدولــــة عمــــى األجــــواء 

عات الجويــــــة كانــــــت فـــــي حينيــــــا بدائيـــــة وتبــــــال  بمســــــألة دورًا إيجـــــابي جــــــدًا، بـــــالرغم مــــــن أن التشـــــري

ـــــل الجـــــوي، ولكنيـــــا فـــــي ذات  ـــــي يقتضـــــييا النق ـــــة والحريـــــة الت ـــــل مـــــن المرون ـــــى درجـــــة تقم الســـــيادة إل

مبـــــدأ الســـــيادة فيـــــو بوجـــــو عـــــام،  رالوقـــــت ســـــاىمت فـــــي اســـــتقرار التنظـــــيم القـــــانوني ل جـــــواء واســـــتقرا

ـــاخ قـــانوني مـــن أجـــل التعـــ ـــق من ـــدولي فـــي ىـــذا المجـــال ممـــا أســـفر كـــذلك فقـــد ســـاىمت فـــي خم اون ال

ــــــي العــــــام  ــــــاريس ف ــــــة ب ــــــع اتفاقي ــــــي جمــــــاعي عــــــن  1919عــــــن توقي ــــــر دول ــــــر أول تعبي ــــــي تعتب و الت

 .(2)النظام القانوني الدولي في الجو

وقــــــد جــــــاء فــــــي المــــــادة األولــــــى مــــــن ىــــــذه االتفاقيــــــة "تقــــــرر ل طــــــراف المتعاقــــــدة فــــــي ىــــــذه 

ــــو إقميميــــا" المعاىــــدة  أن لكــــل منيــــا ســــيادة كاممــــة ومطمقــــة ــــذي يعم ، ممــــا (3)فــــوق الفضــــاء الجــــوي ال

 يعني أن االتفاقية سارت عمى ذات النيج الذي قررتو التشريعات الوطنية.

غيـــــر أن تقريـــــر مبـــــدأ الســـــيادة فـــــي المـــــادة األولـــــى مـــــن المعاىـــــدة لـــــم يحـــــل دون تـــــأثر ىـــــذه 

نصـــــت االتفاقيـــــة  االتفاقيـــــة بمصـــــمحة الجماعـــــة الدوليـــــة فـــــي تيســـــير المالحـــــة الجويـــــة الدوليـــــة، فقـــــد

                                                 
 .50-49، صمرجع سابق، محمد فريدلعريني، ا (1)

، مقالـة عمميـة منشـورة عمـى منتـديات الحقـوق والعمـوم النظام القانوني لممجال الجوي والفضـائيفرحات، عبد اهلل،  (2)
 . 42/2/2017، تاريخ الزيارة:dz.com-http://www.droitم، 11/8/2009القانونية، مشار إلييا بتاريخ: 

  .1919أنظر نص المادة األولى من اتفاقية باريسلممزيد  (3)

http://www.droit-dz.com/


56 

 

فـــــي المــــــادة الثانيـــــة منيــــــا"تمن  فــــــي وقـــــت الســــــمم حريـــــة المــــــرور البــــــريء لمطـــــائرات التابعــــــة لمــــــدول 

 .(1)المتعاقدة األخرى، بشرط مراعاة الشروط المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية"

ــــم  ــــة ت ــــر مــــن مــــؤتمر واتفاقي ــــى أجوائيــــا فــــي أكث ــــة عم ــــدأ الســــيادة المطمقــــة لمدول وقــــد تأكــــد مب

ـــــد لســـــنة عقـــــدىا ب ـــــة مدري ـــــاريس، فقـــــد أكـــــدتيا اتفاقي ـــــة ب ـــــدتيا اســـــبانيا مـــــع  1926عـــــد اتفاقي ـــــي عق الت

ــــذكر ــــي لــــم يكتــــب ليــــا فــــي العمــــل مجــــال ي ــــة والت ــــدأ  ،عــــدد مــــن دول أمريكــــا الالتيني كمــــا أخــــذت بمب

المعقــــــودة بــــــين الواليــــــات المتحــــــدة  والعديــــــد  1928الســــــيادة المطمقــــــة لمدولــــــة اتفاقيــــــة ىافانــــــا لســــــنة 

تينيــــــة، وحققــــــت ىــــــذه االتفاقيــــــة تقــــــدمًا فــــــي مجــــــال حريــــــة الطيــــــران عنــــــدما ســــــمحت مــــــن الــــــدول الال

 . (2)لمدول األطراف بالمرور الجوي البريء بدون الحاجة إلى إذن بينيا

 وما بعدىا:  1944: اتفاقية شيكاغو2

اقتراب الحرب العالمية الثانية عمى االنتياء، قامت الواليات المتحدة التي أدت ظروف  مع

وىو ما وكان سببًا _ ،إنتاج الطائرات المدنية والتجارية في العالمفي ذلك الوقت إلى احتكارىا  الحرب

ونتيجة في ذات الوقت الزدياد متانة الوضع االقتصادي األمريكي في تمك الحقبة_ قامت بالدعوة إلى 

في  م بخصوص السيادة عمى األجواء، وشاركت1944مؤتمر حضرت أعمالو في شيكاغو في العام 

، ظيرت (3)ىذا المؤتمر واحد وخمسون دولة حول العالم، كنتيجة لمنقاش والمفاوضة في ىذا المؤتمر

 :(4)إقميميا الجوي وىيثالثة اتجاىات دولية فيما يتعمق بسيادة الدولة عمى 

                                                 
القــانون الجــوي ، كــذلك: موســى، طالــب حســين، 125محيــو، محاضــرات فــي قــانون الطيــران، مرجــع ســابق، ص (1)

 . 12م، ص2013، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، الدولي

 .21، مرجع سابق، صد اهلل، محمد حم كذلك: ،1، صمرجع سابق ،فرحات، عبد اهلل (2)

 .139، مرجع سابق، ص، حسنيجابر (3)

، الطبعــة األولــى، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة القــانون الــدولي لمحــدود: مفيــوم الحــدود الدوليــةســعد اهلل، عمــر،  (4)
 . 138-134م، ص2003الجزائرية، الجزائر، 
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اتجــــــاه الواليــــــات المتحــــــدة، الــــــذي أيدتــــــو الســــــويد وىولنــــــدا، والــــــذي يــــــتمخص فــــــي االعتــــــراف مــــــن  .1

اإلصـــــرار مـــــع ذلـــــك عمـــــى الفضــــاء الجـــــوي الـــــذي يعموىـــــا، و لكـــــل دولـــــة ســـــيادة  حيــــث المبـــــدأ بـــــأن

ــــــى  ــــــدول حــــــق طبيعــــــي فــــــي االتصــــــال ببعضــــــيا، وقصــــــر التمتــــــع بحريــــــة اليــــــواء عم عمــــــى أن لم

 الدول الصديقة، وفقًا لمبدأ المعاممة بالمثل.

ـــــذي حظـــــي بتأييـــــد العـــــدد األكبـــــر مـــــن الوفـــــود فـــــي المـــــؤتمر، ومفـــــاد  .2 اتجـــــاه المممكـــــة المتحـــــدة، ال

ىــــذا االتجــــاه ىــــو معارضــــة اتجــــاه الواليــــات المتحــــدة القائــــل بــــأكبر قــــدر مــــن الحريــــة فــــي الجــــو، 

مناديــــًا عمــــى العكــــس بشــــعار النظــــام فــــي الجــــو، عــــن طريــــق تمكــــين الدولــــة مــــن مباشــــرة ســــيادتيا 

 في الفضاء الجوي الذي يعموىا أو عمى األقل إخضاع ىذه المسألة لمتنظيم الدولي. 

ـــــذي مثمتـــــو كـــــ .3 ـــــادي إلـــــى تنظـــــيم األجـــــواء االتجـــــاه ال ـــــذي ين ـــــدا ونيوزلنـــــدا واســـــتراليا، و ال ل مـــــن كن

 بشـــــــكل دولـــــــي تحـــــــت إشـــــــراف منظمـــــــة دوليـــــــة عمـــــــى نمـــــــط الييئـــــــة األمريكيـــــــة لمطيـــــــران المـــــــدني

(CAB)(1) ـــــى ـــــة عم ـــــي تباشـــــرىا كـــــل دول ـــــة معظـــــم االختصاصـــــات الت ـــــث تباشـــــر ىـــــذه الييئ ، بحي

 إقميميا الجوي. 

لثالثـــــــة، الـــــــذي لـــــــم يكـــــــن ســـــــوى مجـــــــرد مظيـــــــر الصـــــــراع بـــــــين ىـــــــذه االتجاىـــــــات ا ىوانتيـــــــ

لتضـــــارب المصـــــال  االقتصـــــادية والسياســـــية لمـــــدول المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمر، إلـــــى عـــــدم تغميـــــب أي 

ــــاريس،  ــــة ب ــــي اتفاقي ــــى وجــــو مشــــابو لمــــا كــــان عميــــو األمــــر ف ــــة الرئيســــية عم منيــــا، فصــــدرت االتفاقي

عمـــــى المزيـــــد مـــــن القيـــــود  مكممتـــــين، تنصـــــان نثـــــم وضـــــعت إلـــــى جانـــــب االتفاقيـــــة الرئيســـــية اتفاقيتـــــا

عمــــــى مبــــــدأ الســــــيادة فــــــي الجــــــو، ومزيــــــد مــــــن حريــــــة التنقــــــل والحركــــــة،، وبالتــــــالي تحقــــــق مــــــا رمــــــت 
                                                 

ىـو احــد ىيئــات الجـوي األمريكــي و  لمجمــس الــوطني لسـالمة النقــل: ىـو ا(CABالييئـة األمريكيــة لمطيـران المــدني) (1)
 التحقيـق وتحديـد أسـباب حـوادث وسـائل النقـل المختمفـةىـي  يتومسـؤولتنظيم قطاع النقـل الجـوي الـداخمي األمريكيـة، و 

 أسعار تذاكر الطيـران،يخص  تنظيم مااألخرى  ومن ميامو، وتقديم التوصيات إلى وزير النقل، وخصوصًا الطائرات
 بشكل عام.  وتنظيم خطوط الطيران التجاري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
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الواليـــــــات المتحـــــــدة إلـــــــى تضـــــــمينو فـــــــي االتفاقيـــــــة الرئيســـــــية، واســـــــتمرت ىـــــــذه االتفاقيـــــــة باســـــــتقطاب 

فاقيــــة ىــــي الــــدول التــــي صــــادق اغمبيــــا عمييــــا وعمــــى االتفــــاقيتين المكممتــــين ليــــا حتــــى أصــــبحت االت

المصـــــدر األساســـــي لمتشـــــريع الـــــدولي المتعمـــــق بالســـــيادة الجويـــــة خصوصـــــاً، وبتنظـــــيم النقـــــل الجـــــوي 

 .(1)عموما

ـــــــة اتجـــــــاه مســـــــألة الســـــــيادة الدوليـــــــة تبعـــــــًا  يالحـــــــظ ممـــــــا ســـــــبق اخـــــــتالف التوجيـــــــات الدولي

لمصــــــال  ىــــــذه الــــــدول مــــــن جيــــــة، وتبعــــــًا الخــــــتالف وجيــــــات النظــــــر القانونيــــــة مــــــن جيــــــة أخــــــرى؛ 

، ولمعرفــــــة أي اإلتجاىــــــات الفقييـــــــة قــــــة األمــــــر اخــــــتالف المــــــدارس الفقييــــــةكل فــــــي حقيوالتــــــي تشــــــ

التـــــي ســـــادت فـــــي مرحمـــــة مـــــا بعـــــد النقـــــاش الـــــدولي و الفقيـــــي الـــــذي دار حـــــول ىـــــذه المســـــالة جـــــاء 

  المبحث الثاني من ىذا الفصل. 

 

                                                 
 وما بعدىا.  205، مرجع سابق، صأبو زيدرضوان،  (1)
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ثشثثث ك   أحكثثث الثااقي ت ثثث لثالفيل ثثثلثسثثث ثثلدثثث عثىثثث  ئهثالفيلثثثلث  ثثث ثأ  ا  ثثث ث :ثالمبحثثثلثاليثثث   

ث:(ثيلالحق  4411

نتناول اتفاقية شيكاغو ومالحقيا في ىذا المبحث بسبب العديد من االعتبارات القانونية  

والواقعية، ففضاًل عمى كون ىذه االتفاقية ىي االتفاقية الشاممة التي عنيت بمسألة سيادة الدول عمى 

ل بأحكاميا دوليُا، ىذا إلى جانب فيي كذلك مازالت قائمة إلى يومنا ىذا، وما زال يعم ،األجواء

انتشار االتفاقية الواسع، حيث أنيا تعد من االتفاقيات الدولية العالمية نظرًا لمصادقة أغمب دول 

العالم عمييا، ناىيك عن أنيا تعد المصدر الرئيسي لقواعد النقل الجوي المتعمقة بالسيادة، وتعتبر 

 في ىذا المجال.التقنين المباشر ل عراف الدولية السائدة 

ومن أجل استعراض أحكام ىذه االتفاقيات المتعمقة بالسيادة، كان لزامًا أن دراسة ىذا 

الموضوع في جزئيتين، األولى تتعمق باالتفاقية الرئيسية والتي جاءت معظم أحكاميا لمتأكيد عمى 

تي اشتممت عمى تقييد مبدأ مبدأ السيادة، والثانية تتعمق باالتفاقيات الممحقة باالتفاقية الرئيسية وال

 السيادة المقرر في االتفاقية الرئيسة، وىو ما سيتم عرضو في المطمبين التاليين:

 : )اتفاقية شيكاغو الرئيسية( المطمب األول: تقرير مبدأ سيادة الدولة عمى أجوائيا ومظاىره

بشكل  ائياتم التأكيد عمى سيادة كل دولة عمى أجو  مطمع اتفاقية شيكاغو الرئيسيةفي  

لكل دولة  أنتعترف الدول المتعاقدة  : "االتفاقية من جاء في المادة األولى حيث، واض  وصري 

 .(1)"ةسيادة كاممة ومطمق إقميمياعمى الفضاء الجوي الذي يعمو 

                                                 
، منشــــــــور عمــــــــى موقــــــــع قســــــــطاس اإللكترونــــــــي، )د.ت( عمــــــــى الــــــــرابط:  1944نــــــــص اتفاقيــــــــة شــــــــيكاغو لعــــــــام  (1)

http://qistas.com،  :ورة فــي وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بــاقي نصــوص االتفاقيــة المــذك .28/2/2017تــاريخ الزيــارة
 الدراسة واالتفاقيات الممحقة بيا مأخوذة من ذات المصدر.  

http://qistas.com/
http://qistas.com/
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النص أن االتفاقية وسعت مبدأ السيادة حينما أقرتو لكل دولة سواء أكانت في  ىناوالمالحظ 

حيث أنيا قررت مبدأ السيادة لمدول  1919باريس سالفتياال، وىو ما لم تفعمو  مأ طرف في االتفاقية

األطراف في المعاىدة دون سواىم، ولعل ذلك يحمل في طياتو الشمولية التي تسعى المعاىدة إلى 

الوصول إلييا، كذلك فإن مثل ىذا االعتراف بسيادة مختمف الدول عمى إقميميا الجوي ما ىو إال 

 .   (1)ة لالنضمام لالتفاقية ومظير وبادرة لحسن النية وعدم الخروج عن األعراف الدوليةدعوة عام

ومن أجل تجاوز النظريات المتعمقة بمدى اإلقميم الجوي، وحسم الموقف اتجاه ماىيتو واتجاه 

بيان مدى السيادة عميو ومداىا وكيفيتيا، فقد جاءت المادة الثانية من االتفاقية لتعريف اإلقميم الجوي و 

، األراضيالدولة  إقميميشمل  فإنو فيما يتعمق بتطبيق ىذه المعاىدةسيادة الدولة عميو حيث نصت: "

المشمولة  أوسمطتيا او حمايتيا  أوالمالصقة ليا، الواقعة تحت سيادة الدولة  اإلقميميةوالمياه 

 ".بانتدابيا

إلقمــــــيم الجــــــوي متبنيــــــة ويالحــــــظ فــــــي ىــــــذا الــــــنص أن االتفاقيــــــة أخــــــذت بــــــالمفيوم الموســــــع ل

جــــــزء كبيــــــر مــــــن نظريــــــة الســــــيادة المطمقــــــة عمــــــى األجــــــواء، بــــــل وتعــــــدت ذلــــــك فــــــي تقريــــــر الســــــيادة 

ـــــو ىـــــذا  ـــــبض ب ـــــى أجوائيـــــا، كـــــذلك ممـــــا ين ـــــدول أخـــــرى لتعطييـــــا حـــــق الســـــيادة عم ـــــة ل ـــــدول المنتدب لم

الــــنص ىــــو عــــدم تحديــــد مفيــــوم معــــين لمســــيادة بــــل ذكرىــــا عمــــى إطالقيــــا، بــــالرغم مــــن االخــــتالف 

قيـــــي فـــــي تحديـــــد مضـــــمونيا، ممـــــا يعنـــــي أن االتفاقيـــــة أرجعـــــت لكـــــل دولـــــة النظـــــر إلـــــى ســـــيادتيا الف

 .(2)بطريقتيا المختمفة

                                                 
-50م، ص1989، الطبعـة األولـى، المكتبـة القانونيـة، القـاىرة، دروس في القانون الجويمحمدين، جالل وفـاء،  (1)

، )بحــث ســيادة الدولــة عمــى فضــائيا الجــوي وأثــره عمــى حريــة المالحــة الجويــة: رابحــي، خضــر، انظــر، كــذلك 51
 . 12_7م، ص2017/فبراير/22منشور(، مجمة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثميجي، الجزائر، 

 . 207، مرجع سابق، صأبو زيدرضوان،  (2)
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ــــــة أن أحكاميــــــا  ــــــة مــــــن المــــــادة الثالث ــــــى والثاني ــــــرتين األول ــــــي الفق ــــــة ف كــــــذلك حــــــددت االتفاقي

ـــــة، دون تمـــــك العســـــكرية أو الشـــــرطية، حيـــــث جـــــاء  تســـــري عمـــــى حركـــــة الطـــــائرات المدنيـــــة والتجاري

ــــى: " فــــ ــــى طــــائرات ي الفقــــرة األول ــــط وال تطبــــق عم ــــة فق ــــى الطــــائرات المدني ــــق ىــــذه المعاىــــدة عم تطب

" بينمــــــــا عرفــــــــت مفيــــــــوم طــــــــائرات الدولــــــــة بــــــــالفقرة الثانيــــــــة مــــــــن ذات المــــــــادة والتــــــــي جــــــــاء الدولــــــــة

تعتبــــــــر مــــــــن طــــــــائرات الدولــــــــة الطــــــــائرات المســــــــتعممة فــــــــي الخــــــــدمات الحربيــــــــة والجمركيــــــــة  فييــــــــا"

 ".والشرطة

الــــــنص جــــــاء لمتأكيــــــد عمــــــى التوســــــع فــــــي مبــــــدأ ســــــيادة الدولــــــة عمــــــى أجوائيــــــا،  ولعــــــل ىــــــذا

حيــــــث أن عــــــدم انطبــــــاق المعاىــــــدة عمــــــى الطــــــائرات العســــــكرية ونحوىــــــا، مــــــا ىــــــو إال اســــــتبعاد ألي 

حــــــق أو حريــــــة تقررىــــــا المعاىــــــدة لمثــــــل ىــــــذه الطــــــائرات، إنمــــــا اقتصــــــار تمــــــك الحريــــــات و الحقــــــوق 

 . (1)ى وجو الخصوص لمنقل الجوي الدوليعمى الطائرات المدنية التي تستخدم عم

وافقــــت كــــل مــــن ويتصــــل بــــذلك مــــا قررتــــو المــــادة الرابعــــة مــــن المعاىــــدة والتــــي جــــاء فييــــا: "

ىـــــذه  أغـــــراضال تتفـــــق مـــــع  أغـــــراضالـــــدول المتعاقـــــدة عمـــــى عـــــدم اســـــتعمال الطيـــــران المـــــدني فـــــي 

 ." المعاىدة

ن المعاىـــــدة قـــــررت فـــــي ومـــــن أجـــــل إيجـــــاد ضـــــمانة قويـــــة الحتـــــرام مبـــــدأ ســـــيادة الدولـــــة، فـــــإ

ــــــدول  الفقــــــرة الثالثــــــة مــــــن المــــــادة الثالثــــــة وجــــــوب إيجــــــاد تــــــرخيص لمطيــــــران أو اليبــــــوط مــــــن قبــــــل ال

ال يجــــــوز لطــــــائرة الدولــــــة التابعــــــة المتعاقــــــدة فــــــي اإلقمــــــيم الجــــــوي لمختمــــــف الــــــدول، حيــــــث نصــــــت: "

صــــــمت كانــــــت قــــــد ح إذا إالتيــــــبط عميــــــو  أن أو أخــــــرىدولــــــة  إقمــــــيمتطيــــــر فــــــوق  أنلدولــــــة متعاقــــــدة 

