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باإلضمما  قلةممصقي اممر قلةبممرق لةب ممرقي اممرلقواةلمماقعمم قلةنمم قلةمم  قي ممم قعمم ي ققيشمم اقليممملدقلة  ةمم  
 ق0لة  اري قلةخاض ل قةسلادةقلة  ة ق

 ق00قمطلرلنة ةدقيب أقلالعت امقباةن قإالق يقمطمعقلةقرنقلة شري قيمصقلورقلة  ا التقلال ةصق
 طانقيملهحلثقيكفقلةفقهاءقيمصقدرلس قلة ضعقلةقان نيقةمن قةت  ي قماقةم  ة قم قسم

 لذا سندرس بإيجاز االتجاهات الفقهية واالتفاقات الدولية                      

 أالتجاهات الفقهية 0أوال  

تباي مماقلرلءقلةفقهمماءقحمم اقلة قممامقلةقممان نيقةطبقمماتقلةهمم لءقلةتمميقت ممم قليممملدقلة  ةمم قلالرضمميق ب رعمماق 

 ق0س دقع لقلة  ض عق ي ك قلةت للزقبه لقلةا دقبل قوالثقنقرياتقتق00لاليمل يق

 مبدأ حرية الهواء: النظرية االولى  0 2

 م قودقتك نقلة الحم قلةن يم قق00القيخضعقةسمطانقلة  ة قق00لنقلةه لءقحرقق00ت تبرقع هقلة قري ق 

 حرةقةطائرلتقج لعقلة  ا

 نقمرلقة م مقلمكانلم قلةسملطرةقلةف ملم قق00ذةكقالنقلة  ة قالقي ك هاقم ارس قلةسلادةقيمصقلةه لءق
 كأعالي البحار حيث انها حرة ويمكن استخدامها من قبل الدول كافةق00يملهق ع قبه لقلةشأنق

 ليتبمرهقمبم أقرطمرقيهم دقسمالم قلة  ةم قلةتميقتأرم قبمهقق00 ي قلنتق قلةفقهقلالنكم سكس نيقع لقلالتناهق 

 يمل هاألنهقيفق عاقكاقرياب قيمصقلةطائرلتقلةتيقت برقل

 نظرية السيادة المطلقة للدولة على الهواء 0 1

باعتبااره زااءا مان هاذا  00تقر هذه النظرية بسيادة الدولة على مجالهاا الجاوا الاذا يعلاو اقليمهاا 

 ق00 تباشرقيملهقكا  قلرتااصاتهاقلةتيقت ارسهاقيمصقليمل هاقلةبر ق لةب ر قق00قاالقليم
ت قملدقلسمتخ لمقمناةهماقلةنم  ق  قماقة ماقتمرلهقمتفقماقممعق قد ةمقكماق يترتبقيمصقذةكقلنقيك نقمم قحم  

  تس حقةغلرعاقم قلة  اقباة ر رق لهقحسبقماقيترلءىقةهاق00مااة هاق

ألنمهقبطبل تمهق سملم قق00 ةك قيؤر قيمصقع هقلة قريم قلنهماقيم قتمؤد قلةمصقلسمت اة قلالنتفماعقمم قلةطلمرلنق 
القيممؤد ق قممىقلةممصقيريممم قق00 إيطمماءقلة مم قةممم  اقبغممم قلياةل همماقلةن يمم ق  قمماقةر باتهمماقق00د ةلم قةم قمماق

قلةصقلنهائهاقبلقلة الح قلةن ي 

 نظرية المناطق 0 3

 لاليملدقلةن  قلةصقم طقتل قب  جبقع هقلة قري قيقسد 

 ق00ق اة  طق قلة لي  قيمصقلرتفاعقم ل قم قلالرضقتخضعقةسلادةقد ة قلاليملد 

 لماقلةطبق قلة ملاق تك نقحرةقمباح قةمن لعق 

حلمثقت ماراقلة  ةم قسملادتهاقيممصقلةب مرقق00 لنقع لقلالتناهقمتأورقب اقعم قيملمهقلة ضمعق ميقلةب مارق 
فيكاون حارا ق00لماقماقي م هق لطب قيملهقماقيطب قيمصقليماةيقلةب مارقق00لاليمل يق ك ةكقلة لزق  يهق

 مباحا لجميع الدول بالتحليق فوقه

قااد اعترفاا   00فاان االتفاقااات الدوليااة الةناايااة والجماعيااة  00  مه ماقيكمم قممم قلمممرقعمم هقلة قريممات 

 ياقليمها االرضي وبحرها االقليم 00للدولة بالسيادة على طبقات الهواء التي تعلو

 االتفاقات الدولية 0ثانيا  

يقمم تقب مم قلة ممربل قلة مماة لتل قلال ةممصق لةلانلمم قلتفايلتممانقد ةلتممانقةت قمملدقلة الحمم قلةن يمم قع مماقلتفايلمم ق 
 9111 لتفايل قشلكا  قة امقق9191باريسقة امق

 اتفاقية باريس 0 2

اهتما  الاادول بعاد الحاارل العالميااة االولاى بتنظاايم المعحااة الجوياة علااى نطااا  دولاي فابرماا  لهااذا  

اتفاقية باريس للمعحة الجوية واهم المبااد  التاي زااءت  2121تشرين االول عام  23الغرض في 