 ص".وطبقا لشروط ذلك الترخي أخرىيقة طر  أيةترخيص بذلك باتفاق خاص او  عمى
                                                 

 .208سابق، صالمرجع ال (1)
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ـــــث نصـــــت: "  ـــــة حي ـــــو المـــــادة السادســـــة مـــــن ذات االتفاقي ـــــذي جـــــاءت ب وىـــــو ذات الحكـــــم ال

 إذا إالدولـــــة متعاقـــــدة او فـــــي داخمـــــو  إقمـــــيميطيـــــر فــــوق  أنخـــــط جـــــوي دولـــــي منـــــتظم  ألييجــــوز ال 

 أو اإلذنذلـــــك  أحكـــــامن قبــــل تمـــــك الدولــــة وبشـــــرط مراعــــاة ترخيصــــا مـــــ أوخاصـــــا إذنــــًا ان يحمـــــل كــــ

 "الترخيص

ويالحـــــظ فـــــي ىـــــذه النصـــــوص األخيـــــرة عـــــودة مـــــرة أخـــــرى الحتـــــرام وتكـــــريس مبـــــدأ ســـــيادة 

ـــــع الـــــدول المتعاقـــــدة وغيـــــر المتعاقـــــدة عمـــــى إقميميـــــا الجـــــوي، ال بـــــل إن فـــــي تقريـــــر مثـــــل ىـــــذا  جمي

لمتعاقـــــدة، دالالت كثيـــــرة، فـــــذلك يعتبـــــر الحـــــق _التـــــرخيص قبـــــل الطيـــــران أو اليبـــــوط_ لمـــــدول غيـــــر ا

بمثابــــــة لــــــيس فقــــــط اعتــــــراف بســــــيادتيا، إنمــــــا خطــــــوة عمميــــــة وممارســــــة قانونيــــــة أوجبتيــــــا المعاىــــــدة 

 .  (1)عمى أطرافيا

وفــــــــي مقابــــــــل االلتــــــــزام الــــــــذي فرضــــــــتو المعاىــــــــدة عمــــــــى أطرافيــــــــا فــــــــي المــــــــادة الســــــــابقة _ 

أخـــــرى الحتـــــرام مبـــــدأ الســـــيادة لتعطـــــي الثالثـــــة_، جـــــاءت المـــــادة الســـــابعة مـــــن المعاىـــــدة  وكضـــــمانة 

الحـــــق لمـــــدول األطـــــراف فـــــي ممارســـــة ســـــيادتيا عمميـــــًا بمنـــــع أي نشـــــاط جـــــوي لبـــــاقي الـــــدول داخـــــل 

ـــــاق مســـــبق ـــــرخيص أو اتف ـــــيم الجـــــوي دون إذن أو ت ـــــث جـــــاء فييـــــا: "(2)اإلقم ـــــدة ، حي ـــــة متعاق لكـــــل دول

 أوبريـــــــدا  أوبــــــا ركا تأخــــــذبــــــان  األخــــــرىلطــــــائرات الــــــدول المتعاقــــــدة  اإلذنتــــــرفض  أنالحــــــق فــــــي 

. كمـــــا اإلقمــــيمداخـــــل نفــــس  أخــــرىنقطــــة  إلــــىلــــنقميم بمقابـــــل  إقميميــــابضــــائع مــــن أي نقطــــة داخـــــل 

أي امتيــــاز مــــن ىــــذا القبيــــل  -بصــــفة مطمقــــة -ال تعمــــل أي ترتيبــــات او تمــــن بــــأتعيــــدت كــــل دولــــة 

تحصـــــل لنفســـــيا عمـــــى مثـــــل ىـــــذه  أن أو، أخـــــرىو مؤسســـــة نقـــــل جـــــوي تابعـــــة لدولـــــة أ أخـــــرىلدولـــــة 

 ". أخرىة من دولة الميز 
                                                 

 . 54، مرجع سابق، صجالل وفاءمحمدين،  (1)

58، صجالل وفاء، مرجع سابقمحمدين،   (2)
 .
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ــــــة  ــــــة أنيــــــا أعطــــــت الحــــــق لمدول ــــــي قررتيــــــا االتفاقي ــــــي تجــــــل آخــــــر لمظــــــاىر الســــــيادة الت وف

صـــــاحبة اإلقمـــــيم أن تســـــتمزم ىبـــــوط الطـــــائرات التـــــي تحمـــــق فـــــي إقميميـــــا الجـــــوي إذا اقتضـــــى الحـــــال 

ذلـــــك، وأن تمزميـــــا عـــــدم الطيـــــران فـــــي المنـــــاطق التـــــي تحـــــددىا، كـــــذلك قـــــررت المعاىـــــدة وجـــــوب أن 

 طائرة لموائ  وتنظيم دولة اإلقميم، وىو ما أكدتو المادة الخامسة من االتفاقية . تخضع ال

ــــــث  ــــــرام مبــــــدأ الســــــيادة، حي وجــــــاءت المــــــادة التاســــــعة مــــــن االتفاقيــــــة لتســــــتكمل مظــــــاىر احت

أنيـــــا أعطـــــت لمـــــدول األعضـــــاء الحـــــق فـــــي تحديـــــد منـــــاطق محرمـــــة ال يجـــــوز الطيـــــران فييـــــا لبـــــاقي 

ـــــــدول، ومـــــــن الواضـــــــ  أن ىـــــــذا الحـــــــ ـــــــاطق التـــــــي ال ـــــــك المن ـــــــاطق العســـــــكرية أو تم ق يســـــــتيدف المن

 تعتبرىا الدولة ذات حساسية معينة. 

ــــذي يتمثــــل فــــي بســــط الســــمطة وفــــرض  ــــة، ال وباالنتقــــال لموجــــو ا خــــر لمظــــاىر ســــيادة الدول

القــــوانين واألنظمــــة الداخميــــة ليــــا عمــــى مــــا يوجــــد فــــي إقميميــــا مــــن أشــــياء أو أشــــخاص، فقــــد قــــررت 

ـــــد مـــــن ا ـــــوائ  المعاىـــــدة العدي ـــــق القـــــوانين و الم لنصـــــوص المتعمقـــــة بيـــــذا الشـــــأن، فيـــــي توجـــــب تطبي

، وىــــو مــــا نصــــت عميــــة المــــادة (1)المســــتعممة فــــي المالحــــة الجويــــة الدوليــــةالوطنيــــة عمــــى الطــــائرات 

الحاديـــــــة عشـــــــر مـــــــن االتفاقيـــــــة، ومـــــــا نصـــــــت عميـــــــو المـــــــادة الثالثـــــــة عشـــــــر مـــــــن انطبـــــــاق القـــــــانون 

 ئر ومرسمي البضائع. الداخمي لدولة اإلقميم عمى طاقم الطا

حترازيـــــة تقضـــــي وفـــــي ذات الصـــــدد فقـــــد قـــــررت المعاىـــــدة حـــــق الدولـــــة فـــــي اتخـــــاذ تـــــدابير ا

لــــــى الــــــدول التــــــي تنتشــــــر فييــــــا العــــــدوى وذلــــــك مــــــن أجــــــل مكافحــــــة انتشــــــار بمنــــــع االنتقــــــال مــــــن و  ا 

ـــــيش  ـــــيم بتفت ـــــة اإلقم ـــــة فـــــي المـــــادة الرابعـــــة عشـــــر منيـــــا، كمـــــا وأعطـــــت الحـــــق لدول األمـــــراض واألوبئ

                                                 
، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر العممــي التنظــيم القــانوني لمطيــران المــدني فــي الدولــة الفدراليــةنــون، يــونس ، محمــد د (1)

، موجــود عمــى الموقــع اإللكترونــي لممــؤتمر:   1072الــذي تقيمــو جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنويًا، )د.ن(، ص
http://slconf.uaeu.ac.ae1/3/2017ريخ الزيارة:، تا . 

http://slconf.uaeu.ac.ae/
http://slconf.uaeu.ac.ae/


64 

 

ات اليابطـــــة عمـــــى إقميميـــــا، حيـــــث جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة السادســـــة عشـــــر مـــــن االتفاقيـــــة: " الطـــــائر 

ــــــدول المتعاقــــــدة  تســــــبب تــــــأخيرا غيــــــر  أنبــــــدون  -تفــــــتش أنلمســــــمطات المختصــــــة فــــــي كــــــل مــــــن ال

تفحــــــص  أنليــــــا  أنطيرانيــــــا كمــــــا  أوعنــــــد ىبوطيــــــا  األخــــــرىطــــــائرات الدولــــــة المتعاقــــــدة  -معقــــــول

 " نصوص عنيا في ىذه المعاىدةالم األخرىالشيادات والمستندات 

وممـــــا ســـــبق نســـــتخمص كيـــــف قـــــررت اتفاقيـــــة شـــــيكاغو الرئيســـــية مبـــــدأ ســـــيادة الدولـــــة عمـــــى 

اقمييمـــــــا الجـــــــوي وأرســـــــت قواعـــــــده، وكيـــــــف أنيـــــــا أخضـــــــعت النقـــــــل الجـــــــوي الـــــــدولي لمظـــــــاىر ىـــــــذه 

ــــــى األشــــــياء واألشــــــخاص الموجــــــودين  ــــــو، وعم ــــــيم ذات ــــــى اإلقم ــــــي انصــــــبت عم ــــــة والت الســــــيادة المختمف

   فيو.

  )االتفاقيتان الممحقتان باالتفاقية الرئيسية(سيادة الالمطمب الثاني: القيود الواردة عمى مبدأ 

ــــدول  ــــع بيــــا طــــائرات ال ــــات التــــي تتمت ــــى إقميميــــا الجــــوي الحري ــــة عم ــــدأ ســــيادة الدول يقابــــل مب

 رأينــــا كيــــف، وقــــد (1)األخــــرى فــــي ىــــذا اإلقمــــيم، والتــــي تســــمى عــــادة حريــــات اليــــواء أو حريــــات الجــــو

ــــ ــــى اإلقم ــــة عم ــــدأ ســــيادة الدول ــــر مب ــــى تقري ــــة شــــيكاغو الرئيســــية عم يم الجــــوي ، انصــــبت أحكــــام اتفاقي

وكيـــــف أنيـــــا ركـــــزت عمـــــى إبـــــراز مظـــــاىر ىـــــذه الســـــيادة، ولـــــم تعطـــــي جانبـــــًا كبيـــــرًا ليـــــذه الحريـــــات، 

وىـــــو األمـــــر الـــــذي لـــــم تصـــــبو إلـــــى تحقيقـــــو الواليـــــات المتحدة_منظمـــــة مـــــؤتمر شـــــيكاغو_ بقـــــدر مـــــا 

ــــــكانــــــت تصــــــبو إ ــــــى رار المزيــــــد مــــــن الحريــــــة فــــــي األجــــــواء، لــــــى إق ــــــات المتحــــــدة إل ممــــــا دفــــــع الوالي

اســــــتغالل االســـــــتمرار فـــــــي أعمـــــــال مـــــــؤتمر شـــــــيكاغو بعـــــــد إقـــــــرار االتفاقيـــــــة الرئيســـــــية، فـــــــي وضـــــــع 

صــــــيغة التفــــــاقيتين ممحقتــــــين بيــــــا، اســــــتيدفتا تالفــــــي مــــــا تضــــــمنتو االتفاقيــــــة الرئيســــــية مــــــن أحكــــــام 

ق، إلــــى إقــــرار نــــوع مــــن الحريــــة الجويــــة، وىــــذا مــــا كــــان فعــــاًل، تؤكــــد مبــــدأ الســــيادة بشــــكل شــــبو مطمــــ
                                                 

ــدوليدويــدار، ىــاني،  (1) ــران التجــاري: النقــل التجــاري ال ــانون الطي م، 2000، دار الجامعــة الجديــدة، اإلســكندرية، ق
 .122ص
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إذ وقعـــــــت فـــــــي شـــــــيكاغو بعـــــــد االتفاقيـــــــة الرئيســـــــية اتفاقيتـــــــان ممحقتـــــــان باالتفـــــــاق الرئيســـــــي، وبيـــــــذا 

كانــــــــت ىاتــــــــان االتفاقيتان_اتفاقيــــــــة مــــــــرور الخطــــــــوط الجويــــــــة المنتظمــــــــة، واتفاقيــــــــة النقــــــــل الجــــــــوي 

جـــــاه األمريكـــــي فـــــي مـــــؤتمر شـــــيكاغو، ومحاولـــــة نحـــــو الــــدولي_ دلـــــيال عمـــــى االنتصـــــار الجزئـــــي لالت

تحريــــــر الفضــــــاء الجـــــــوي لمــــــدول المتعاقــــــدة مـــــــن الســــــيادة اإلقميميــــــة المطمقـــــــة، عــــــن طريــــــق تقريـــــــر 

 .(1)حريات اليواء التي ىي في الواقع قيود موضوعية عمى مبدأ السيادة

قـــــوق فقـــــد أقـــــرت اتفاقيـــــة مـــــرور الخطـــــوط الجويـــــة المنتظمـــــة حريتـــــان رئيســـــيتان تســـــميان بح

 : (2)المرور وىما

الحريــــة األولــــى: وىـــــي الحــــق المقـــــرر لمطــــائرات التابعــــة لدولـــــة العمــــم فـــــي الطيــــران فـــــوق :1

 إقميم الدولة المرخصة دون توقف

ـــــــف :2 ـــــــي التوق ـــــــم ف ـــــــة العم ـــــــرر لمطـــــــائرات التابعـــــــة لدول ـــــــة: وىـــــــي الحـــــــق المق ـــــــة الثاني الحري

التوقـــــف لمتـــــزود بـــــالوقود أو  ألغـــــراض غيـــــر تجاريـــــة فـــــي إقمـــــيم الدولـــــة المرخصـــــة، وقـــــد يكـــــون ىـــــذا

 أعمال الصيانة و اإلصالح، أو ألي غرض آخر. 

ــــة حر  ــــدولي فيــــي ثالث ــــل الجــــوي ال ــــة النق ــــي أقرتيــــا اتفاقي ــــات الت ــــات رئيســــية أمــــا عــــن الحري ي

 : (3)تين األولى والثانية، تسمى بحقوق القيام بالعمميات التجارية وىيتعتبر استكمااًل لمحري

ـــــة: وىـــــي ا:1 ـــــران فـــــي الحريـــــة الثالث ـــــم فـــــي الطي ـــــة العم ـــــرر لمطـــــائرات التابعـــــة لدول لحـــــق المق

 إقميم الدولة المرخصة وفي إنزال الركاب أو البضائع أو البريد القادمين من دولة العمم.

                                                 
 .27، مرجع سابق، صأحمد عبد المطيفغطاشة،  (1)

 .33-32، ص، محمد فؤادلعرينيا (2)

 .22، مرجع سابق، صأحمد عبد المطيفغطاشة،  (3)
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ـــــة المرخصـــــة وفـــــي :2 ـــــران فـــــي إقمـــــيم الدول ـــــة الرابعـــــة: وىـــــي الحـــــق المقـــــرر فـــــي الطي الحري

 أخذ ركاب وبضائع وبريد ذاىبين إلى دولة العمم. 

الحريـــــة الخامســـــة: وىـــــي الحـــــق فـــــي الطيـــــران فـــــي إقمـــــيم الدولـــــة المرخصـــــة وفـــــي أخـــــذ أو :3

ـــة ســـواء كـــان مكـــان ىـــذه الدولـــة  ـــى دولـــة ثالث ـــد قـــادمين مـــن أو ذاىبـــين إل ـــزال ركـــاب وبضـــائع وبري إن

ـــــة المرخصـــــة، أو بـــــين  الثالثـــــة فـــــي الطريـــــق الجـــــوي ســـــابق عمـــــى دولـــــة العمـــــم أو الحـــــق عمـــــى الدول

 الدولتين.

ـــــــررة فـــــــي  ومـــــــن الجـــــــدير ـــــــى الحريـــــــات الســـــــابقة المق ـــــــم االصـــــــطالح عم ـــــــو قـــــــد ت ـــــــذكر أن بال

االتفـــــــاقيتين الالحقتــــــــين التفاقيـــــــة شــــــــيكاغو بمصــــــــطم  "الحريـــــــات الخمــــــــس" حتـــــــى أخــــــــذت ىاتــــــــان 

 . (1)االتفاقيتان ىذا االسم واشتيرتا بو 

ـــــرد  ـــــدأ الســـــيادة، فيـــــي ال تخمـــــو مـــــن قيـــــود ت ـــــودا عمـــــى مب ـــــات تعـــــد قي ذا كانـــــت ىـــــذه الحري وا 

ذ أن لكــــل حريــــة قيــــد ينظميــــا ويجعــــل منيــــا خاضــــعة لنظــــام قــــانوني، وذلــــك بيــــدف تجنــــب عمييــــا، إ

الفوضـــــى أو ســـــوء اســـــتعمال الحـــــق والتعســـــف فيـــــو، فاتفاقيـــــة الخطـــــوط الجويـــــة_ التـــــي قـــــررت كمـــــا 

ـــــى مباشـــــرة ىـــــاتين الحـــــريتين،  ـــــود عم ـــــد مـــــن القي ـــــة_ أوردت العدي ـــــى والثاني ـــــة األول ـــــو الحري ســـــبق بيان

 :(2)ي احتفاظ الدولة المتعاقدة بالحقوق التاليةوىي القيود التي تتمثل ف

: حقيـــــا فـــــي تعيـــــين الطريـــــق الـــــذي يســـــمكو فـــــوق إقميميـــــا الخـــــط الجـــــوي الـــــدولي التـــــابع لدولـــــة 1

متعاقــــدة أخــــرى، وكــــذا المطــــارات التــــي يمكنــــو اســــتخداميا، وىــــو مــــا نصــــت عميــــو االتفاقيــــة فــــي 

 الفقرة الرابعة من المادة األولى منا.

                                                 
 .123، مرجع سابق، صىانيدويدار،  (1)

 وما بعدىا. 27، مرجع سابق، ص محمدحمد اهلل ،  (2)
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ـــــرض ر 2 ـــــي ف ـــــديم تســـــييالت : حقيـــــا ف ـــــل اســـــتخدام المطـــــارات أو تق ـــــة ومعقولـــــة مقاب ســـــوم عادل

ــــررة عمــــى  ــــد ىــــذه الرســــوم عــــن مثيالتيــــا المق ــــة الدوليــــة، بشــــرط أن ال تزي أخــــرى لمخطــــوط الجوي

الطــــائرات الوطنيــــة التــــي تعمــــل فــــي خطــــوط دوليــــة مماثمــــة، وبيــــذا الحكــــم جــــاءت الفقــــرة الثانيــــة 

 من المادة األولى من االتفاقية. 

ا أن تطمـــــب مـــــن مؤسســـــات النقـــــل الجـــــوي التـــــي ســـــمحت ليـــــا بـــــاليبوط ألســـــباب غيـــــر : حقيـــــ3

تجاريـــــة ، أن تقـــــدم خـــــدمات تجاريـــــة معقولـــــة فـــــي األمـــــاكن التـــــي ســـــتيبط فييـــــا، وىـــــو مـــــا جـــــاء 

 في الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية. 

بيـــــة إذا ثبـــــت لمؤسســـــة النقـــــل الجـــــوي األجن اة: حقيـــــا فـــــي وقـــــف أو إلغـــــاء التـــــراخيص المعطـــــ4

ـــــي يـــــد  ـــــة أن جـــــزءا ىامـــــًا مـــــن ممكيـــــة ىـــــذه المؤسســـــة و الســـــيطرة الفعميـــــة عمييـــــا ليســـــت ف لمدول

 رعايا الدولة المتعاقدة، وىو ما قررتو الفقرة الخامسة من المادة األولى من المعاىدة.

ــــأن  ــــة، يقضــــي ب ــــي أول أقســــام االتفاقي ــــدييي، مــــذكور ف ــــد ب ــــرد قي ــــود ي ــــك القي ــــب تم ــــى جان ل وا 

ألولــــــى والثانيــــــة ال تســــــريان نيائيــــــا عمــــــى المطــــــارات المخصصــــــة ل غــــــراض العســــــكرية، الحــــــريتين ا

أو تمـــــــك الغيـــــــر مفتوحـــــــة لمخطـــــــوط الجويـــــــة الدوليـــــــة المنتظمـــــــة، وفـــــــي منـــــــاطق االشـــــــتباك المســـــــم  

ــــــاطق، وفــــــي زمــــــن  ــــــى ىــــــذه المن ــــــة المؤديــــــة إل ــــــة عســــــكريا، وكــــــذلك الطــــــرق الجوي والمنــــــاطق المحتم

 .(1)مذكورتين مقيدا بموافقة السمطات الحربية المختصةالحرب يكون استعمال الحريتين ال

                                                 
 . 210، مرجع سابق، صأبو زيدرضوان،  (1)



68 

 

الـــــدولي _التـــــي قـــــررت الحريـــــات  وتـــــرد كـــــل ىـــــذه القيـــــود الســـــابقة فـــــي اتفاقيـــــة النقـــــل الجـــــوي

الثالثـــــة والرابعـــــة والخامســـــة_ إلـــــى جانـــــب قيـــــود أخـــــرى غيـــــر موجـــــودة فـــــي اتفاقيـــــة المـــــرور، تبررىـــــا 

 .(1)الحريات الواسعة المنصوص عمييا في اتفاقية النقل

ـــــة والرابعـــــة والخامســـــة ال تنصـــــرف  ـــــات الثالث ـــــدولي أن الحري ـــــة النقـــــل الجـــــوي ال ـــــرر اتفاقي فتق

إال إلــــى الخطــــوط المــــارة بطريــــق مــــن شــــأنو أن يكــــون خــــط ســــير مباشــــر عمــــى وجــــو التقريــــب، يبــــدأ 

مـــــن حيـــــث ينتيـــــي اإلقمـــــيم األصـــــمي لمدولـــــة التـــــي تحمـــــل الطـــــائرة جنســـــيتيا، وىـــــو مـــــا نصـــــت عميـــــو 

 .(2)ن المادة األولى من االتفاقيةالفقرة األولى م

ـــــو  كـــــذلك تـــــنص الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن المـــــادة األولـــــى عمـــــى تحفـــــظ خـــــاص بالنقـــــل الـــــداخمي ل

نفــــس مضــــمون المــــادة الســــابعة مــــن االتفاقيــــة الرئيســــية، ومفــــاده حــــق كــــل دولــــة متعاقــــدة فــــي رفــــض 

ـــــد أو بضـــــا ـــــدول المتعاقـــــدة األخـــــرى بأخـــــذ ركـــــاب أو بري ئع بقصـــــد نقميـــــم اإلذن لمطـــــائرات التابعـــــة لم

 بمقابل من نقطة إلى أخرى داخل دولة اإلقميم. 

وتــــــنص المــــــادة الثالثــــــة مــــــن اتفاقيــــــة النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي عمــــــى قيــــــد آخــــــر، وىــــــو تعيــــــد 

ـــــد إنشـــــاء واســـــتغالل الخطـــــوط  ـــــرًا عن ـــــًا كبي ـــــيم وزن ـــــأن تق ـــــدة ب ـــــدول المتعاق ـــــة ال المـــــدى لمصـــــال  طويم

مصـــــــال  الخطـــــــوط الجويـــــــة اإلقميميـــــــة التـــــــي  الـــــــدول المتعاقـــــــدة األخـــــــرى، فيتوجـــــــب عمييـــــــا احتـــــــرام

يقتصــــر نشــــاطيا عمــــى منطقــــة جغرافيــــة معينــــة، كــــذلك تمتــــزم بــــأن ال تعــــوق تقــــدم الخطــــوط الطويمــــة 

 . (3)المدى التابعة لمدول المتعاقدة األخرى

                                                 
 . 22، مرجع سابق، ص محمدحمد اهلل ،  (1)

 . 22، مرجع سابق، ص محمدحمد اهلل ،   (2)

 .57_56، مرجع سابق، صجالل وفاء محمدين، (3)
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رغم مــــــن أنيــــــا عنيــــــت بســــــيادة الــــــدول عمــــــى لأن اتفاقيــــــة شــــــيكاغو وبــــــا ويتبــــــين ممــــــا ســــــبق

إال ىــــي مــــا  التــــيو  ،حريــــات اليــــواء المكممــــة ليــــا تناولــــت االتفاقيــــات الجــــوي إال أنيــــا وفــــي إقميميــــا

قيــــود موضــــوعية عمــــى مبــــدأ ســــيادة الدولــــة عمــــى فضــــائيا الجــــوي تخضــــع ىــــي األخــــرى لمقيــــود التــــي 

حركــــة النقــــل الجــــوي تعتبــــر مظيــــرًا الســــتمرار ســــيادة الدولــــة فــــي الجــــو وفقــــًا لتوازنــــات تراعــــي حريــــة 

تفاقيـــــات بمثابـــــة المرجـــــع األساســـــي الـــــذي يـــــنظم مســـــألة ســـــيادة ومبـــــدأ الســـــيادة، ممـــــا جعـــــل ىـــــذه اال

ــــــة عمــــــى إقميميــــــا الجــــــوي وفــــــق مــــــنيج راعــــــى مــــــا يتطمبــــــو الن ــــــة الدول ــــــدولي مــــــن حري ــــــل الجــــــوي ال ق

 ومرونة.

 :الثانيالفصل 

______________________________________________________ 

 :واقع االنسجام بين مبدأ السيادة و قواعد النقل الجوي 

ــــــا  ــــــل الجــــــوي فيمــــــا ســــــبق  رأين ــــــة النق ــــــدأ الســــــيادة مــــــن جيــــــة وحري ــــــين مب ــــــاط ب مــــــدى االرتب

ــــة  ــــدول فــــي بداي ــــا كيــــف تخبطــــت ال ــــة التــــي تنظمــــو مــــن جيــــة أخــــرى، ورأين ــــدولي والقواعــــد القانوني ال

عصــــر الطيــــران فــــي التوفيــــق بــــين مبــــدأ الســــيادة وحريــــة حركــــة النقــــل الجــــوي الــــدولي، وكيــــف أســــفر 

وضـــــع العديـــــد مـــــن التشـــــريعات التـــــي كـــــان مـــــن شـــــأنيا تضـــــييق الفجـــــوة  ىـــــذا التخـــــبط عـــــن محاولـــــة

النقمـــــة النوعيـــــة لـــــدرء اإلشـــــكاليات بمثابـــــة  1944بـــــين المفيـــــومين، وكيـــــف كانـــــت معاىـــــدة شـــــيكاغو

 التي سببيا النقل الجوي الدولي عمى مبدأ السيادة.  

ـــــي ـــــة الكبـــــرى الت ـــــذكر بـــــالرغم مـــــن األىمي ـــــة األمـــــر أن المعاىـــــدة ســـــابقة ال تتســـــم  وفـــــي حقيق

بيــــا، إال أنيــــا لــــم تكــــن العامــــل الوحيــــد فــــي تحقيــــق االنســــجام بــــين مبــــدأ ســــيادة الدولــــة وحريــــة النقــــل 
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عاىــــدة العديــــد مــــن العوامــــل والظــــروف والجيــــود التــــي أســــيمت فــــي مالجــــوي الــــدولي، إنمــــا لحقــــت بال

 تحقيق ىذا االنسجام المنشود.

ــــل أبــــرز ىــــذه العوامــــل التــــي ســــاىمت قــــد و  ــــدأ جــــاء ىــــذا الفصــــل لتحمي ــــين مب ــــق ب ــــي التوفي ف

الســـــــيادة وحريـــــــة حركـــــــة النقـــــــل الجـــــــوي الـــــــدولي، ولدراســـــــة ابـــــــرز النظريـــــــات التـــــــي تـــــــم اســـــــتحداثيا 

تحريــــــــر النقــــــــل الجــــــــوي أو مــــــــا يعــــــــرف بالســــــــماوات يقيــــــــا فــــــــي ىــــــــذا المجــــــــال، وىــــــــي نظريــــــــة وتطب

المفتوحـــــة، كـــــذلك تنـــــاول ىـــــذا الفصـــــل المنظمـــــات والييئـــــات الدوليـــــة  المســـــتحدثة فـــــي ىـــــذا المجـــــال 

 لدور الذي لعبتو في تحقيق االنسجام بين المفيومين. وا

 

العوامل واالعتبارات التي أسيمت في التوفيق بين مبدأ السيادة وقواعد : المبحث األول
 النقل الجوي الدولي

وحريـــــة النقـــــل  مـــــن جيـــــة أســـــيمت مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل فـــــي التوفيـــــق بـــــين مبـــــدأ الســـــيادة

ـــــي تحكمـــــو ـــــة الت ـــــى ىـــــذه العوامـــــل نجـــــد أن مـــــن جيـــــة أخـــــرى الجـــــوي والقواعـــــد القانوني ـــــالنظر إل ، وب

منيـــــا مـــــا ىـــــو قـــــانوني يرجـــــع إلـــــى تطـــــور التنظـــــيم القـــــانوني عمـــــى المســـــتوى الـــــدولي والـــــوطني فـــــي 

مــــا ىــــو واقعــــي ناشــــو عــــن ظــــروف ومقتضــــيات بــــرزت عمــــى الســــاحة أيضــــًا  مختمــــف الــــدول، ومنيــــا

 اليين: الدولية، ونناقش في ىذا المبحث ىذه العوامل في المطمبين الت
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سيادة وقواعد النقل الجوي المطمب األول: العوامل القانونية المساىمة في التوفيق بين مبدأ ال
 الدولي:

  :أواًل: تغير النظرة لمبدأ السيادة

بدأت إرىاصات القانون الجوي في فترة ممتيبة من الزمن، حيث كانت الدول تعظم مفيوم 

في تمك  ة من الصراعات والتجاذبات السياسية واأليدلوجيةالسيادة المطمقة بشكل كبير نتيجة لحال

الحقبة، وىو األمر الذي ألقى بظاللو عمى حرية النقل الجوي الدولي منذ البدايات األولى لو، فما كان 

من مختمف الدول إال التمسك بالمفيوم الجامد لمسيادة وخصوصًا السيادة اإلقميمية عمى األجواء، 

  .(1)ت الصعوبات القانونية في تحقيق التوفيق بين األمرينومن ىذا المنطمق بدأ

كذلك ساىمت الحربين األولى والثانية في خمق فجوة بين مفيوم السيادة وحرية النقل الجوي، 

حيث أدركت مختمف البمدان الخطورة التي تتسم بيا الطائرة وما يمكنيا القيام بو في أقاليميا الجوية 

طالع أو القصف أو غيرىا، وىو األمر الذي ساىم في زيادة التعارض من عمميات عسكرية كاالست

 . (2)والتباعد بين مفيوم السيادة وحرية النقل الجوي الدولي

وفي المحظة التي أوشكت أن تضع الحرب العالمية الثانية فييا أوزارىا جاء مؤتمر شيكاغو 

ة، ولعل أبرز األسباب التي أدت وما لحق بو من معاىدات كمحاولة دولية لحل ليذه المشكم 1944

دراكو  إلى قيام ىذا المؤتمر واالتفاقيات الممحقة بو، ىو إدراك المجتمع الدولي ألىمية النقل الجوي، وا 

 . (3)ألىمية مبدأ السيادة، واألىم من ذلك إدراكو لضرورة التوفيق بين األمرين

                                                 
 .328، مرجع سابق، صصلفيفرج اهلل،    (1)
 . 206_205، مرجع سابق، صأبو زيدرضوان،  (2)
 .22، مرجع سابق، صمحمد حمد اهلل ،   (3)
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دية التـــــــي عاشــــــــتيا وبمـــــــرور األيـــــــام ونتيجـــــــة لمعديـــــــد مـــــــن الظـــــــروف السياســـــــية واالقتصـــــــا

الســـــاحة الدوليـــــة، اختمفـــــت نظـــــرة الـــــدول لمبـــــدأ الســـــيادة حيـــــث غـــــدت الســـــيادة مـــــن منظـــــور القـــــانون 

ــــى الســــيادة  ــــة الثانيــــة، أصــــبحت النظــــرة إل ــــي مرحمــــة مــــا بعــــد الحــــرب العالمي ــــذي اســــتقر ف ــــدولي ال ال

ي الــــذي تعنــــي المســــاواة بــــين جميــــع الــــدول فــــي الحقــــوق والواجبــــات ومــــدى االنصــــياع لمقــــانون الــــدول

أنشــــأتو بنفســــيا، وغــــدى مفيــــوم المعاممــــة بالمثــــل غيــــر محصــــور بــــين دولتــــين أو أكثــــر، إنمــــا اتســــع 

 .(1)آفاق ىذا المبدأ في التعامل ليستوجب تطبيقو بين مختمف الدول

ــــة التــــي  ــــى القواعــــد القانوني وىــــذا االخــــتالف فــــي مفيــــوم الســــيادة انعكــــس بشــــكل ممحــــوظ عم

حيــــث أصــــب  احتــــرام ىــــذه القواعــــد لزامــــًا عمــــى كــــل دولــــة، بــــل تضــــمن حريــــة النقــــل الجــــوي الــــدولي، 

ـــــــى الظيـــــــور بمظيـــــــر  ـــــــب األوقـــــــات _ عم ـــــــي اغم ن كـــــــان تنافســـــــًا إعالمـــــــي ف ـــــــدول _ وا  تنافســـــــت ال

الراعيــــة لمقــــانون الــــدولي، وىــــو األمــــر الــــذي انعكــــس بشــــكل كبيــــر عمــــى حريــــة النقــــل الجــــوي الــــدولي 

 . (2)والقواعد التي تنظمو

ــــــى ممــــــا ســــــبق يتضــــــ  أن التطــــــور ا ــــــو عم ــــــى بظالل ــــــدولي ألق ــــــانون ال ــــــي الق ــــــذي حصــــــل ف ل

مفيـــــــوم مبـــــــدأ الســـــــيادة، ليصـــــــب  ىـــــــذا األخيـــــــر أكثـــــــر تطـــــــورًا واســـــــتيعابًا وانســـــــجاميا مـــــــع القواعـــــــد 

 القانونية الناظمة لمنقل الجوي. 

 :ثانيًا: استقرار القانون الدولي

نشـــــأ القـــــانون الدبموماســـــية بينيـــــا تبـــــادالت التجاريـــــة و منـــــذ قيـــــام الـــــدول ونشـــــوء العالقـــــات وال

الـــــدولي كغيـــــره مـــــن القـــــوانين بصـــــورة بدائيـــــة عمـــــى ىيئـــــة مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد التـــــي اســـــتقرت فـــــي 
                                                 

 (1)  David L. Bosco, Five to Rule Them All: The UN Security Council and the 
Making of the Modern World, New York, Oxford University Press, 2009, p. 5. 

 . 12_10، مرجع سابق، صعدناننعمة،    (2)
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، وبتطـــــور الـــــدول تطـــــورت ىـــــذه القواعـــــد ليـــــا ضـــــمير ىـــــذه الـــــدول وأصـــــبحت بمثابـــــة أعـــــراف ممزمـــــة

منــــذ نشــــوء الدولــــة بمفيوميــــا  -األشــــكال وأصــــبحت تعــــرف فيمــــا بعــــد د مــــن القوالــــب و وأخــــذت العديــــ

 .(1)بالقانون الدولي العام - الحديث

ويوجـــــد العديـــــد مـــــن التعريفـــــات لمقـــــانون الـــــدولي العـــــام، ولكنيـــــا فـــــي حقيقـــــة األمـــــر تنصـــــب 

جميعيـــــــا عمــــــــى حقــــــــل العالقـــــــات الدوليــــــــة، واســــــــتنادًا لـــــــذلك يعــــــــرف القــــــــانون الـــــــدولي العــــــــام بأنــــــــو 

لمجتمـــــع اأشـــــخاص مجموعـــــة القواعـــــد القانونيـــــة التـــــي تحكـــــم العالقـــــات بـــــين الـــــدول وتحكـــــم وتـــــنظم 

، وليـــــا مصـــــدران أساســـــيان ىمــــا األعـــــراف الدوليـــــة والمعاىـــــدات  يموواجبــــات يمالــــدولي وتحـــــدد حقـــــوق

  . (2)المواثيق الدولية، ومصادر احتياطية أخرى وىي الفقو والقضاءو 

ـــــد مـــــن المراحـــــل والتطـــــورات مرتبطـــــا بطبيعـــــة الحـــــال مـــــع  ـــــد مـــــّر القـــــانون الـــــدولي بالعدي وق

ــــــي مــــــّر  ــــــة القديمــــــة ومرحمــــــة المراحــــــل والتطــــــورات الت ــــــة الدول ــــــد مــــــر بمرحم بيــــــا مفيــــــوم الدولــــــة، فق

ــــل الحــــربين العــــالميتين،  ــــة مــــا قب ــــى مرحم ــــة، وصــــوال إل ــــة الثــــورات األوروبي العصــــور الوســــطى ومرحم

 .(3)وأخذ شكمو النيائي في مرحمة ما بعد انتياء الحرب العالمية الثانية

ـــــذ انتيـــــاء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة اســـــتقرت قواعـــــد القـــــ انون الـــــدولي ســـــواء التـــــي كـــــان فمن

مصــــــدرىا األعــــــراف والمجــــــامالت الدوليــــــة، أو تمــــــك التــــــي كــــــان مصــــــدرىا االتفاقيــــــات والمعاىــــــدات 

الدوليـــــة الثنائيـــــة او الجماعيـــــة، وأخـــــذ القـــــانون الـــــدولي فـــــي ىـــــذه الفتـــــرة الشـــــكل القـــــانوني الـــــذي ىـــــو 

                                                 
 .68ص ،م2007، دار النيضة العربية، القاىرة، مقدمة لدراسة القانون الدولي العامح الدين، الص ،عامر (1)
، بحـث غيـر منشـور، مركـز الشـرق العربـي لمدراسـات، لنـدن، مشـار نشاة وتطور المجتمع الدوليشناكو، ىشام،   (2)

الزيــارة:   .تـاريخhttp://www.asharqalarabi.org.ukمتـوفر عمـى الـرابط االلكترونـي:  ،2/3/2010إليـو بتـاريخ: 
2 /3 /2017 
 السابق.  المرجع (3)

http://www.asharqalarabi.org.uk.تاريخ/
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ظمــــة الدوليــــة لجميــــع دول عميــــو فــــي يومنــــا ىــــذا، وكــــان لتأســــيس ىيئــــة األمــــم المتحــــدة والتــــي تعــــد الم

 . (1)العالم دور بارز في إرساء قواعد القانون الدولي واستقرارىا

ـــــد أثـــــر ىـــــذا االســـــتقرار بطبيعـــــة الحـــــال عمـــــى القواعـــــد القانونيـــــة الناظمـــــة لحريـــــة حركـــــة  وق

ـــــالي أدى  ـــــي _كمـــــا ذكـــــر ســـــابقًا_ وبالت ـــــرة ذات طـــــابع دول النقـــــل الجـــــوي، وخصوصـــــا أن ىـــــذه األخي

ــــف الــــدو  ــــادة االنســــجام بطر احتــــرام مختم ــــدولي إلــــى زي ــــدأ الســــيادة ل لمقــــانون ال ــــأخرى بــــين مب يقــــة أو ب

ــــة النقــــل الجــــوي، فاســــتقراو  ــــى االنصــــياع ألحكامــــو أضــــفى  رحري ــــدول عم ــــدولي وتيافــــت ال القــــانون ال

قيمــــة كبيــــرة عمــــى ىــــذه القواعــــد وجعميــــا محــــط انتبــــاه واحتــــرام جميــــع الــــدول، وبــــالرجوع إلــــى القواعــــد 

حركــــة النقــــل الجــــوي خصوصــــًا تمــــك المتعمقــــة بمبــــدأ الســــيادة نجــــد بــــأن جميــــا  القانونيــــة التــــي تضــــبط

ــــــة، ال بــــــل يمكــــــن القــــــول بــــــأن  نابعــــــة مــــــن مصــــــدر أساســــــي، وىــــــو المعاىــــــدات واالتفاقيــــــات الدولي

ـــــى  قواعـــــد القـــــانون الجـــــوي المتعمقـــــة بمســـــالة الســـــيادة عمـــــى وجـــــو الخصـــــوص، و بالنظـــــام العـــــام عم

 .  (2)د القانون الدوليوجو العموم ىي جزء ال يتجزأ من قواع

  :ثالثًا: تماىي القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية

لعـــــل ابــــــرز انعكــــــاس لمتطــــــور واخـــــتالف النظــــــرة لمبــــــدأ الســــــيادة، وأكثـــــره مباشــــــرة ىــــــو ذلــــــك 

التطـــــور الـــــذي لحـــــق بالتشـــــريعات الوطنيـــــة بصـــــفة عامـــــة، وكيـــــف أنيـــــا عظمـــــت مـــــن دور التشـــــريع 

 . (3)الدولي وأعطتو قيمة كبرى

                                                 
(1)  

Ryngaert, Cedric. Jurisdiction in International Law. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 2008 , p23. 