 فيها هي



ة قيمصقتب اقلتفايل قباريسقبا رةق لض  ق صري  قمب لقسلادةقلة  :السيادة الكاملة للدولة  - أ
لكال دولاة السايادة الكاملاة علاى )طبقاتقلةه لءقلةتيقت م قليمل هاق  ااقلة ادةقلال ةصقيمصقلن

 (طبقات الهواء التي تعلو اقليمها

ب قتضصقلة ادةقلةلانل قتمتزمقلة  اقلة ت اي ةقبانقت  حقح قلة ر رقلةبمر ق م  ق: حرية المرور  - ل
غياار ان حااق الماارور الباار  الااذا قررتااه هااذه  00 ليمل همماقةمطممائرلتقلةتاب مم قةممم  اقلة ت ايمم ة

وإنما مشاروط برارورة حلاول الطااارات علاى تلاري  ساابق  00المادة ليس على اطعقه 

ويقتلار  00و يجب ان يكون مرورها في الممرات الجوية التي تحددها الدولة االقليمية  00

  0حق المرور البر  على الطاارات التجارية 

ةزماقلالتفايل قلة  اقلالطرلفق لهابانقت ت عقي قلةت للزق يقلة  اممم قل:المساواة في المعاملة  -قت

 لة خاا قةمطائرلتقلةتاب  قألي قد ة قم قلة  اقلة ت اي ةقبسببقلةن سل 
ةكاقد ة قم قلة  اقلة ت اي ةقلة  ق ميقلنقت متفبقباة الحم قلةن يم قلة لرملم ق:المعحة الداخلية  -قث

 ةرياياعاق ح عدق

بانقت ت عقكاقد ة قم قلة  اقلة ت اي ةقي قلنقت  حقح قلة الحم قلةن يم قيضاقلة ادةقلةخامس ق -قج
 لةبريئ قألي قد ة قلررىقالقتك نقطر اق يقع هقلالتفايل 

 اتفاقية شيكاغو 0 1

 ةقمم قلوممرتقلة ممرلقلة اة لمم قلةلانلمم قتممأولرلقكبلممرلق مميقلةتقمم مقلةف مميقةامم اي قلةطلممرلنقممم قحلممثق
لزديادقلالتاااقلةن  قرالاقلة رلق لةفترةقلةتيقق ك ةك00لةسري ق حندق كفاءةقلةطائرلتق

 تمتهاقبل قلة  اقلال ربل ق لة الياتقلة ت  ةقلالمريكل 

 ياصرةقي قلدلءقد رعاقلةم  قجماءتقمم قق9191 ي قلدىقع لقلةصقلنقتك نقلتفايل قباريسقة امق

 لجمهقم اقج اقكللرلقم قلة  اقتفكرق يقليادةقت قلدقلة الح قلةن ي ق

 ة ةكقبادرتقلة الياتقلة ت  ةقلالمريكل قلةمصقلةم ي ةقة قم قممؤت رقد ةميقيقم ق ميقشملكا  قيمامق
كمان نقق7 أدتقلي ااقلة ؤت رقلةصق ضعقلتفايل قشلكا  قةمطلمرلنقلة م نيقلةم  ةيق ميققق9111

 ق9111لال اقيامق

 مل هماقلالرضميق ي قليتر اقع هقلالتفايل قبسلادةقلة  ة قلةكامم قيمصقطبقاتقلةه لءقلةتيقت مم قلي

  ب رعاقلاليمل يق

 كما اسفر مؤتمر شيكاغو عن ابرام اتفاقيتين لتنظيم المعحة الجوية هما 

 اتفاقية العبور و 

 اتفاقية النقل الجوا 

 اتفاقية العبور  0أ 

ع هقلالتفايلم قيبم رقلةطمائرلتقلة سمت  م ق ميقرطم طقد ةلم قم تق م ق يم قم  ماقعم هقلالتفايلم قنق اق 
 : ت اي ةقلة ريتل قلةتاةلتل قطائرلتقلة  اقلة

قحري قلةطلرلنق   قليملدقلة  ة قب  نقعب ط(9)

قحري قلةهب طق   قلاليملدقأل رلضق لرقتناري (2)

كما اوردت االتفاقية بعض القيود على ممارسة هاتين الحريتين ولقد صاد  العرا  على هاذه االتفاقياة 

 2191لسنة (6)بالقانون رقم

 

 وااتفاقية النقل الج 0ل 

 ـ :اعترف  هذه االتفاقية للخطوط الجوية الدولية المنتظمة بخمس حريات هي 

قحري قلة ر رق   قليملدقلي قد ة قد نقلة ز اق له(9)
قحري قلةهب طق يقليملدقلي قد ة قأل رلضق لرقتناري قكاةتز دقباة ي دق(2)

قلةطائرةقلةصقليملدقد ة قلررىحري قنقاقلالشخاصق لةبضائعق لةبري قم قليملدقلة  ة قلةتاب  قةهاق(3)

قحري قنقاقلالشخاصق لةبضائعقم قد ة قلررىقلةصقلة  ة قلةتاب  قةهاقلةطائرة(1)
قحري قنقاقلةبضائعق لألشخاصق لةبري قبل قد ةتل قلج بلتل ق(5)



 