 بتصرف كبير. 12، مرجع سابق، ص محمد، حمد اهلل   (2)
، مكانــة القــانون الــدولي العــام فــي إطــار القواعــد الداخميــة الدســتورية والتشــريعيةأبــو حجــازة، اشــرف عرفــات،   (3)

 . 622م، ص6222، 22)بحث منشور(،المجمة المصرية لمقانون الدولي، المجمد:
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ـــــا كيـــــف  ـــــانون الجـــــوي، ورأين ـــــة كمصـــــدر لقواعـــــد الق ـــــوانين الداخمي ـــــا الق ـــــد ســـــبق وأن تناولن وق

ـــق بـــالطيران ومـــا يتصـــل بـــو مـــن مســـائل ومـــن  ـــانون خـــاص ليـــا يتعم ـــة فـــي وضـــع ق انفـــردت كـــل دول

ضــــمنيا مســــألة الســــيادة، كمــــا ســــبق وأن رأينــــا كيــــف تعارضــــت أحكــــام ىــــذه القــــوانين مــــع الواقــــع مــــن 

ن جيــــة أخــــرى، وكيــــف دخــــل العــــالم فــــي حالــــة مــــن الفوضــــى نتيجــــة جيــــة ومــــع بعضــــيا الــــبعض مــــ

ــــــي يتســــــم بيــــــا بطبيعــــــة  ــــــرز  خصــــــائص القــــــانون الجــــــوي الت ــــــا أن مــــــن أب اخــــــتالف أحكاميــــــا، ورأين

ـــــدول ســـــريعا، ممـــــا  ـــــذي أدركتـــــو ال ـــــة، وىـــــو األمـــــر ال الحـــــال_ أو يجـــــب أن يتســـــم بيـــــا_ ىـــــو العالمي

ـــــي موحـــــد مـــــن خـــــالل اال ـــــى تأســـــيس قـــــانون جـــــوي دول ـــــة، حـــــدى بيـــــا إل ـــــات والمعاىـــــدات الدولي تفاقي

ــــة التــــي ســــنتيا فــــي مجــــال النقــــل الجــــوي، ومــــا  ــــالرغم مــــن عــــدم تخمييــــا عــــن القــــوانين الداخمي ىــــذا ب

 .(1)يتصل بو

ويمكــــــن القــــــول بــــــأن القــــــوانين الداخميــــــة ســــــاىمت فــــــي زيــــــادة االنســــــجام بــــــين مبــــــدأ الســــــيادة 

ـــــة األ ـــــي غاي ـــــدولي مـــــن خـــــالل مظيـــــر أساســـــي ف ـــــل الجـــــوي ال ـــــة النق ـــــين حري ـــــب وب ـــــة ىـــــو: تغمي ىمي

ــــــوطني، ف ــــــى التشــــــريع ال ــــــدولي عم ــــــي التشــــــريع ال ــــــو االف ــــــذي تعــــــد في ــــــات والمعاىــــــدات الحــــــين ال تفاقي

وخصوصــــًا فـــــي تمـــــك المســـــائل المتعمقـــــة بحريـــــة  الدوليــــة المصـــــدر األول واألساســـــي لمقـــــانون الجـــــوي

ذه ديــــد مــــن الــــدول ىــــ، فقــــد أعطــــت العالتنقــــل ومــــا يتصــــل بيــــا مــــن إشــــكاليات تتعمــــق بمبــــدأ الســــيادة

أعطتيـــــا لقوانينيـــــا الداخميـــــة، ولكـــــن أغمـــــب الـــــدول ذىبـــــت تفاقيـــــات نفـــــس القـــــوة التـــــي المعاىـــــدات واال

                                                 
 .50، صمرجع سابق، محمد فريدلعريني، ، أيضًا: ا10بق، ص، مرجع ساحسينمحيو،  (1)
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ـــــى  ـــــة عم ـــــات الدولي ـــــث نصـــــت عمـــــى تقـــــديم نصـــــوص المعاىـــــدات واالتفاقي ـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، حي إل

 . (1)نصوص قانونيا الداخمي لمطيران المدني في حالة التعارض أو االستشكال

لتشـــــريع الـــــدولي لمتشـــــريعات الوطنيـــــة قـــــانون الطيـــــران المـــــدني ومـــــن األمثمـــــة عمـــــى مســـــاواة ا

ــــذي جــــاء فيــــو "تعــــد أحكــــام معاىــــدة  ــــة الســــعودية، المســــمى نظــــام الطيــــران المــــدني، وال لمممكــــة العربي

شــــــيكاغو ومالحقيـــــــا وســــــائر المعاىـــــــدات الدوليـــــــة لمطيــــــران المـــــــدني األخـــــــرى التــــــي وافقـــــــت عمييـــــــا 

 .(2)المممكة جزء مكماًل ليذا النظام"

ذا قانون الطيران المدني األردني والذي نصت المادة الرابعة منو: "تطبق في المممكة وك 

 .(3)أحكام اتفاقية شيكاغو وسائر االتفاقيات والمعاىدات الدولية، والتي تكون المممكة طرفا فييا"

 الدول فقد أخذت باالتجاه ا خر، وىو تقديم أحكام المعاىدات واالتفاقيات الدوليةأما أغمب 

طة عمان التي ينص قانونيا : "تعتبر أحكام معاىدة نعمى قانون الطيران المدني الداخمي، ومنيا سم

والمعاىدات واالتفاقيات الدولية ذات الصمة بيذا الشأن،  1999شيكاغو ومعاىدة مونتلاير لعام 

ذا حدث تعارض بينيا تري أحكام اال تفاقيات المنضمة إليو السمطنة، جزء مكمل ليذا القانون، وا 

 . (4)والمعاىدات الدولية"

                                                 
الحقــوق،  كميــةالحقــوق، ، مجمــة ضــوء قواعــد ومبــادئ القــانون الــدولي الدوليــة المعاىــداتآثــار  ،الطراونــة، مخمــد (1)

النظـــام القـــانوني الـــدولي والنظـــام أيضـــًا: إبـــراىيم، عمـــي، .414ص  م،2،2005، المجمـــد1جامعـــة البحـــرين، العـــدد:
  .76م، ص1995، دار النيضة العربية، القاىرة، وني الداخمي: صراع أم تكامل؟القان

 ىــــ. 1426لعام  44المادة الرابعة من نظام الطيران المدني لمممكة العربية السعودية، رقم: م/  (2)
 م. 1985لسنة  44المادة الرابعة من قانون الطيران المدني األردني، رقم:  (3)
 م. 2004لسنة  93ثة من قانون الطيران المدني لسمطة عمان، رقم: المادة الثال  (4)
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وينص قانون الطيران المدني المصري عمى انو: "تسري أحكام المعاىدات واالتفاقيات الدولية 

لمطيران المدني التي انضمت إلييا الجميورية أو التي تنضم إلييا مستقباًل، كما تسري أحكام ىذا 

 (1)ت واالتفاقيات"القانون وذلك بما ال يتعارض مع أحكام ىذه المعاىدا

وبذلك يتض  كيف تماىت القوانين الداخمية مع المعاىدات واالتفاقيات الدولية، بحيث 

اعترفت ىذه القوانين بقوة التشريع الدولي فيما يتعمق بالنقل الجوي الدولي وما يتصل بو، وأحالت ىذه 

 ات بشكل واض  وصري .القوانين المسائل التي تتعارض وأحكاميا إلى تمك المعاىدات واالتفاقي

وىو األمر الذي يعني أن القوانين الداخمية ساىمت في انسجام مبدأ السيادة مع القواعد التي  

تحكم حركة وحرية النقل الجوي الدولي، إذ أن ىذا االعتراف وىذه اإلحالة ما ىما إال حسم لمسألة 

ىذه المسألة، وىذا الحسم يصب في التعارض الذي قد يقع بين القانون الداخمي والقانون الدولي في 

صال  التناغم الذي تنشده مختمف الدول بين سيادتيا من جية وحرية النقل الجوي الذي يتطمبو 

 الوضع الدولي من جية أخرى.

 :التوفيق بين مبدأ السيادة وحرية النقل الجوي الدوليبىمة االمطمب الثاني: العوامل الواقعية المس

السياسية واالقتصادية والثقافية التي يمكن تسميتيا بالعوامل  أدت مجموعة من العوامل

الواقعية، نظرًا لكونيا فرضت نفسيا عمى واقع الساحة الدولية، أدت إلى زيادة عممية االنسجام بين 

العديد من من المفاىيم بصورة أو بأخرى، ومن بين ىذه المفاىيم مفيومي السيادة ومفيوم حرية النقل 

والقواعد القانونية التي تحكمو، وىذه العوامل كثيرة ومتداخمة، ويمكن عرض أبرزىا الجوي الدولي 

 عمى النحو التالي: 

 
                                                 

 م. 1981لسنة  38المادة الثالثة من قانون الطيران المدني المصري، رقم:   (1)
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 واختالف طبيعة الصراعات الدولية: أواًل: النظام العالمي الجديد

ي الذي كان يشّكل القطب تاإلتحاد السوفي انيار، 9/11/1989  بعد سقوط جدار برلين في

مصطم  نتيجة لذلك ظير المّتحدة في النظام الدولي القائم عمى الثنائية القطبية، الثاني مع الواليات 

الجديد" من خالل مطالبة دول العالم الثالث بنظام عالمي جديد لتطوير الوضع  ي"النظام العالم

 ، وىو ما ارتأت فيو الواليات المتحدة األمريكية فرصةتوسيع قاعدة المشاركة الدولية من خالل يالدول

لترسيخ ىيمنتيا وقيادتيا لمعالم، وكان لنشوء ىذا المفيوم العديد من األبعاد والمظاىر السياسية 

 .(1)واالقتصادية

ــــــانوني ىــــــو  ــــــى المســــــتوى السياســــــي والق ــــــد عم ــــــرز مظــــــاىر النظــــــام العــــــالمي الجدي ولعــــــل أب

ومــــــة انحســــــار مفيــــــوم الســــــيادة الوطنيــــــة، واالنتقــــــال لمرحمــــــة جديــــــدة مــــــن الســــــيادة ىــــــي ســــــيادة الحك

ــــــانون  ــــــي الق ــــــة ف ــــــة المتمثم ــــــث أصــــــبحت الشــــــرعية الدولي ــــــة األمــــــم المتحــــــدة، حي ــــــة بييئ ــــــة ممثم الدولي

ــــي ــــرارات الجمعيــــة العامــــة لمنظمــــة األمــــم المتحــــدة ىــــي مصــــدر الســــيادة الحقيق ــــدولي، وق حيــــث  (2)ال

جــــاء فـــــي نـــــص الفقـــــرة األولـــــى مــــن المـــــادة الثانيـــــة مـــــن ميثـــــاق األمــــم المتحـــــدة: "تقـــــوم الييئـــــة عمـــــى 

المســـــاواة فـــــي الســـــيادة بـــــين جميـــــع اعضـــــائيا"، فيمـــــا نصـــــت الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن نفـــــس المـــــادة: مبـــــدأ 

"لكـــــــي يكفـــــــل اعضـــــــاء الييئـــــــة ألنفســـــــيم جميـــــــع الحقـــــــوق المزايـــــــا المترتبـــــــة عمـــــــى صـــــــفة العضـــــــوية 

ــــاق" ــــي ىــــذا الميث ــــى أنفســــيم ف ــــي أخــــذوىا عم ــــة باإللتزامــــات الت ــــي حســــن ني ــــي (3)يقومــــون ف ، ممــــا يعن

مختمـــــــف الـــــــدول األعضــــــاء أن يقومـــــــوا وبحســـــــن نيــــــة بالتزامـــــــاتيم التـــــــي  عمــــــىأن الميثــــــاق اشـــــــترط 
                                                 

زاقود، عبد السالم، العالقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديـد، دار زىـران لمطباعـة والنشـر، عمـان، الطبعـة  (1)
 .29صم، 2013األولى، 

، سمســمة كتــب المســتقبل العولمــة والنظــام العــالمي الجديــد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــةســمير، أمــين وآخــرون،  (2)
  .38، مرجع سابق، صعبد السالموما بعدىا، كذلك: زاقود،  12م، ص2010، بيروت، ديسمبر/38العربي، العدد: 

  يثاق المم المتحدة . الفقرتين األولى والثانية من المادة الثانية من م  (3)
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ـــــالرجوع إلـــــى ىـــــذه اإللتزامـــــات نجـــــد بأنيـــــا  ـــــدأ المســـــاواة، و ب ـــــى يتمتعـــــوا مب نـــــص عمييـــــا الميثـــــاق حت

عمــــــى ثالثــــــة أنــــــواع فيــــــي إمــــــا أن تكــــــون مجموعــــــة القواعــــــد التــــــي نــــــص عمييــــــا الميثــــــاق ذاتــــــو، أو 

عامــــــة أو مجمـــــس األمـــــن، أو تمــــــك اإللتزامـــــات التــــــي مجموعـــــة المقـــــررات الصــــــادرة عـــــن الجمعيـــــة ال

بصـــــــورة مباشـــــــرة عمـــــــى القواعـــــــد تـــــــنص عميـــــــا اإلتفاقيـــــــات الدوليـــــــة،  وىـــــــو االمـــــــر الـــــــذي انعكـــــــس 

ــــــدىا ــــــي تــــــدويل ىــــــذه القواعــــــد وتوحي واكســــــابيا  المنظمــــــة لحركــــــة النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي، فســــــاىم ف

 . المزيد من الشرعية

 :لدوليةالعولمة وازدياد حركة التجارة ا ثانيًا:

كـــــان مبة بو مـــــن الصـــــعمـــــن خـــــالل اســـــتقراء األدبيـــــات المتعمقـــــة بمفيـــــوم العولمـــــة يتبـــــين انـــــو 

ــــــف محــــــدد  ــــــى تعري ــــــذ الوقــــــوف عم ــــــر العممــــــاء والمفكــــــرين من ليــــــذا المفيــــــوم، فقــــــد شــــــغل ىــــــذا األخي

منتصــــف القــــرن العشـــــرين، وترجــــع صــــعوبة تعريـــــف ىــــذا المفيــــوم إلـــــى االخــــتالف فــــي االتجاىـــــات 

ــــــوم التــــــي وا راء والمفــــــاىيم  ــــــى اخــــــتالف العم التــــــي يتبناىــــــا البــــــاحثون إزاء ىــــــذه الظــــــاىرة، كــــــذلك إل

ـــــم السياســـــة  ـــــة، كعم ـــــول العممي ـــــد مـــــن الحق ـــــين العدي ـــــت ىـــــذه الظـــــاىرة، فيـــــي ظـــــاىرة مشـــــتركة ب تناول

 . (1)والعالقات الدولية، وكذلك عمم االقتصاد واالجتماع وغيرىا من العموم

نوعــــــة، ويمكــــــن تصــــــنيفيا مــــــن خــــــالل الزاويــــــة فيــــــي كثيــــــرة ومت ةأمــــــا التعريفــــــات األكاديميــــــ

التـــــي تنظـــــر منيـــــا إلـــــى ظـــــاىرة العولمـــــة إلـــــى ثالثـــــة اتجاىـــــات، وىـــــي: االتجـــــاه االقتصـــــادي والـــــذي 

تعنـــــــي فيـــــــو  العولمـــــــة الســـــــوق العـــــــالمي المفتـــــــوح والرأســـــــمالية العـــــــابرة لمقـــــــارات، واالتجـــــــاه الثقـــــــافي 

والقــــــيم الفكريــــــة حــــــول العــــــالم، و  واالجتمــــــاعي، والــــــذي تعنــــــي فيــــــو ســــــيولة وحريــــــة انتقــــــال األفكــــــار

                                                 
، مجمة كمية الممك خالد العسكرية ، ، )بحث منشور(العولمة في بعدىا الثقافي، منصور زويد ،مطيريلا (1)

  . 33م، ص1999مايو ، 58 :العدد
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االتجــــــــاه السياســــــــي والــــــــذي ينظــــــــر إلــــــــى العولمــــــــة مــــــــن زاويــــــــة الصــــــــراع بــــــــين دول الشــــــــمال ودول 

 . (1)الجنوب، وأثر اختالف موازين القوى عمى العالقات والصراعات الدولية

ــــــد عــــــرف الصــــــندوق  ــــــدولي فق ــــــى المســــــتوى الرســــــمي ال ــــــف العولمــــــة عم ــــــى تعري وبــــــالنظر إل

العـــــالم والـــــذي يحّتمــــــو  " التعـــــاون االقتصـــــادي المتنـــــامي لمجمـــــوع دولعمـــــى أنيـــــا: الـــــدولي العولمـــــة

س األمـــــــوال إلـــــــى رؤو  ازديـــــــاد حجـــــــم التعامـــــــل بالســـــــمع والخـــــــدمات وتنوعيـــــــا عبـــــــر الحـــــــدود إضـــــــافة

 .(2)"سارع لمتقنية في أرجاء العالم كموتالدولية واالنتشار الم

السياســـــية واالقتصـــــادية، ومــــــن  منظومــــــًة مـــــن المبـــــادئومـــــن التعريفـــــات الشـــــاممة لمعولمـــــة "

المفــــــاىيم االجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة، ومــــــن األنظمـــــــة اإلعالميـــــــة والمعموماتيــــــة، ومـــــــن أنمـــــــاط الســـــــموك 

ــــراد بيــــا  ــــاة، ُي ــــىالعــــالم وصــــول ومنــــاىج الحي ــــة مــــن  إل ــــدماج حال ــــةاالن ــــي أطــــر معين ــــي ف  والعــــيش ف

 . (3)ظل ىذه األطر

ـــــة فرضـــــت ن ـــــة واقعي ـــــًا كـــــان مفيـــــوم العولمـــــة فيـــــي حال ـــــو واي ـــــرت في ـــــى العـــــالم، وأث فســـــيا عم

ـــــد مـــــن االمـــــور ومـــــن ضـــــمنيا  ـــــى العدي ـــــف المســـــتويات، وانصـــــب ىـــــذا التـــــأثير عم ـــــى مختم كثيـــــرا عم

ـــــــدولي، فمـــــــن مبـــــــادئ العولمـــــــة الرئيســـــــية تســـــــييل حركـــــــة انتقـــــــال األفكـــــــار  حريـــــــة النقـــــــل الجـــــــوي ال

ســـــبب واألشـــــخاص و البضـــــائع، ومـــــن ىـــــذا المنطمـــــق فـــــإن النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي بمـــــا يـــــوفره يعتبـــــر 
                                                 

، 248 :ربي، العددـ، مجمة المستقبل الع، )بحث منشور(العولمة واليوية الثقافية ،محمد عابد ،الجابري (1)

  . 15م، ص1999ر ـأكتوب

، )بحث غير صندوق النقد الدولي ودوره في توسيع مفيوم العولمة االقتصاديةعمي، أبو العالء،  (2)

م، منشور عمى موقع الدراسات واألبحاث االجتماعية الجزائرية، متاح 7/9/2007منشور(، مشار إليو بتاريخ: 

 . 2017/  3/   5، تاريخ الزيارة: https://sites.google.comعمى الرابط اإللكتروني: 

 . 17، ص، مرجع سابقمحمد عابد ،الجابري   (3)

https://sites.google.com/
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ــــل الجــــوي  ــــد ســــاىمت العولمــــة فــــي تســــييل حركــــة النق ــــي آن النتشــــار ظــــاىرة العولمــــة، فق ونتيجــــة ف

وجعمــــو أكثــــر ســــيولة بــــالتخفيف مــــن القيــــود التــــي تفرضــــيا الــــدول عمــــى ىــــذه الحركــــة ومــــن ضــــمنيا 

قيــــود الســــيادة، كــــذلك ســــاىم النقــــل الجــــوي فــــي تســــييل تطبيــــق مبــــادئ العولمــــة، حيــــث يعتبــــر النقــــل 

وفره مــــــن ســــــرعة وســــــيولة وســــــيمة فاعمــــــة لمعولمــــــة، وخصوصــــــًا فيمــــــا يتعمــــــق بنقــــــل الجــــــوي بمــــــا يــــــ

 .  (1)األشخاص والبضائع حول العالم

 :ثالثًا: التطور التكنولوجي والتقني وثورة المعمومات

يعـــــيش العـــــالم منـــــذ الثـــــورة الصـــــناعية إلـــــى يومنـــــا حالـــــة مـــــن التقـــــدم العممـــــي المتســـــارع فـــــي 

ــــــة فــــــي مجــــــال المحــــــ شــــــتى المجــــــاالت، ولعــــــل اختــــــراع رك البخــــــاري يعــــــد نقطــــــة االنطالقــــــة الحقيقي

القفــــــزة الحقيقيــــــة  بمثابــــــة الحاســــــوب فــــــي منتصــــــف القــــــرن العشــــــرين الصــــــناعة، فيمــــــا كــــــان اختــــــراع

حـــــو امـــــتالك التكنولوجيـــــا وتوظيفيـــــا، وارتـــــبط اختـــــراع التـــــي أدخمـــــت العـــــالم فـــــي حالـــــة مـــــن الســـــباق ن

 .(2)تكنولوجيا المعموماتالحاسوب بالعديد من الصناعات كصناعة االتصاالت و 

ولـــــم تكـــــن صـــــناعة الطيـــــران فـــــي منـــــأى عـــــن ىـــــذا التطـــــور العممـــــي الحاصـــــل فـــــي مختمـــــف 

المجــــــاالت، فالطــــــائرة مــــــرت بالعديــــــد مــــــن المراحــــــل حتــــــى وصــــــمت شــــــكميا وأداءىــــــا المعــــــروف فــــــي 

ــــــف  يومنــــــا ىــــــذا، وتــــــزامن التطــــــور الحاصــــــل فــــــي مجــــــال الطيــــــران مــــــع التطــــــور العممــــــي فــــــي مختم

ئرة فــــــي بدايــــــة األمــــــر حينمـــــــا كانــــــت الطــــــائرات شــــــراعية كانــــــت مجــــــرد تطبيـــــــق المجــــــاالت، فالطــــــا

وتطـــــوير لمبـــــادئ اليندســـــة اليوائيـــــة، ثـــــم مـــــا لبثـــــت أن أصـــــبحت مركبـــــة ليـــــا شـــــكل وىيكـــــل وتطيـــــر 
                                                 

ــدولي المعاصــرمــراد، عبــد الفتــاح،  (1) بتصــرف، ايضــًا:  11_9م، ص2007، )د.د(، االســكندرية، العولمــة والتنظــيم ال
، )بحـــث منشـــور(، مركـــز الدراســـات والبحـــوث يادة الوطنيـــةالتطـــورات الدوليـــة الراىنـــة ومفيـــوم الســـالرشـــيدي، احمـــد، 

  بتصرف.   468م، ص1994، 85السياسية، جامعة القاىرة، العدد:
 (2) Kiely,. "Industrialization and Development: A Comparative Analysis". UGL Press 

Limited Ray (Nov 2011): p:25-26. 
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مــــن خــــالل محــــرك يعمــــل بــــالوقود بســــرعة نســــبية، ومــــع تزايــــد التجــــارب واألبحــــاث توصــــل اإلنســــان 

ـــــي تعتمـــــ ـــــى اختـــــراع المحركـــــات النفاثـــــة الت ـــــد قـــــوة دفـــــع كبيـــــرة، وبالتـــــالي إل د تكنولوجيـــــا متطـــــورة تول

 .(1)أصبحت الطائرات أكثر سرعة وقدرة عمى تحمل األوزان الثقيمة

وكــــــان لتكنولوجيــــــا االتصــــــاالت بصــــــمة بــــــارزة فــــــي مجــــــال الطيــــــران فبعــــــد أن كــــــان ينقطــــــع 

 تواصـــــل ربـــــان الطـــــائرة مـــــع االرض بمجـــــرد إدارة محــــــرك الطـــــائرة نتيجـــــة لشـــــدة الضـــــجيج الصــــــادر

منـــــو، أصـــــبحت الطـــــائرات فـــــي يومنـــــا عمـــــى تواصـــــل مســـــتمر مـــــع القـــــائمين عمـــــى تســـــيير الـــــرحالت 

الجويــــــــة فــــــــي األرض، كــــــــذلك كــــــــان لمحاســــــــوب الــــــــدور األكبــــــــر فــــــــي تطــــــــوير صــــــــناعة الطيــــــــران، 

واالنتقــــال بيــــا إلــــى مرحمـــــة أخــــرى تســــمى الـــــذكاء الصــــناعي، وال يخفــــى عمـــــى أحــــد ان الكثيــــر مـــــن 

كاء الصــــناعي الــــذي يــــتحكم بســــرعة وارتفــــاع الطــــائرة فــــي الجــــو الطــــائرات تســــير وفــــق تطبيقــــات الــــذ

دون تــــــدخل اإلنســــــان فــــــي الكثيــــــر مــــــن األوقــــــات، واألبعــــــد مــــــن ذلــــــك مــــــا حققــــــو العمــــــم فــــــي مجــــــال 

 .(2)الطائرات بدون طيار ذات الميام المختمفة

ـــــــاد  ـــــــى ازدي ـــــــذي لحـــــــق بصـــــــناعة الطيـــــــران أدى وكنتيجـــــــة طبيعيـــــــة إل كـــــــل ىـــــــذا التطـــــــور ال

صـــــــناعة وازديـــــــاد االعتمـــــــاد عمييـــــــا فـــــــي عمميـــــــات النقـــــــل المختمفـــــــة، ومـــــــن ىـــــــذا االىتمـــــــام بيـــــــذه ال

ــــق فقــــد غــــدى النقــــل الجــــوي الــــدولي مرتكــــز أساســــي مــــن مرتكــــزات االقتصــــاد والسياســــة فــــي  المنطم

                                                 
(1)

، مقالـة عمميـة منشـورة عمـى موقـع الـدررر السـنية، مشـار إلييـا عة الطـائراتتـاريط الطيـران وصـناصـبري، جميل،  
/   6تـــاريخ الزيـــارة:  ،https://akhawat.islamway.netم، متاحـــة عمـــى الـــرابط اإللكترونـــي: 8/6/2013بتـــاريخ: 

نشـورة عمـى شـبكة ومنتـديات خـط الطيـران، )د.ت(، متاحـة ، مقالة متطور صناعة الطيران ايضا انظر: ، 2017/ 3
 . 2017/  3/  6، تاريخ الزيارة:  https://www.flyingway.comعمى الرابط اإللكتروني: 

ــــراىيم، أحمــــد،  (2) ــــاراب ــــن دون طي ــــة الطــــائرات م ــــران لمجميــــع، العــــدد:منظوم ــــة الطي ــــوفمبر/6، مجم م، 2015، ن
 .  47_44ص

https://akhawat.islamway.net/
https://www.flyingway.com/
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ــــــف المســــــتويات السياســــــية  ــــــى مختم ــــــل الجــــــوي عم ــــــة النق ــــــد استعرضــــــنا فيمــــــا ســــــبق أىمي العــــــالم، وق

 واالقتصادية وغيرىا.

ـــــل الجـــــوي كصـــــناعة متطـــــورة ال يضـــــاىييا ونتيجـــــة ليـــــذه األىم ـــــي اضـــــطمع بيـــــا النق يـــــة الت

أي مـــــن وســـــائل النقـــــل األخـــــرى فـــــي الســـــرعة والراحـــــة واألمـــــان، كـــــان لزامـــــا عمـــــى الـــــدول أن تراعـــــي 

أىميــــة ىــــذه الوســــيمة وأن تتــــورع فــــي الحــــديث عــــن مبــــدأ الســــيادة بمفيوميــــا الجامــــد فــــي ســــياق حريــــة 

كــــــان انعكــــــاس لمواقــــــع، وبــــــذلك يمكــــــن القــــــول بــــــان  النقــــــل الجــــــوي، وخصوصــــــا أن القــــــانون لطالمــــــا

التطـــــور التكنولـــــوجي والعممـــــي الحاصـــــل فـــــي قطـــــاع النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي انعكـــــس بصـــــورة مباشـــــرة 

عمــــى القواعـــــد التــــي تحكـــــم حريتــــو مـــــن جيـــــة وعمــــى تمـــــك القواعــــد األخـــــرى المتعمقــــة مبـــــدأ الســـــيادة، 

 .(1)ق بين مختمف تمك القواعدوىذا االنعكاس ساىم في إحداث المزيد من االنسجام والتواف

ممــــــا ســــــبق يمكـــــــن القــــــول بــــــان ىنـــــــاك مجموعــــــة مــــــن العوامـــــــل القانونيــــــة والواقعيــــــة التـــــــي 

ســـــاىمت بـــــالتوفيق بـــــين مبـــــدأ الســـــيادة وحريـــــة النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي، أمـــــا العوامـــــل القانونيـــــة فيـــــي 

مـــــاىي التشـــــريعات تغيـــــر النظـــــرة القانونيـــــة لمبـــــدأ الســـــيادة واســـــتقرار قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي، كـــــذلك ت

تضـــــــافرت مـــــــع ىـــــــذه العوامـــــــل القانونيـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن  كمـــــــاالوطنيـــــــة مـــــــع التشـــــــريعات الدوليـــــــة، 

العوامـــــــل الواقعيـــــــة تـــــــتمخص فـــــــي ظيـــــــور النظـــــــام العـــــــالمي الجديـــــــد واخـــــــتالف طبيعـــــــة الصـــــــراعات 

الدوليــــــة، وبــــــروز ظــــــاىرة العولمــــــة ومــــــا رافقيــــــا مــــــن تغيــــــرات فــــــي الثقافــــــة وحركــــــة التجــــــارة الدوليــــــة، 

القــــرن  فمنتصــــالتطــــور العممــــي و التكنولــــوجي وثــــورة المعمومــــات التــــي شــــيدىا العــــالم منــــذ كــــذلك 

  العشرين. 

                                                 
 (1)
bertrand Badi . “Un monde sans souveraineté”, FAYARD, PARIS, 1999. p19_20. 

 "قضايا معاصرة في القانونين الجوي والفضائي" :المؤتمر الدولي كذلك أنظر: األوراق البحثية المقدمة في 

 م. 2017فبراير  23-
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ظيور االتجاه العالمي نحو تحرير النقل الجوي )نظرية السموات : المبحث الثاني
 :المفتوحة(

ــــدولي، ظيــــرت العديــــد مــــن االتجاىــــات التــــي  ــــد النشــــاط فــــي حركــــة النقــــل الجــــوي ال مــــع تزاي

حريـــــــره مـــــــن مختمـــــــف القيـــــــود المفروضـــــــة عميـــــــو، وخصوصـــــــا تمـــــــك القيـــــــود القانونيـــــــة ترمـــــــي إلـــــــى ت

المتعمقــــــة بمبــــــدأ ســــــيادة الدولــــــة بوصــــــفيا قيــــــود موضــــــوعية تحــــــد مــــــن حريــــــة حركــــــة النقــــــل الجــــــوي، 

ـــــات ـــــك بيـــــدف التماشـــــي مـــــع متطمب ـــــد، العولمـــــة، التجـــــارة  العصـــــر وكـــــان ذل )النظـــــام العـــــالمي الجدي

ســـــرعة وســـــيولة الحركـــــة  مقتضـــــياتيا التي مـــــن أىـــــموليـــــة...(الدوليـــــة ، وغيرىـــــا مـــــن المســـــتجدات الد

ســــواء ل شــــخاص أو البضــــائع أو حتــــى األفكــــار، وقــــد أســــفر ىــــذا االتجــــاه إلــــى ظيــــور مــــا يعــــرف 

مـــــا بـــــين التأييـــــد  الجـــــدل الواســـــعينالكثيـــــر مـــــن النقـــــاش و بنظريـــــة الســـــماوات المفتوحـــــة التـــــي أثـــــارت 

 .(1)الرفضو 

ـــــي ىـــــذا المبحـــــث االتجـــــاه العـــــال ـــــاقش ف ـــــة ونن ـــــر النقـــــل الجـــــوي ومفيـــــوم نظري مي نحـــــو تحري

ـــــالواقع القـــــانوني لمبـــــدأ الســـــيادة مـــــن جيـــــة ولقواعـــــد النقـــــل  الســـــماوات المفتوحـــــة، ومـــــدى اتصـــــاليا ب

الجـــــوي مـــــن جيـــــة أخـــــرى، و نعـــــرض لمواقـــــع العممـــــي واألثـــــر الفعمـــــي الـــــذي نـــــتج مـــــن تطبيـــــق ىـــــذه 

 النظرية، في المطالب الثالثة التالية:

 : )نظرية السماوات المفتوحة( حرير النقل الجويت المطمب األول: مفيوم

إن المتتبــــع ليــــذه النظريــــة الحديثــــة فــــي أدبيــــات القــــانون الجــــوي ومــــا يتصــــل بــــو مــــن شــــروح 

فقييـــــة، يجــــــد العديــــــد مــــــن المصــــــطمحات حــــــول معنــــــى تحريــــــر النقــــــل الجــــــوي بــــــالرغم مــــــن االتفــــــاق 

، ت ىـــــذه المصـــــطمحاتحــــول تحديـــــد معنــــاه، وىـــــو األمـــــر الــــذي قـــــد يـــــؤدي إلــــى الخمـــــط بـــــين مــــدلوال
                                                 

، )بحـث منشـور(، مجمـة النيضـة، جامعـة لنقـل الجـوي فـي مصـرسياسة السماوات المفتوحـة فـي ارضا، ىالـة،   (1)
   .25م، ص2014، ابريل 15، المجمد: 2القاىرة، العدد:
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فعمـــــى ســـــبيل المثـــــال يجـــــد الباحـــــث فـــــي ىـــــذا المجـــــال المســـــميات التاليـــــة: التحريـــــر ، والخصخصـــــة، 

لغاء القيود، و السماوات المفتوحة  . (1)وا 

وعنـــــد الرجـــــوع إلـــــى أدبيـــــات القـــــانون الجــــــوي يتضـــــ  أن مفيـــــوم تحريـــــر النقـــــل الجـــــوي تــــــم 

قيـــــود الطيـــــران الـــــذي ظيـــــر فـــــي منتصـــــف  اســـــتخدامو مـــــن قبـــــل األوروبيـــــين كمـــــرادف لمفيـــــوم إلغـــــاء

الســـــبعينيات فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة، ىـــــذا بـــــالرغم مـــــن تطبيقـــــو بشـــــكل أكثـــــر انتشـــــارا وعموميـــــة مـــــن 

 .(2)المفيوم األمريكي كما سنبين الحقاً 

إذ يقصــــــد بــــــالتحرير تييئــــــة الســــــوق أمــــــام النشــــــاط الخــــــاص، وبالتــــــالي تحفيــــــز االســــــتثمار  

ـــــــي، وجـــــــذب االســـــــتثمارات األجن ـــــــة مـــــــن خـــــــالل إيجـــــــالمحم ـــــــع مناســـــــبة، بي اد سياســـــــة تســـــــعير وتوزي

تفعيـــــل سياســـــات ماليـــــة ونقديـــــة تســـــاىم فـــــي ازدىـــــار صـــــناعة النقـــــل الجـــــوي، ناىيـــــك عـــــن افســـــاح و 

ـــــة  ـــــد مـــــن المجـــــال لحري ـــــدخول و المزي ـــــة، و ال ـــــي تحـــــول الخـــــروج عبـــــر حـــــدود الدول ـــــة الحـــــواجز الت زال ا 

يــــــة الســــــوق، تحكمــــــة فــــــي آلدون ذلــــــك، فضــــــاًل عــــــن تقمــــــيص التــــــدخل الحكــــــومي فــــــي المجــــــاالت الم

 . (3)تعزيز المنافسة، وتوسيع نطاق الممكية الخاصةبيدف تحسين الكفاءة، و 

ـــــران  ـــــت  األســـــواق أمـــــام شـــــركات الطي ـــــى ف ـــــدلل عم ـــــة الســـــماوات المفتوحـــــة فيـــــي ت أمـــــا نظري

لتقــــديم خــــدماتيا مــــن خــــالل إيجــــاد حريــــة فــــي الســــعة و الحركــــة، و تقــــديم مصــــمحة الخدمــــة _خدمــــة 

دولي_ عمــــى مصــــمحة النــــاقمين و الركــــاب ال بــــل الــــدول، وىــــو مــــا يعنــــي مزيــــدا مــــن النقــــل الجــــوي الــــ

                                                 
   .28سابق صالمرجع ال  (1)
، مركـز دراسـات السـماوات المفتوحـة: آثـار فـتم المجـاالت الجويـة عمـى النقـل الجـوي فـي مصـررجب، عادلة،   (2)

 .16م، ص2004، القاىرة، 194م االقتصادية، العدد: وبحوث الدول النامية، مجمة األىرا
  .17، صالسابق المرجع  (3)
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ــــل الجــــوي المعمــــول بيــــا وفقــــًا لمعاىــــدة شــــيكاغو  ــــق حريــــات النق ، وترتكــــز 1944المرونــــة فــــي تطبي

 : (1)النظرية عمى عدة أمور أىميا

 : إتباع سياسة فت  المجال الجوي والمطارات1

 الت ، وحقوق تشغيل الخطوط الجوية.: إلغاء جميع القيود عمى عدد الرح2

 : االستغناء عن الدعم و المعونات الحكومية، أو أي احتكارات أخرى. 3

واألخــــذ بيــــذه النظريــــة  عمـــــى المســــتوى الــــدولي مــــن حيـــــث التطبيــــق يأخــــذ احــــد األشـــــكال 

 : (2)التالية

 .: االتفاق من طرف واحد: أي فت  السماوات أمام جميع الدول بشركاتيا المتعددة1

ـــــة معينـــــة لفـــــت  حركـــــة النقـــــل الجـــــوي 2 : االتفـــــاق الثنـــــائي: و ىـــــو االتفـــــاق الحاصـــــل مـــــع دول

 معيا.

: االتفــــــــاق المتعــــــــدد: والــــــــذي تتفــــــــق فيــــــــو أكثــــــــر مــــــــن دولــــــــة فيمــــــــا يبنيــــــــا لتطبيــــــــق سياســــــــة 3

 السماوات المفتوحة، دون السماح لمدول األخرى باالستفادة من مزايا ىذا االتفاق. 

ل ىــــــذه النظريــــــات واالتجاىــــــات فــــــي مجــــــال النقــــــل الجــــــوي ويمكــــــن القــــــول بــــــأن نشــــــوء مثــــــ

ــــــات  ــــــدولي خصوصــــــًا مــــــا ىــــــو إال انعكــــــاس لمنظري ــــــة  االقتصــــــاديةعمومــــــًا والنقــــــل الجــــــوي ال الحديث

التــــي تركــــز عمــــى رأس المــــال وحريــــة وســــيولة التــــي تعتمــــد حريــــة األســــواق منطمقــــًا ليــــا فــــي فمســــفتيا 

 تنقل األشخاص والبضائع حول العالم.

                                                 
 .18، صنفس المرجع  (1)
 .19ص مرجع سابق، رجب، عادلة،   (2)
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ذا كانــــــــت ىــــــــذه النظريــــــــات واإلتجاىــــــــات تنطمــــــــق مــــــــن مرتكــــــــزات اقتصــــــــادية وسياســــــــية  وا 

حديثـــة، فإنيـــا تحتـــاج إلـــى غطـــاء قـــانوني حـــديث، يــــوفر لمـــا تنـــادي بـــو مـــن مبـــادئ كحريـــة الحركــــة 

ـــــدخل الحكـــــومي وغيرىـــــا... نوعـــــا مـــــن الشـــــرعية، وخصوصـــــًا أن قواعـــــد النقـــــل الجـــــوي  ـــــيص الت وتقم

ع الـــــذي أســـــدل عمـــــى ىـــــذه القواعـــــد صـــــبغة نشـــــأت فـــــي فتـــــرة عـــــاش العـــــالم فييـــــا حالـــــة مـــــن الصـــــرا

، وفــــي الحــــين الــــذي اختمفــــت فيــــو طبيعــــة ىــــذا عمــــى حســــاب أي شــــيء آخــــر ةالقوميــــة واأليديولوجيــــ

الصــــراع ليصــــب  صــــراعًا عمــــى المصــــال  لــــم تتغيــــر ىــــذه القواعــــد بالســــرعة المطموبــــة، التــــي تواكــــب 

 االختالف الحاصل في النظام العالمي الجديد. 

يمكــــــن القــــــول بــــــأن مالمــــــ  النظــــــام القــــــانوني لممالحــــــة الجويــــــة  وتأسيســــــًا عمــــــى مــــــا ســــــبق

ــــــــى نظريــــــــات تحريــــــــر النقــــــــل الجــــــــوي والســــــــماوات المفتوحــــــــة وغيرىــــــــا مــــــــن  المســــــــتقبمية يرتكــــــــز عم

ه النظريــــات بشــــكل واســــع التــــي تعتمــــد ىــــذ االتفاقيــــاتالنظريــــات المشــــابية، وىــــو مــــا يفســــر انتشــــار 

           طمب الثاني من ىذا المبحث. حول العالم، وىو ما سيتم بيانو بالتفصيل في الم

 : المطمب الثاني: واقع االتجاه نحو تحرير النقل الجوي وتطبيق نظرية السماوات المفتوحة

ــــى الــــرغم  ــــر النقــــل الجــــوي و تطبيــــق نظريــــة مــــن عم ــــذي أثــــاره االتجــــاه نحــــو تحري الجــــدل ال

دوليــــة التــــي تبنــــت ىــــذه النظــــرة  الالســــماوات المفتوحــــة، إال انــــو قــــد تــــم توقيــــع العديــــد مــــن االتفاقيــــات 

ــــــة واالقتصــــــادية ســــــارعت  ــــــات القانوني ــــــي األدبي ــــــذ وجــــــود ىــــــذا االتجــــــاه ف ــــــل الجــــــوي، فمن اتجــــــاه النق

العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول إلـــــــى عقـــــــد العديـــــــد مـــــــن االتفاقيـــــــات التـــــــي أخـــــــذت بيـــــــذا االتجـــــــاه، وبحمـــــــول 
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المفتوحـــــة، م تـــــم التوصـــــل إلـــــى نحـــــو مـــــا يقـــــارب الخمســـــة و ثمـــــانين اتفاقيـــــة لمســـــماوات 2002العـــــام

 .(1)مبرمة  فيما بين سبعين من الدول األطراف

ولعــــــل أبـــــــرز األمثمـــــــة عمـــــــى اتفاقيـــــــات الســـــــماوات المفتوحـــــــة متعـــــــددة األطـــــــراف ىـــــــي تمـــــــك 

ــــات المتحــــدة، وبرونــــا ــــات التــــي أبرمتيــــا كــــل مــــن الوالي ، وتشــــيمي، و نيوزلنــــدا، وســــنغافورة، ياالتفاقي

التــــي ىــــدفت إلــــى تحقيــــق التعــــاون يــــادئ، و فــــي منطقــــة أســــيا والمحــــيط العشــــر دولــــة أخــــرى  ىوأحــــد

 . (2)فييافي مجال النقل الجوي، وىي اتفاقيات متعددة األطراف تخدم الدول اإلطراف 

ــــة المشــــتركة، مــــن   ــــاىم المتبــــادل، والثق ــــات فــــي جميــــا إلــــى تعزيــــز التف وتيــــدف ىــــذه االتفاقي

لتحـــــرر فـــــي مجـــــال النقـــــل خـــــالل مـــــن  جميـــــع المشـــــاركين دورا مباشـــــرًا لتعزيـــــز االنفتـــــاح والشـــــفافية وا

م لمناقشـــــة آثـــــار اتفاقيـــــات الســـــماوات 2005الجـــــوي، و قـــــد أكـــــد ذلـــــك المـــــؤتمر المنعقـــــد فـــــي العـــــام 

 .(3)المفتوحة والرصد الجوي المعقود في رومانيا

أمـــــا التجربـــــة األوروبيـــــة فـــــي تطبيـــــق االتجـــــاه نحـــــو تحريـــــر النقـــــل الجـــــوي و تطبيـــــق نظريـــــة 

مــــر ال تعــــدو كونيــــا تطبيقــــًا لبنــــود اتفاقيــــة اإلتحــــاد نفســــو، الســــماوات المفتوحــــة، فيــــي فــــي حقيقــــة األ

الـــــذي أنشـــــو فـــــي بموجـــــب معاىـــــدة ماســـــترخت التـــــي أنشـــــئت بموجـــــب معاىـــــدة رومـــــا فـــــي الخـــــامس 

م، بمعنـــــــى أن اإلتحـــــــاد األوروبـــــــي بمـــــــا يتضـــــــمنو مـــــــن 1975والعشـــــــرين مـــــــن مـــــــارس مـــــــن العـــــــام 

ــــــة، قــــــد عــــــالج العديــــــد مــــــن األمــــــور  برلمــــــان ومجمــــــس اتحــــــاد ومفوضــــــية و محكمــــــة ولجــــــان مختمف
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(2)
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(3)   
firjan. Ibid. P20_21.  
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الميمـــــــة التـــــــي تعنـــــــي إطرافـــــــو  ومـــــــن ضـــــــمنيا حـــــــق تقـــــــديم الخـــــــدمات المنافســـــــة وضـــــــرورة تحقيـــــــق 

 . (1)تقارب تشريعي في مختمف المجاالت، وضرورة تسييل الحركة و المرور بين أطرافو

وقـــــد حــــــدد اإلتحـــــاد األوروبــــــي أىــــــدافا معينـــــة فــــــي مجـــــال النقــــــل الجــــــوي فـــــي المــــــذكرة رقــــــم 

والتــــــــي تمــــــــت بمورتيــــــــا مــــــــن خــــــــالل التصــــــــريحات  1984مــــــــارس مــــــــن العــــــــام  ( الصــــــــادرة فــــــــي2)

والتعميقــــــات الصــــــادرة عــــــن اإلدارة العامــــــة لمنقــــــل باإلتحــــــاد بخصــــــوص مبــــــادئ العالقــــــة بــــــين الــــــدول 

 :(2)االتحاد في مجال النقل الجوي و تتمخص ىذه المبادئ فيما يمي

يـــــود بـــــين أي مـــــن مطـــــارات : تقـــــوم شـــــركات الطيـــــران التابعـــــة لـــــدول اإلتحـــــاد بالتشـــــغيل دون ق1

 ىذه الدول.

: لشـــــركات الطيـــــران التابعـــــة لإلتحـــــاد ممارســـــة الحريـــــات الخمـــــس المتفـــــق عمييـــــا فـــــي اتفاقيـــــة 2

 م داخل حدود اإلتحاد.1944شيكاغو 

 : عدم فرض أي قيود عمى حمولة الخدمات الجوية. 3

ـــــد مـــــن 4 ـــــين نقطتـــــين فـــــي أي بم ـــــدان : إمكانيـــــة إعطـــــاء شـــــركات النقـــــل الحـــــق فـــــي النقـــــل ب بم

 اإلتحاد.

: التفــــاوض و االتفــــاق بشــــأن حقــــوق النقــــل الجــــوي و مــــا يتصــــل بــــو مــــن مســــائل مــــع الــــدول 5

غيـــــر األعضـــــاء فـــــي اإلتحـــــاد يجـــــب أن يـــــتم بواســـــطة اإلتحـــــاد نفســـــو أو احـــــد مؤسســـــاتو بـــــدال 

 عمى أن يتم بصورة ثنائية. 

                                                 
(1)   

jarle . trondal . madalina busuioc “the agency phenomenon in th European union 

” uk. Manchester university press. 2012 
(2)   

martin .bartlik . “the impact of eu law on the reguluation of international air 

transportation” . uk ashgate pulishing group. 2007.  
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ـــــل الجـــــوي الثنا ـــــي اتفاقيـــــات النق ـــــذلك نجـــــد أن ىنـــــاك أحكامـــــا أساســـــية ف ـــــة بـــــين ونتيجـــــة ل ئي

ــــل  ــــي مجــــال النق ــــًا لتتماشــــى مــــع سياســــة اإلتحــــاد المنفتحــــة ف ــــم تغييرىــــا تمقائي ــــدول األعضــــاء قــــد ت ال

الجـــــوي، وقـــــد أخـــــذت ىـــــذه السياســـــة فـــــي الحســـــبان اإلطـــــار الـــــدولي الـــــذي أوجدتـــــو اتفاقيـــــة شـــــيكاغو 

ـــــين 1944 ـــــين تمـــــك القواعـــــد التـــــي أقرىـــــا اإلتحـــــاد وب ـــــازع والتعـــــارض ب ـــــى تجنـــــب التن م، ممـــــا أدى إل

 . )قواعد المطبقة والمقبولة دولياً ال

وبــــالنظر إلـــــى الواقـــــع العربـــــي فيمـــــا يخـــــص تحريــــر النقـــــل الجـــــوي واالتجـــــاه نحـــــو الســـــماوات 

ــــــد مــــــنالمفتوحــــــة  ــــــاك العدي ــــــات اال فين ــــــةالعربية_التفاقي ــــــة عربي ــــــي ىــــــذا المجــــــال أو العربية_الدولي ، ف

ـــــــة الخالصـــــــة ىـــــــي  ـــــــات العربي ـــــــل الجـــــــويوأبـــــــرز االتفاقي ـــــــر النق ـــــــة تحري ـــــــة  اتفاقي ـــــــدول العربي ـــــــين ال ب

ـــــــة عربيـــــــة، كـــــــذلك 19/12/2004فـــــــي  بدمشـــــــق الموقعـــــــة ، و التـــــــي صـــــــادق عمييـــــــا عشـــــــرون دول

ــــــــك  يوجــــــــد ــــــــدان األخــــــــرى ،وخصوصــــــــًا تم ــــــــة مــــــــع البم ــــــــات والتفاىمــــــــات العربي ــــــــد مــــــــن االتفاقي العدي

ــــــات ا ــــــة االتفاقي ــــــة القطري ــــــي، كاالتفاقي ــــــي مــــــع دول اإلتحــــــاد األوروب ــــــيج العرب ــــــدىا دول الخم ــــــي تعق لت

األوروبيـــــة المتـــــان تصـــــان عمـــــى تســـــييل حركـــــة النقـــــل الجـــــوي بـــــين  ةاألوروبيـــــة، واالتفاقيـــــة اإلماراتيـــــ

 .(1)الدول األطراف والتخفيف من القيود عميو

 

 

 

                                                 
، مقالــة منشــورة فــي مجمــة الطيــران المــدني واألرصــاد،متاحة األجــواء المفتوحــة: الواقــع والطمــوحســعيد، محمــد، ،  (1)

مجموعـــة .كـــذلك أنظـــر: http://camamagazine.comع الرســـمي لممجمـــة عمـــى الـــرابط اإللكترونـــي:  عمـــى الموقـــ
، متاحة عمى الموقع الرسمي لمييئة العربية لمطيران المدني عمى الرابط اإللكترونـي:  االتفاقيات العربية لمنقل الجوي
http://www.acac.org.ma  :2017/ 3/  9، تاريخ الزيارة . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://camamagazine.com/
http://www.acac.org.ma/
http://www.acac.org.ma/
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 : مبدأ السيادة و القانون الجوي المطمب الثالث: أثر تطبيق نظرية السماوات المفتوحة عمى

ا راء و  عمـــــــــى غـــــــــرار النظريــــــــــات المتعمقـــــــــة بحريـــــــــة النقــــــــــل الجـــــــــوي، تنقســـــــــم االتجاىــــــــــات

المتعمقـــــة بتطبيـــــق أســـــموب تحريـــــر النقـــــل الجـــــوي ونظريـــــة الســـــماوات المفتوحـــــة فـــــي ضـــــوء  المختمفـــــة

 :(1)تحقيق سيادة الدولة إلى ثالثة اتجاىات رئيسية ىي

بـــــأن فـــــت  األجـــــواء لحركـــــة الطيـــــران المـــــدني )غيـــــر العســـــكري(، و االتجـــــاه األول: وينـــــادي 

 تطبيق مفيوم السماوات المفتوحة ىو حق عام لجميع الذين يستخدمون النقل الجوي.

االتجـــــاه الثـــــاني:  يؤكـــــد ىـــــذا االتجـــــاه عمـــــى ضـــــرورة عـــــدم تطبيـــــق سياســـــات تحريـــــر النقـــــل 

ا التطبيـــــق ســـــوف يـــــؤدي إلـــــى الجـــــوي، أو تطبيـــــق نظريـــــة الســـــماوات المفتوحـــــة، بحجـــــة أن مثـــــل ىـــــذ

 إلغاء مفيوم سيادة الدولة عمى أجوائيا.

االتجـــــــاه الثالـــــــث: وىـــــــو محاولـــــــة لمـــــــدمج بـــــــين االتجـــــــاىين الســـــــابقين، ويـــــــرى أنصـــــــار ىـــــــذا 

تحريــــــر النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي ال يتعــــــارض تطبيــــــق نظريــــــة الســــــموات المفتوحــــــة و  االتجــــــاه إلــــــى أن

ـــــث أن تحريـــــر النقـــــل الجـــــوي و ـــــدأ الســـــيادة، حي ـــــتم  مـــــع مب ـــــة الســـــماوات المفتوحـــــة ال ي تطبيـــــق نظري

إال مــــــن خــــــالل اتفاقيــــــات دوليــــــة، و ىــــــو األمــــــر الــــــذي يعطــــــي الحريــــــة لمدولــــــة فــــــي قبولــــــو أو عــــــدم 

رادتيـــــا، و بالتـــــالي فـــــإن  إنمـــــا نابعـــــة قبولـــــو، و ىـــــذه الحريـــــة فـــــي حقيقـــــة األمـــــر مـــــن ســـــيادة الدولـــــة وا 

فإنـــــو ســـــيتم وفـــــق ذلـــــك  ضـــــاًل عـــــنف ال يتعـــــارض البتـــــة مـــــع مبـــــدأ الســـــيادة، تطبيـــــق ىـــــذه السياســـــات

ة االمســـــاو وعمـــــى رأســـــيا مبـــــدأ المعاممـــــة بالمثـــــل و إطـــــار قـــــانوني مـــــنظم يحكمـــــو العديـــــد مـــــن المبـــــادئ 

 بين الدول اإلطراف. 

                                                 
 . 29، مرجع سابق صىالة، رضا   (1)
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والواقـــــع وبتحميـــــل المعطيـــــات الســـــابقة نجـــــد أن االتجــــــاه الثالـــــث ىـــــو االتجـــــاه األقـــــرب إلــــــى 

مفتوحـــــــة ال يعـــــــدو كونـــــــو تطبيـــــــق الصـــــــواب فتحريـــــــر النقـــــــل الجـــــــوي وتطبيـــــــق نظريـــــــة الســـــــماوات ال

لمحريـــــات الخمســـــة المتفـــــق عمييـــــا فـــــي معاىـــــدة شـــــيكاغو، إضـــــافة إلـــــى إقـــــرار المزيـــــد مـــــن الحريـــــات 

ـــــالمعنى  ـــــق الســـــماوات المفتوحـــــة ب المتفـــــق عميـــــو بشـــــكل رضـــــائي بـــــين الـــــدول األطـــــراف، إذ أن تطبي

عاىـــــــدة الحقيقـــــــي ليـــــــا ال يتعـــــــارض مـــــــع مبـــــــدأ الســـــــيادة فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــو والقـــــــول بـــــــذلك يعنـــــــي أن م

التــــــي أكــــــدت عمــــــى ســــــيادة الدولــــــة عمــــــى أجوائيــــــا فــــــي مطمعيــــــا وفــــــي العديــــــد مــــــن  1944شــــــيكاغو

ــــة  ــــات الممحق ــــل الجــــوي فــــي االتفاقي ــــات لمنق ــــو مــــن حري ــــدأ بمــــا أقرت أحكاميــــا عــــادت وألغــــت ىــــذا المب

 بيا، وىو كالم ال يستقيم قانونًا أو منطقًا. 
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قل الجوي في تحقيق التوازن بين دور المنظمات الدولية المعنية بالن: المبحث الثالث
 : مبدأ السيادة وقواعد النقل الجوي

ـــــــل الجـــــــوي  ـــــــة تنظـــــــيم النق ـــــــة عممي ـــــــدولي ألىمي ـــــــانون ال ـــــــف أشـــــــخاص الق إدراكـــــــا مـــــــن مختم

الـــــدولي ، فقــــــد تــــــم العمـــــل عمــــــى تأســــــيس العديـــــد مــــــن المنظمــــــات الدوليـــــة واإلقميميــــــة، التــــــي تعنــــــى 

لي خصوصـــــًا، وكـــــان ليـــــذه المنظمـــــات دور ن النقـــــل الجـــــوي الـــــدو و بشـــــؤون الطيـــــران عمومـــــا و شـــــؤ 

ــــارز فــــي تحقيــــق التــــوازن واالن ام بــــين مبــــدأ الســــيادة والقواعــــد التــــي تحكــــم حريــــة حركــــة النقــــل ســــجب

 الييئات الدولية. المبحث إلى ابرز ىذه المنظمات و  الجوي الدولي، ونتطرق في ىذا

 : (ICAOالمنظمة الدولية لمطيران المدني ) األول: المطمب

ــــي شــــيكاغو بالواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة عقــــب  1944ه المنظمــــة فــــي عــــام أنشــــئت ىــــذ ف

االنتيـــــاء مـــــن أعمـــــال المـــــؤتمر فـــــي نفـــــس العـــــام، وىـــــي منظمـــــة حكوميـــــة لمطيـــــران المـــــدني تتكـــــون 

ـــــدول، وأمـــــا عـــــن شـــــروط  ـــــران المـــــدني فـــــي ىـــــذه ال مـــــن الـــــدول األعضـــــاء بيـــــا، وتيـــــتم بشـــــؤون الطي

ولـــــة، وأن تكـــــون ىـــــذه الدولـــــة عضـــــوا فـــــي األمـــــم العضـــــوية فـــــي االيكـــــاو فيـــــي أن يكـــــون العضـــــو د

المتحــــدة، وأن يكــــون ليــــا نشــــاط ممحــــوظ فــــي الطيــــران المــــدني، إمــــا عــــن مقــــر األيكــــاو فقــــد اتخــــذت 

ـــــي جميـــــع إنحـــــاء  ـــــة منتشـــــرة ف ـــــى مكاتـــــب فرعي ـــــدا مقـــــرًا رئيســـــيا ليـــــا، باإلضـــــافة إل مـــــن مـــــونتلاير بكن

 . (1)العالم كباريس وبانكوك والقاىرة

 

                                                 
 . 274م، ص2008، دار ياقا لمنشر والتوزيع، معجم مصطمحات التاريطنبيان، يحيى ،    (1)
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 : (1)او إلى تحقيق مجموعة من األىداف وىيوتسعى منظمة األيك

 : تحديد االختصاصات ألجيزة الطيران المدني في الدول األعضاء.1

ــــــــدول 2 ــــــــين ال ــــــــران ب ــــــــة لتنظــــــــيم حركــــــــة الطي ــــــــران العالمي :إعطــــــــاء التصــــــــاري  لشــــــــركات الطي

 بعضيا البعض.

 : اإلشراف عمى تنظيم وتحديد حقوق النقل الجوي لكل دولة من الدول األعضاء.3

أمـــــا عمـــــى صـــــعيد اإلنجـــــازات التـــــي حققتيـــــا األيكـــــاو فـــــي مجـــــال النقـــــل الجـــــوي فيـــــي كثيـــــرة 

ــــى ســــبيل المثــــال  ــــذكر منيــــا عم ــــز ال الومتعــــددة، ون ــــي ســــاىمت فــــي تعزي ــــك اإلنجــــازات الت حصــــر تم

 :(2)اإلنسجام بين قواعد النقل الجوي ومبدأ السيادة وىي

لمعتــــــــرف بيــــــــا دوليــــــــا : وضــــــــع المصــــــــطمحات المســــــــتخدمة فــــــــي مجــــــــال الطيــــــــران المــــــــدني ا1

لمتخاطـــــب بـــــين ضـــــباط المراقبـــــة والطيـــــارين، ناىيـــــك عـــــن توحيـــــد لغـــــة التخاطـــــب فـــــي الطيـــــران 

ـــــين قواعـــــد  ـــــى االنســـــجام ب ـــــا عم ـــــة، وانعكـــــس ىـــــذا األمـــــر إيجاب ـــــدولي بالمغـــــة اإلنجميزي المـــــدني ال

ــــف عناصــــر  ــــين مختم ــــو ســــاىم فــــي تعزيــــز التفــــاىم ب ــــدأ الســــيادة مــــن خــــالل ان النقــــل الجــــوي ومب

ــــــة ال ــــــب عممي ــــــة بالجوان ــــــد مــــــن المشــــــكالت المتعمق ــــــي العدي ــــــل الجــــــوي، ممــــــا أســــــفر عــــــن تالف نق

 القانونية كطريقة أخذ اإلذن باليبوط أو اإلقالع، أو دخول األجواء والخروج منيا. 

                                                 
شــر، دمشــق، الطبعــة ، دار مؤسســة رســالن لمطباعــة والنمصــطفى، صــناعة الســياحة واألمــن الســياحيكــافي ،   (1)

 . 201_198م، ص 2009األولى، 
، مقالـة منشـورة فـي مجمـة الطيـران المـدني،، الجميوريـة اليمنيـة كيف نكفل أمن الطيـران المـدنيالمشيداني عماد،  (2)

كــذلك أنظــر:   ..ency.com-arabhttps://wwwااللكترونيــة العربيــة: الموســوعة   م. وانظــر:2014، 20العــدد: 
م، 1992، اإلســـكندرية، دار المعرفــة الجامعيـــة، صــناعة الســـياحة مـــن المنظـــور الجغرافــيزوكــة ، محمــد خمـــيس، 

 ، جميعيا بتصرف. 208ص

https://www.arab-ency.com/
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ـــــــوائ  والتعميمـــــــات لييئـــــــات الطيـــــــران المـــــــدني فـــــــي مختمـــــــف أنحـــــــاء 2 : وضـــــــع العديـــــــد مـــــــن الم

ثــــل وســـــائل الســـــالمة وجاىزيـــــة الطـــــواقم والمعـــــدات العــــالم، والتـــــي تتعمـــــق بالعديـــــد مـــــن االمـــــور م

ــــل الجــــوي الــــدولي المتعمقــــة  وغيرىــــا، وىــــي بــــذلك أوجــــدت تشــــريع مكمــــل وموحــــد التفاقيــــات النق

بمبــــــدأ الســــــيادة، ممــــــا ســــــاىم فــــــي تفســــــير بعــــــض القواعــــــد الــــــواردة فييــــــا وبيــــــان كيفيــــــة تطبيقيــــــا 

ين قواعــــد النقــــل الجــــوي بالصــــورة المثمــــى، األمــــر الــــذي أنعكــــس إيجابــــا عمــــى مــــدى االنســــجام بــــ

 ومبدأ السيادة.

: عقـــــد العديـــــد مـــــن المـــــؤتمرات والمقـــــاءات الدوليـــــة المعنيـــــة بشـــــؤون وقضـــــايا الطيـــــران المـــــدني 3

ــــات النقــــل الجــــوي،  ــــؤثر عمــــى ســــالمة عممي ــــة، ومناقشــــة اإلشــــكاليات والتيديــــدات التــــي ت المختمف

ــــــي ا ــــــاع مســــــتوى كمشــــــكمة اإلرىــــــاب واختطــــــاف الطــــــائرات أو تحطميــــــا، وىــــــو مــــــا ســــــاىم ف رتف

ــــــدولي، وبالتــــــالي التخفيــــــف مــــــن وطــــــأة التمســــــك بــــــالمفيوم القــــــديم لمســــــيادة  التفــــــاىم والتعــــــاون ال

 وتبني مفيوم أكثر شمولية ليا يتماىى مع متطمبات العصر وأخطاره. 

: ســـــن وتشـــــريع القواعـــــد والقـــــوانين المنظمـــــة لحريـــــات النقـــــل الجـــــوي، وتنظـــــيم حركـــــة الطيـــــران 4

ت الدوليــــــة التــــــي عالجـــــــت ىــــــذا األمــــــر، ممـــــــا أســــــيم فــــــي تفســـــــير المــــــدني فــــــي ظــــــل االتفاقيـــــــا

ــــد وجيــــات النظــــر فــــي بعــــض  ــــى إقميميــــا الجــــوي، وتوحي ــــات المتعمقــــة بســــيادة الدولــــة عم االتفاقي

 القضايا الخالفية في ىذا الموضوع. 

 : (IATA) : اإلتحاد الدولي لمنقل الجويالثانيالمطمب 

غيـــــر مســـــبوق فـــــي  عـــــن انتعـــــاش 1945م أســـــفر انتيـــــاء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة فـــــي العـــــا

حركـــــــــة  ازدادت وكنتيجـــــــــة طبيعيـــــــــة ليـــــــــذا االنتعـــــــــاش أســـــــــواق التجـــــــــارة العالميـــــــــة وبالتـــــــــالي حركـــــــــة
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ــــة دوليــــة تعبــــر المســــافرين و  ــــف دول العــــالم، ممــــا اقتضــــى تســــيير خطــــوط جوي البضــــائع حــــول مختم

 . (1)وتجوب مختمف البمدان بشكل مستمر وكبير القارات

لـــــــى تأســـــــيس عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن شـــــــركات الطيـــــــران مـــــــن مختمـــــــف وقـــــــد أدى ىـــــــذا النشـــــــاط إ

الجنســــيات، ممــــا اقتضــــى معــــو الحــــال إيجــــاد كيــــان يرعــــى مصــــال  وحقــــوق كــــل مــــن ىــــذه الشــــركات 

والمســــــافرين عمــــــى خطوطيــــــا، ويســــــاىم فــــــي توحيــــــد القواعــــــد التــــــي تحكــــــم النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي ، 

نظمـــــة دوليـــــة تضـــــمع فـــــي فـــــي كوبـــــا، كم 1945ومـــــن ىـــــذا المنطمـــــق تـــــم تأســـــيس األياتـــــا فـــــي العـــــام 

شــــــؤون النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي وتــــــنظم أعمالــــــو ونشــــــاطاتو، وىــــــذا مــــــا كــــــان فعــــــاًل بإنشــــــاء منظمــــــة 

 .(2)االياتا

منظمـــــة أىميـــــة غيـــــر سياســـــية والعضـــــوية  اإلتحـــــاد الـــــدولي لمنقـــــل الجـــــوي )األياتـــــا(ومنظمـــــة 

ضــــوية فييــــا، فيــــي فييـــا اختياريــــة ومقرىــــا الرئيســــي فــــي مــــونتلاير بكنــــدا، وأمـــا عــــن شــــروط وأىميــــة الع

ـــــدول التابعـــــة ل مـــــم المتحـــــدة،  تـــــتمخص فـــــي أن يكـــــون العضـــــو شـــــركة طيـــــران مســـــجمة فـــــي أحـــــد ال

وأن تكــــــون ليــــــذه الشــــــركة رحــــــالت جويــــــة وفــــــق مواعيــــــد وخطــــــوط جويــــــة منتظمــــــة، وتضــــــم االياتــــــا 

ــــا ــــين ىــــم:  نحتــــى ا ن أكثــــر مــــن مائت ــــين فئت وأربعــــة وخمســــون شــــركة طيــــران كأعضــــاء مــــوزعين ب

مون: وىـــــي الشـــــركات التـــــي بيـــــا خطـــــوط دوليـــــة منتظمـــــة، واألعضـــــاء المنتســـــبون: األعضـــــاء العـــــام

 . (3)وىي الشركات ذات الخطوط الجوية المحمية

                                                 
، 14826، مقالــة منشــورة عمــى الموقــع المكترونــي لجريــدة العروبــة، العــدد: المنظمــات الســياحية الدوليــة: األياتــا  (1)

، http://ouruba.alwehda.gov.sy  م، متــــوفرة عمــــى الــــرابط اإللكترونــــي:2017آذار  23يــــا بتــــاريخ: مشــــار إلي
 . 2017/ 3/  11تاريخ الزيارة: 

 . 207محمد خميس، مرجع سابق، ص ،زوكة   (2)
  دون صفحة(.، )بالمنظمات السياحية الدولية: األياتا، مرجع سابق   (3)

http://ouruba.alwehda.gov.sy/


97 

 

 :(1)وتيدف األياتا إلى تحقيق مجموعة من الميام الرئيسية وىي

: تنميـــــة وتطـــــوير عمميـــــة النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي والمحمـــــي بطريقـــــة منظمـــــة، ودراســـــة المشـــــاكل 1

 قطاع النقل الجوي.المتعمقة في 

 المنظمات الدولية في سبيل خدمة قطاع النقل الجوي.:التعاون مع الجيات و 2

: تقـــــديم الخـــــدمات الموجســـــتية والفنيـــــة الالزمـــــة لشـــــركات الطيـــــران أو المؤسســـــات العاممـــــة فـــــي 3

 نفس المجال.

ـــــــذاكر الســـــــفر  وبـــــــوالص التـــــــأمين 4 ـــــــة النقـــــــل الجـــــــوي كت ـــــــد المســـــــتندات المتعمقـــــــة بعممي : توحي

 وغيرىا . 

ـــــــــي تجـــــــــاري إال أنيـــــــــا الميـــــــــام  ـــــــــالرغم مـــــــــن أن االياتـــــــــا ىـــــــــي منظمـــــــــة ذات طـــــــــابع أىم وب

والخـــــدمات التـــــي تقـــــدميا ســـــاىمت إلـــــى حـــــد كبيـــــر فـــــي إرســـــاء بعـــــض القواعـــــد القانونيـــــة واألعـــــراف 

يجابيـــــة عمــــــى (2)الدوليـــــة فـــــي مجـــــال النقـــــل الجـــــوي ، وىـــــو األمـــــر الـــــذي انعكـــــس بصـــــورة مباشـــــرة وا 

القواعـــــد واألعـــــراف مـــــن جيـــــة ومبـــــدأ الســـــيادة مـــــن جيـــــة أخـــــرى، ولعـــــل مـــــدى االنســـــجام بـــــين ىـــــذه 

ذلــــك يرجـــــع بالدرجـــــة األولـــــى إلـــــى  مســـــاىمات االياتـــــا فـــــي فـــــت  مجـــــال واســـــع لمتعـــــاون الـــــدولي فـــــي 

 مجال النقل الجوي من خالل العديد الجوانب وىي: 

ـــــ1 ـــــة الت ـــــب والمشـــــاكل القانوني ـــــا بدراســـــة الجوان ـــــت األيات ـــــد عني ـــــانوني، فق ـــــب الق ي تواجـــــو : الجان

قطــــــاع النقــــــل الجــــــوي الــــــدولي، كمــــــا عنيــــــت بتقــــــديم العديــــــد مــــــن الحمــــــول ليــــــذه المشــــــاكل، مــــــن 

أدى النشــــــاط القــــــانوني لممنظمــــــة إلــــــى توحيــــــد  خــــــالل إســــــيامات المجنــــــة القانونيــــــة فييــــــا، كــــــذلك

                                                 
 .  315م، ص2010، دار النيضة العربية، القاىرة قانون المنظمات الدوليةأفكيرين، محسن،  (1)
 .316، صمرجع سابقأفكيرين، محسن،   (2)
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، وىـــــو األمـــــر الـــــذي زاد مـــــن مســـــتوى االنســـــجام (1)قواعـــــد النقـــــل الجـــــوي بـــــين مختمـــــف البمـــــدان

ـــــين قواعـــــد النقـــــل ا ـــــل مـــــن ب ـــــل الجـــــوي يقم ـــــث أن توحيـــــد قواعـــــد النق ـــــدأ الســـــيادة، بحي لجـــــوي ومب

فرصــــــة تنــــــازع القــــــوانين واالختصاصــــــات، كمــــــا أن الحمــــــول والدراســــــات المقدمــــــة مــــــن المنظمــــــة 

ــــــة مبــــــدأ الســــــيادة عمــــــى  ــــــاط الخالفيــــــة المتعمق ــــــب القــــــانوني حســــــمت العديــــــد مــــــن النق ــــــي الجان ف

 المستوى الدولي. 

ــــــر حكوميــــــة وذات طــــــابع تجــــــاري : الجانــــــب السياســــــي، بــــــالرغم مــــــ2 ن أن المنظمــــــة أىميــــــة غي

_كمـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره_ فـــــــإن نشـــــــاط المنظمـــــــة يعتبـــــــر تقـــــــدم فـــــــي مجـــــــال العالقـــــــات والتفاىمـــــــات 

ـــــدولي فـــــي مجـــــال النقـــــل الجـــــوي، ممـــــا  ـــــذي زاد مـــــن مســـــتوى الحـــــوار ال الدوليـــــة، وىـــــو األمـــــر ال

ى شـــــــكل كـــــــان معـــــــو زيـــــــادة فـــــــرص تالقـــــــي المصـــــــال  الدوليـــــــة التـــــــي تتـــــــرجم فـــــــي الغالـــــــب عمـــــــ

 . (2)اتفاقيات ومعاىدات دولية

: الناحيــــة الفنيــــة، فــــإن مــــا تــــوفره المنظمــــة مــــن خــــدمات وفــــرص لمتالقــــي والحــــوار ســــاىم فــــي 3

، ممـــــا حقـــــق المزيـــــد مـــــن التعـــــاون الـــــدولي عمـــــى (3)تبـــــادل الخبـــــرات الفنيـــــة بـــــين مختمـــــف الـــــدول

بطبيعــــــة الحــــــال مســـــتويات مختمفــــــة كالدولــــــة والشــــــركة والفــــــرد، وىــــــذه المســــــتويات مــــــن التعــــــاون 

 انعكست إيجابا عمى االنسجام بين حرية النقل الجوي ومبدأ السيادة. 

 

                                                 
 . 7201/ 3/  12، تاريخ الزيارة: http://www.iata.orgانظر الموقع الرسمي لمنظمة األياتا:   (1)
 .  316، مرجع سابق، صمحسنأفكيرين،    (2)
م، 2004، الصادر عن منظمـة الطيـران المـدني الـدولي، الطبعـة الثانيـة، دليل تنظيم النقل الجوي الدوليانظر:    (3)

 . 9686وثيقة رقم: 

http://www.iata.org/
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ودورىا في تعزيز التعاون في مجال نقل  المنظمات اإلقميمية المعنية بالنقل الجويالمطمب الثالث: 
  :الجوي

التــــي تعنــــى بالنقـــــل الجــــوي الـــــدولي، والتــــي تيـــــدف  ةىنــــاك العديــــد مـــــن المنظمــــات اإلقميميـــــ

ل رئيســــــي إلــــــى تعزيــــــز التعــــــاون الــــــدولي فــــــي ىــــــذا المجال،ىــــــذا التعــــــاون الــــــذي يــــــربط بشــــــكل بشــــــك

وثيـــق بــــين قواعـــد النقــــل الجــــوي وحرياتـــو مــــن جيـــة، ومبــــدأ الســــيادة مـــن جيــــة أخـــرى، ونعــــرض فــــي 

ىــــذا المطمــــب أبــــرز ىــــذه المنظمــــات اإلقميميــــة، والــــدور الــــذي لعبتــــو فــــي تعزيــــز التعــــاون فــــي مجــــال 

 نقل الجوي الدولي. لا

 

 المنظمات اإلقميمية المعنية بالنقل الجويالفرع األول: 

 : (AACO) االتحاد العربي لمنقل الجوي:1

ــــل الجــــوي ــــم إنشــــاؤه إقميمــــي تحــــالف ىــــو االتحــــاد العربــــي لمنق ــــران  ت ــــين شــــركات الطي فيمــــا ب

 ىإلــــــاإلتحــــــاد ، وييــــــدف 1965 فــــــي العــــــام جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة وقــــــد أنشــــــأ مــــــن قبــــــل ،العربيــــــة

مختمـــــف تعزيـــــز التعـــــاون ومعـــــايير الجـــــودة والســـــالمة بـــــين شـــــركات الطيـــــران الناقمـــــة الموجـــــودة فـــــي 

لإلتحـــــاد لـــــيس إلزاميـــــا عمـــــى  ضـــــماماالنة، و لتـــــي تشـــــارك فـــــي جامعـــــة الـــــدول العربيـــــا الـــــدول العربيـــــة

 .(1)جميع شركات الطيران الناقمة في العالم العربي

ــــــرو  ــــــع مق ــــــل الجــــــوي يق ــــــي لمنق ــــــي العاصــــــمة اإلتحــــــاد العرب ــــــة ف ــــــروت المبناني يقــــــع فيمــــــا ، بي

ــــل الجــــوي مقــــر ــــي لمنق ــــدريب اإلقميمــــي لإلتحــــاد العرب ــــد  فــــي مركــــز الت ــــة عمــــان، وق العاصــــمة األردني

                                                 
 . 2017/ 3/ 13، تاريخ الزيارة:  aaco.org/homehttp//:انظر الموقع الرسمي لالتحاد العربي لمنقل الجوي:  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/1965
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://aaco.org/home
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ــــــم إنشــــــاء مركــــــز التــــــدريب اإلقميمــــــي ،إلعطــــــاء دورات تدريبيــــــة فــــــي كــــــل مــــــن م1996فــــــي عــــــام  ت

 .(1)التكمفة لجميع أعضاء اإلتحاد قميمة، ويوفر المركز دورات تدريبية  القاىرة بيروت و

ـــــل الوفـــــي  ـــــي لمنق ـــــدعوة أعضـــــائكـــــل عـــــام يقـــــوم اإلتحـــــاد العرب ـــــره لمـــــؤتمر  وجـــــوي ب ـــــي مق إل

ــــاقش فيــــيخــــتص بــــالطي ــــوب  وران فــــي العــــالم العربــــي و ين التقــــدم الــــذي تــــم إحــــرازه والمشــــكالت المطم

رساء خطة لمتطوير والتحديث  .(2)مواجيتيا وحميا وا 

 

 : (AFCAC)المجنة اإلفريقية لمطيران المدني:2

دســـــتورىا ســـــاري  وغـــــدى م،1986عـــــام  فـــــي المجنـــــة اإلفريقيـــــة لمطيـــــران المـــــدني ء تـــــم إنشـــــا

ــــــــــــــــة الدوليــــــــــــــــةتتم م، و1972 فــــــــــــــــي العــــــــــــــــامالمفعــــــــــــــــول  ــــــــــــــــة و  ،تــــــــــــــــع بالشخصــــــــــــــــية القانوني غالبي

 .(3)باستثناء بعض الدول افي المجنة، أعضاء اإلفريقية الدول

ســـــــتقمة عضـــــــوا بمنظمـــــــة مفتوحـــــــة ألي دول افريقيـــــــة م فيـــــــي شـــــــروط العضـــــــوية أمـــــــا عـــــــن 

الجمعيــــة ، وتتكــــون المجنــــة مــــن ثالثــــة أجيــــزة رئيســــية ىــــي: االقتصــــادية المجنــــة أو اإلفريقيــــة الوحــــدة

                                                 
 3/  13، تــــاريخ الزيــــارة: http://aaco.org/homeانظــــر الموقــــع الرســــمي لالتحــــاد العربــــي لمنقــــل الجــــوي:    (1)
/2017. 
، متـاح 48، الـدورة:قـل الجـوي فـي جـدةمقـررات الجمعيـة العموميـة لاتحـاد العربـي لمنأنظـر عمـى سـبيل المثـال:  (2)

 .2017/ 3/ 14، تاريخ الزيارة:  /https://svworld.netعمى موقع عالم السعودية اإللكتروني عمى الرابط:  
 .203كافي ، صناعة السياحة واألمن السياحي، مرجع سابق، ص    (3)

http://www.marefa.org/index.php/1996
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://tour-libyafut.3abber.com/post/61137
http://tour-libyafut.3abber.com/post/61137
http://aaco.org/home
https://svworld.net/


101 

 

لجنـــــــة ، وافنيـــــــةالمجنـــــــة ، وليـــــــا العديـــــــد مـــــــن المجـــــــان كالالســـــــكرتاريةو  ،المكتـــــــب الـــــــدائم، و العموميـــــــة 

 . (1)قانونيةاللجنة واقتصادية الا

شــــــيط التعــــــاون بــــــين الــــــدول األعضــــــاء تن مــــــدني إلــــــىوتيــــــدف المجنــــــة اإلفريقيــــــة لمطيــــــران ال

وضـــــع المبـــــادئ و  ، ووالعمـــــل عمـــــى االســـــتخدام األمثـــــل والتطـــــور المســـــتمر ألنظمـــــة النقـــــل الجـــــويو 

التنســـــيق و التعـــــاون شـــــة و تخطـــــيط اإلجـــــراءات المطموبـــــة و األســـــس التـــــي يمكـــــن عمـــــى ضـــــوئيا مناق

 المدني.  في كافة أنشطة الطيران

: وضـــــع بـــــرامج لتـــــدريب العـــــاممين فـــــي ن الميـــــام مـــــن أيرزىـــــاو تضـــــطمع المجنـــــة بالعديـــــد مـــــ

، وضـــــع خطــــط تشـــــغيل الخطـــــوط الجويــــة إقميميـــــا داخــــل و خـــــارج إفريقيـــــاو  ،المــــدني مجــــال الطيـــــران

كــــاو فــــي مجــــال التســــييالت فــــي اتطبيــــق القواعــــد القياســــية التــــي تصــــدرىا االيتشــــجيع و  إضــــافة إلــــى

 . (2)مجال نقل الركاب و البضائع و البريد

 : الة األوروبية لمراقبة المالحة الجويةالوك:3

ىــــــي وكالــــــة أوروبيــــــة   (يــــــوروكنترول) أو  المنظمــــــة األوروبيــــــة لســــــالمة المالحــــــة الجويــــــة 

ـــــة ســـــالمة ـــــي المجـــــال الجـــــوي لمراقب ـــــي األوروب  ببروكســـــل ويقـــــع مقرىـــــام،   1963العـــــام تأسســـــت ف

 .(3)أوروبا ويوجد عدة مراكز تابعة ليا في مناطق متفرقة من دولة عضوا 37وتضم اليوم 

                                                 
/   15، تــــاريخ الزيــــارة: http://www.afcac.orgاإلفريقيــــة لمطيــــران المــــدني:  انظــــر الموقــــع الرســــمي لمجنــــة  (1)

م، 1975، الييئـة المصـرية لمكتـال، القـاىرة، السـياحة الحديثـة عممـًا وتطبيقـاً كذلك أنظر: كميـل، محمـد، ، 3/2017
 . 136ص

  .138_137، صالسابق المرجع   (2)
كـــذلك انظـــر  ،3/2017/ 16، تـــاريخ الزيـــارة:  gtps://ar.wikipedia.orhtالموســـوعة الحـــرة وكيبيـــديا: انظـــر   (3)

، تــــاريخ route.eu-controle-http://www.euroالموقــــع الرســــمي لموكالــــة األوروبيــــة لمراقبــــة المالحــــة الجويــــة: 
 .2017/ 3/ 17الزيارة:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.afcac.org/
http://www.euro-controle-route.eu/
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مـــــل عمـــــى تطـــــوير التصـــــرف فـــــي المجـــــال الجـــــوي. وتعمـــــل يتمثـــــل دورىـــــا فـــــي مراقبـــــة والعو 

ــــة مــــن اجــــل ذلــــك مــــع كــــل الــــدول األعضــــاء، والمنظمــــات الجويــــة الوطنيــــة،  وتيــــدف أيضــــًا  الوكال

ــــــين مســــــتعممي ا ــــــاو مجــــــال الجــــــوي والمطــــــارات، للمتنســــــيق ب ــــــة المؤسســــــات األوروبي ة لصــــــانعين وبقي

العامـــــــــة لمتـــــــــي تســـــــــعى ذات الصـــــــــمة بالنقـــــــــل الجـــــــــوي، إضـــــــــافة إلـــــــــى محاولـــــــــة تحقيـــــــــق األىـــــــــداف 

 . (1)المنظمات الدولية المعنية بالنقل الجوي أو لمطيران عموما إلى تحقيقيا

 الفرع الثاني: دور المنظمات اإلقميمية في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

جســــــدت فكــــــرة وجــــــود منظمــــــات إقميميــــــة متخصصــــــة فــــــي مجــــــاالت معينــــــة حقيقــــــة ومعنــــــى 

ـــــــى مســـــــتوى اإل ـــــــدولي عم ـــــــة التعـــــــاون ال ـــــــرًا فـــــــي تنمي ـــــــيم، حيـــــــث لعبـــــــت ىـــــــذه المنظمـــــــات دورًا كبي قم

القطاعـــات التـــي أنشـــئت مـــن أجميـــا مـــن خـــالل مـــا وفرتـــو مـــن بيئـــة لمعمـــل الجمـــاعي والتعـــاون بـــين 

 .(2)أعضائيا في مختمف المجاالت

وال تختمــــــف المنظمــــــات اإلقميميــــــة المتخصصــــــة بالمالحــــــة الجويــــــة _التــــــي قــــــدمنا ليــــــا فــــــي 

ـــــرع األول مـــــن ىـــــذا الم ـــــب_ عـــــن مثيالتيـــــاالف ـــــت بغيرىـــــا مـــــن القطاعـــــات، طم ـــــي عني ـــــات الت  األخري

التعــــــاون الــــــدولي  فــــــي اتقــــــدم حيــــــث أحــــــرزت المنظمــــــات اإلقميميــــــة المتخصصــــــة بالمالحــــــة الجويــــــة

بشــــكل عـــام، واحــــرزت تقـــدما فــــي التوفيـــق بــــين مبـــدأ الســــيادة وحريـــة النقــــل  مجـــال النقــــل الجـــوي فـــي

فــــــي تطــــــوير البنــــــاء القــــــانوني والتنظيمــــــي  مــــــن خــــــالل إســــــياماتيا الجــــــوي الــــــدولي بشــــــكل خــــــاص

 ، ويمكن تمخيص ىذه اإلسيمات عمى النحو التالي: لقطاع النقل الجوي الدولي

                                                 
 المرجع السابق، بدون صفحة.    (1)
 .319، صمرجع سابقأفكيرين، محسن،   (2)
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نين الداخميـــــــة : توحيـــــــد القـــــــوانين المتعمقـــــــة بالنقـــــــل الجـــــــوي ومحاولـــــــة التوفيـــــــق بـــــــين القـــــــوا1

ــــــدول األعضــــــاء ــــــة ال األمــــــر، وىــــــو (1)لم ــــــين القواعــــــد القانوني ــــــف مــــــن التعــــــارض ب ــــــذي خف ــــــة ال متعمق

بالنقــــــل الجــــــوي، وانعكــــــس بصــــــورة مباشــــــرة عمــــــى مبــــــدأ الســــــيادة، والــــــذي مــــــن أىــــــم مرتكزاتــــــو بســــــط 

 الدولة وكل من فيو من أشخاص.  إقميمالقانون الوطني عمى 

ـــــى أجيـــــزة الطيـــــران المـــــدني2 ـــــو : تحديـــــد صـــــالحيات وواجبـــــات القـــــائمين عم  والمســـــؤلين عن

يــــــد حقــــــوق النقــــــل الجــــــوي لكــــــل دولــــــة مــــــن ، واإلشــــــراف عمــــــى تنظــــــيم وتحد(2)فــــــي الــــــدول األعضــــــاء

الــــدول األعضــــاء، وىــــو األمــــر الــــذي ســــاىم فــــي التوفيــــق بــــين حريــــة النقــــل الجــــوي و مبــــدأ الســــيادة، 

بحيـــــــــث أمكـــــــــن التعـــــــــرف عمـــــــــى مشـــــــــروعية أي نشـــــــــاط جـــــــــوي مـــــــــن عدمـــــــــو بـــــــــالرجوع إلـــــــــى ىـــــــــذه 

ن الصـــــالحيات والواجبـــــات التـــــي أوجـــــدت معـــــايير موضـــــوعية لمشـــــروعية النشـــــاط الجـــــوي، بعيـــــدا عـــــ

 االحكام اإلجتيادات الفردية، التي عادة ما تكون انعكاس لتوجيات سياسية. 

: ايجــــــاد الحمــــــول المتفــــــق عمييــــــا لتالفــــــي العديــــــد مــــــن مشــــــكالت النقــــــل الجــــــوي المتعمقــــــة 3

، بالجوانـــــب القانونيـــــة كطريقـــــة أخـــــذ اإلذن بـــــاليبوط أو اإلقـــــالع، أو دخـــــول األجـــــواء والخـــــروج منيـــــا

  . بغة اتفاقية، وىو ما انعكس إيجابا في تحقيقوذلك بصورة قانونية ذات ص

بمراجعــــــــة ســــــــجل نشــــــــاطات المنظمــــــــات اإلقميميــــــــة المختصــــــــة بالنقــــــــل الجــــــــوي والطيــــــــران و 

ـــــــى ال يقتصـــــــرالمـــــــدني وانجازاتيـــــــا، يتضـــــــ  ان دورىـــــــا  تحقيـــــــق اإلنســـــــجام بـــــــين مبـــــــدأ الســـــــيادة  عم

ميــــــع جوانـــــــب الجوانـــــــب الســــــابقة، حيـــــــث أنــــــو يمتــــــد ليشـــــــمل ج مــــــن خــــــاللوقواعــــــد النقــــــل الجـــــــوي 

 التعــــاون بمــــا فييــــا المســــائل الفنيــــة والموجســــتية واإلداريــــة، ولعــــل ىــــذا التعــــاون فــــي حــــد ذاتــــو يشــــكل

 القواعد القانونية المنظمة لحركة النقل الجوي. لالنسجام بين مبدأ السيادة و  تعزيزا
                                                 

 .206كافي ، صناعة السياحة واألمن السياحي، مرجع سابق، ص    (1)
 . 202_201، ص مصطفى،مرجع سابق، كافي  (2)
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بمـــــــا  _ممـــــــا ســـــــبق يتضـــــــ  أن المنظمـــــــات اإلقميميـــــــة المعنيـــــــة بالمالحـــــــة الجويـــــــة ســـــــاىمت

ـــــو مـــــن  ـــــزقدمت ـــــل الجـــــوي تعزي ـــــي مجـــــال النق ـــــدولي ف ـــــق اإل ،_التعـــــاون ال ـــــق فـــــي تحقي نســـــجام والتوفي

بــــين القواعــــد القانونيــــة المنظمــــة لمنقــــل الجــــوي الــــدولي مــــن جيــــة، ومبــــدأ الســــيادة مــــن جيــــة أخــــرى، 

ذي ألقـــــى بظاللـــــو عمـــــى حركـــــة النقـــــل الجـــــوي الـــــدولي، حيـــــث أصـــــب  أكثـــــر نشـــــاطًا الـــــ األمـــــروىـــــو 

رة الســــيادة التــــي وقفــــت فــــي يــــوم مــــن األيــــام حــــائال دون ازدىــــار ىــــذا واقــــل تعقيــــدا وتصــــادما مــــع فكــــ

 القطاع الحيوي واليام. 
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 : الخاتمة

 النتائجأواًل: 

 الشــــــرعيةوىــــــي تعنــــــي ســــــمطة الدولــــــة  ؛تعتبـــــر الســــــيادة مــــــن المفــــــاىيم المصــــــيقة بمفيــــــوم الدولــــــة -1

ــــى  ــــ ،وشــــعبيا إقميميــــاعم ــــد مــــر  ،وبســــط قانونيــــا اقراراتيــــو باتخــــاذ كــــذلك تعنــــي اســــتقالل لدول وق

طبيعيــــــو الرتباطــــــو بمفيــــــوم الدولــــــة  كنتيجــــــةبالعديــــــد مــــــن المراحــــــل والتطــــــورات  الســــــيادةمفيــــــوم 

 .الواقع الدوليو 

ـــــى  -2 ـــــل الجـــــوي الـــــدولي عم ـــــذي يتجـــــاوز أيعـــــرف النق ـــــتم بواســـــطة الطـــــائرات وال ـــــذي ي ـــــو النقـــــل ال ن

وقـــــد مـــــر  أكثـــــر أوقـــــل عـــــابر لحـــــدود دولتـــــين فيـــــو ن ،لمدولـــــة الواحـــــدة اإلقميميـــــةتنفيـــــذه الحـــــدود 

كبــــــرى فــــــي مختمــــــف المجــــــاالت السياســــــية  أىميــــــةبالعديــــــد مــــــن المراحــــــل والتطــــــورات واكتســــــب 

 .واالقتصادية وحتى االجتماعية والثقافية

تســــــمى مجموعــــــة القواعــــــد القانونيــــــة التــــــي تــــــنظم النقــــــل الجــــــوي بالقــــــانون الجــــــوي وىــــــو قــــــانون  -3

ـــــروابط وال األنظمـــــةيتكـــــون مـــــن مجموعـــــة مـــــن  ـــــوائ  الخاصـــــة باســـــتعمال الطـــــائرة وحركتيـــــا وال م

االتفاقيـــــــات الدوليـــــــة  أبرزىـــــــاالتـــــــي تنـــــــتج عـــــــن ذلـــــــك وليـــــــذا القـــــــانون العديـــــــد مـــــــن المصـــــــادر 

ـــــــانون مجموعـــــــة مـــــــن الســـــــمات والخصـــــــائص  ـــــــذا الق ـــــــة ول ـــــــة  أبرزىـــــــاوالتشـــــــريعات الوطني الحداث

 .والعالمية والذاتية والطابع ا مر

ــــدىنــــاك صــــمة كبيــــرة بــــين  -4 ــــدولي، المنظمــــةوالقواعــــد  يادةالســــ أمب ــــة وحركــــة النقــــل الجــــوي ال  لحري

معظــــم عمميــــات النقــــل الجــــوي الــــدولي  فيــــوالوســــط الــــذي تــــتم  لمدولــــةالجــــوي  اإلقمــــيمحيــــث يعــــد 

 أىـــــــمالجـــــــوي مـــــــن  إقميميـــــــالـــــــم تكـــــــن جميعيا،وبالتـــــــالي فـــــــإن مســـــــألة ســـــــيادة الدولـــــــة عمـــــــى  إن

 .المفيومينالقضايا التي ترتبط بين 
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ــــ -5 ــــاك العدي ــــى مــــن  دىن ــــة عم ــــة المتعمقــــة بســــيادة الدول ــــات االتجاىــــات الفقيي ــــيمالنظري الجــــوي  اإلقم

ــــــــات الوســــــــطى  أبرزىــــــــا؛مــــــــن  ــــــــة والنظري ــــــــة الســــــــيادة المطمق ــــــــة لمســــــــيادة و نظري ــــــــة النافي النظري

 .كنظرية المناطق و النظرية الوظيفية

جعمتيـــــا تتنـــــاقض ذات مـــــرة  اإلشـــــكالياتالعديـــــد مـــــن  لمدولـــــةالجـــــوي  مســـــألة الفضـــــاء طـــــرأ عمـــــى -6

وبســـــبب ىـــــذا التنـــــاقض ومنـــــذ بـــــدء  ،مـــــع حريـــــة النقـــــل الجـــــوي أخـــــرىوذات  مـــــع مبـــــدأ الســـــيادة،

وتجــــــري االتفاقــــــات والمعاىــــــدات  الوطنيــــــةالــــــدول تســــــن القــــــوانين  أخــــــذتحركــــــة النقــــــل الجــــــوي 

 .م1944م واتفاقية شيكاغو 1919لحل ىذه المشكمة كاتفاقية باريس 

ــــــة شــــــيكاغو  -7 ــــــر اتفاقي ــــــدولي  ساســــــياألم المصــــــدر والمرجــــــع 1944تعتب ــــــي مجــــــال التشــــــريع ال ف

ــــــ ــــــدولي، يالمعن ــــــل الجــــــوي ال ــــــة النق ــــــة وضــــــبط حري ــــــث  بمســــــألة ســــــيادة الدول ــــــة  أكــــــدتحي اتفاقي

 فيــــــووفقــــــت فــــــي الحــــــين الــــــذي   الســــــيادةعمــــــى مبــــــدأ  أحكاميــــــاالرئيســــــية فــــــي مجمــــــل  شــــــيكاغو

ل وحريـــــة النقـــــل الجـــــوي مـــــن خـــــال الســـــيادةاالتفاقيتـــــان المكممتـــــان لالتفاقيـــــة الرئيســـــية بـــــين مبـــــدأ 

ــــات، ــــو مــــن حري ــــات الجــــو الخمــــساصــــطم مــــا قررت ــــى تســــميتيا بحري ــــة  ،  عم ــــر بمثاب وىــــي تعتب

 الجوي. لإلقميمالمطمقة  السيادةقيود عمى مبدأ 

ــــارات ال -8 ــــىنــــاك مجموعــــة مــــن العوامــــل واالعتب ــــين  ماالنســــجاي ســــاىمت فــــي تحقيــــق التوفيــــق و ت ب

ا ىــــو قــــانوني كتغيــــر النظــــرة الجــــوي الــــدولي وىــــذه العوامــــل منيــــا مــــ نقــــلتالمبــــدأ الســــيادة وحريــــة 

القانونيـــــــة لمفيـــــــوم الســـــــيادة واســـــــتقرار قواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي وتمـــــــاىي التشـــــــريعات والقـــــــوانين 

فـــــي تحقيـــــق ىـــــذا االنســـــجام عوامـــــل واعتبـــــارات  أســـــيمالوطنيـــــة مـــــع التشـــــريعات الدوليـــــة، كـــــذلك 

ظيـــــــــور مـــــــــا يعـــــــــرف بالنظـــــــــام العـــــــــالمي الجديـــــــــد واخـــــــــتالف شـــــــــكل وطبيعـــــــــة  أبرزىـــــــــاواقعيـــــــــة 

صــــــراعات الدوليــــــة وتــــــأثيرات ظــــــاىرة العولمــــــة وازديــــــاد حركــــــة التجــــــارة الدوليــــــة ناىيــــــك عــــــن ال

 .ىذا القطاع أىميةالتطور العممي والتكنولوجي في مجال النقل الجوي وتأثيره 
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ــــدولي وىــــو االتجــــاه نحــــو  -9 ــــة حركــــة النقــــل الجــــوي ال ــــي مســــألة حري ــــد ف ظيــــر اتجــــاه عــــالمي جدي

ــــىال واالنتقــــ تحريــــر النقــــل الجــــوي الــــدولي، ــــالرغم  إل مــــا يعــــرف بنظريــــة الســــماوات المفتوحــــة ،وب

ىــــــذه االتجاىــــــات فقــــــد عقــــــدت العديــــــد مــــــن الــــــدول اتفاقيــــــات لتحريــــــر  أثارتــــــومــــــن المغــــــط الــــــذي 

 .السيادةبمبدأ  المتعمقةعميو وخصوصا تمك  المفروضةالنقل الجوي من القيود 

المفتوحــــــة والقــــــول بـــــالرغم مــــــن االخــــــتالف والتبــــــاين الفقيــــــي فــــــي مســــــألة تطبيــــــق الســــــماوات   -10

ــــدأ الســــيادة، إال  ــــول ىــــو  أنبأنيــــا انتيــــاك لمب ــــراج  مــــن الق ــــة ال يعــــدو  أنال ــــق ىــــذه النظري تطبي

كونـــــو تطبيقـــــا لمحريــــــات الخمـــــس المتفــــــق عمييـــــا فـــــي معاىــــــدات شـــــيكاغو ،إضــــــافة إلـــــى كونــــــو 

ـــــــدول  ـــــــين ال ـــــــق عمييـــــــا بشـــــــكل رضـــــــائي ب  إن، إذ األطـــــــرافإقـــــــرار لممزيـــــــد مـــــــن الحريـــــــات المتف

الحقيقــــي ليــــا ال يتعــــارض مــــع مبــــدأ الســــيادة فــــي  ىبــــالمعنالســــماوات المفتوحــــة  تطبيــــق نظريــــة

 .حد ذاتو

ــــد مــــن المنظمــــات الدوليــــة و  -11 ــــةظيــــرت العدي المعنيــــة بشــــؤون الطيــــران عمومــــا وبالنقــــل  اإلقميمي

ـــــدولي  ـــــران المـــــدني واالتحـــــاد ال ـــــة لمطي ـــــى وجـــــو الخصـــــوص كالمنظمـــــة الدولي ـــــدولي عم الجـــــوي ال

وء ىـــــذه المنظمـــــات فـــــي اســـــتقرار القواعـــــد القانونيـــــة التـــــي تحكـــــم لمنقـــــل الجـــــوي، وقـــــد ســـــاىم نشـــــ

زيــــادة تحقيـــــق االنســـــجام بـــــين مبــــدأ الســـــيادة وحريـــــة حركـــــة النقـــــل  إلـــــى أدىكـــــذلك فقـــــد  األجــــواء

 .الجوي الدولي
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 : التوصياتثانيًا: 

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فإن الباحث يوصي بما يمي:

لمقـــــانون الجـــــوي بصـــــفتو فـــــرع مســـــتقل مـــــن فـــــروع القـــــانون وذلـــــك  يـــــةاألىمإعطــــاء المزيـــــد مـــــن  -1

عاىــــــد القــــــانون والعمــــــوم السياســــــية بزيــــــادة التركيــــــز عمــــــى تدريســــــو والمحاضــــــرة فيــــــو فــــــي كميــــــات وم

 .العالقات الدوليةو 

 ويتطــــور العديــــد مــــن المصــــطمحات القانونيــــة يتغيــــر مفيوميــــا أنمــــن خــــالل االســــتقراء تبــــين  -2

ومـــــن بـــــين ىـــــذه المصـــــطمحات:  ةتـــــي تتعمـــــق بالعالقـــــات الدوليـــــوخصوصـــــا تمـــــك ال ،بشـــــكل مســـــتمر

ـــــط فـــــي ىـــــذه المصـــــطمحات، وقراءتيـــــا  ،الســـــيادة ـــــط والخم ـــــذي قـــــد يشـــــكل مجـــــال لمغم وىـــــو األمـــــر ال

فــــــي ســـــــياقات زمنيـــــــة قديمـــــــة ال تتوافـــــــق مـــــــن التطـــــــور المســـــــتمر الـــــــذي يصـــــــيب بنيتيـــــــا الضـــــــمنية 

التوفيــــق بينيــــا وبــــين غيرىــــا مــــن ، وىــــو مــــا قــــد يعمــــل عمــــى خمــــق إشــــكالية فــــي ودالالتيــــا الحقيقيــــة

ــــــــذا يوصــــــــي الباحــــــــث بمراجعــــــــة، المصــــــــطمحات والمفــــــــاىيم الحديثــــــــة التــــــــراث القــــــــانوني العربــــــــي  ل

 .نو كثيرا ما يعاني من الجمودأوخصوصا 

ــــــــل دور -3 ــــــــةالجمعيــــــــات المنظمــــــــات واالتحــــــــادات و  تفعي ــــــــى بشــــــــؤون الطيــــــــران  العربي التــــــــي تعن

ئيســـــي فـــــي تطـــــوير ىـــــذا القطـــــاع ر ات دور خصوصـــــا إذ تمعـــــب ىـــــذه الكيانـــــعمومـــــا والنقـــــل الجـــــوي 

، فضـــــــال عـــــــن دورىـــــــا فـــــــي الفنيـــــــةالجوانـــــــب القانونيـــــــة والسياســــــية و  و النيــــــوض بـــــــو مـــــــن مختمـــــــف

 . تحقيق المزيد من اإلنسجام بين قواعد النقل الجوي ومبدأ السيادة

الـــــــدول العربيـــــــة فـــــــي معاىـــــــدات تحريـــــــر النقـــــــل الجـــــــوي الـــــــدولي لمـــــــا ليـــــــذه ضـــــــرورة انخـــــــراط  -4

ــــة حيــــث المعاىــــدات مــــن  ــــار ايجابي ــــادة االنتعــــاش  أنيــــامــــن خــــالل تطبيقيــــا  أثبتــــتآث تســــيم فــــي زي
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، وتقمــــيص اإلشــــكاالت التــــي قــــد تنــــتج عــــن تعــــارض االقتصــــادي ورفــــع معــــدالت التبــــادل التجــــاري

 بعض مرتكزات مفيوم السيادة مع القواعد التي تحكم المالحة الجوية الدولية. 

، تتنــــــاول مواضــــــيع القــــــانون الجــــــوي عمومـــــــاالتـــــــي  األبحــــــاثإجــــــراء المزيــــــد مــــــن الدراســــــات و  -5

 دى ارتبـــــاط قواعـــــد النقــــــل الجـــــوي بمفيـــــوم الســـــيادة وغيــــــره مـــــن المفـــــاىيم القانونيـــــة خصوصــــــًا،مـــــو 

ــــدرةيالحــــظ فالباحــــث فــــي ىــــذا الفــــرع مــــن فــــروع القــــانون  ــــة التــــيوجــــود  ن ــــة والقانوني  المراجــــع الفقيي

ركـــــزت معظـــــم المراجـــــع مـــــن جيـــــة أخـــــرى، حيـــــث  تعنـــــى بـــــو مـــــن جيـــــة، وقمـــــة تنـــــوع ىـــــذه المراجـــــع

 .عمى ىذه المفاىيم بطريقة فردية دون ان تربط بينيا بصورة فعمية
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