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ملخص البحث
علــى إثــر اكتشــاف الثــروات الكامنــة فــي المناطــق الواقعــة وراء حــدود الواليــة الوطنيــة للــدول،
بــدأ المجتمــع الدولــي يُــدرك َّ
بــأن الفــارق الكبيــر فــي التطــور التقنــي بيــن الــدول الصناعيــة
المتقدمــة والــدول غيــر الصناعيــة ،قــد يُعطــي األولــى وحدهــا إمكانيــة اســتغالل هــذه الثــروات،
ممــا ســيؤدي بــدوره إلــى اتســاع الفجــوة فــي عــدم المســاواة بيــن الــدول .وعندمــا بــرزت هــذه
المخــاوف إلــى الواجهــة فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  1967بعــث Arvid Pardo
ممثــل مالطــا الدائــم لــدى منظمــة األمــم المتحــدة -بمذكــرة إلــى األميــن العــام لمنظمــة األمــمالمتحــدة مقترح ـا ً فيهــا إعــان منطقــة قــاع البحــار والمحيطــات خــارج حــدود الواليــة الوطنيــة
للــدول منطقــة تــراث مشــترك لإلنســانية .ومنــذ ذلــك الوقــت حظــي مفهــوم “التــراث المشــترك
لإلنســانية” باهتمــام كبيــر ،وأثــار جــدالً واســعا ً فــي المحافــل الدوليــة.
ضــح هــذه المقالــة مــا هــو المقصــود بمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” فــي إطــار القانــون
تُو ِّ
الدولــي ومــا هــي أبعــاده القانونيــة ،كمــا تُر ِّكــز علــى التطــورات األخيــرة التــي تؤثــر فــي تطبيــق
هــذا المفهــوم ،والمســتقبل الــذي ينتظــره.
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مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
مقدمة
تواجــه البشــرية فــي الوقــت الحاضــر مشــكلة خطيــرة تتمثــل فــي َّ
أن الكثيــر مــن المــوارد التــي
نعتبــر وجودهــا اليــوم مــن المســلَّمات معرضــة للنفــاذ فــي المســتقبل القريــب ،حيــث يســتهلك
النشــاط البشــري كميــة مــن المــوارد الطبيعيــة تفــوق قــدرة األرض علــى إنتاجهــا بصــورة
مســتدامة مه ـدِّداً مــا لــأرض مــن قــدرة إنتاجيــة علــى توليــد الثــروة وضمــان الرفــاه البشــري.
ونظــراً ألهميــة هــذه المســألة فقــد طـ َّور المجتمــع الدولــي منــذ القــدم عــدداً مــن األنظمــة القانونيــة
المختلفــة بغــرض تنظيــم اســتغالل المــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا ،وتتضمــن هــذه األنظمــة بوجــه
عــام مــا يلــي:
•منــح الــدول ســيادة حصريــة دائمــة علــى مواردهــا الطبيعيــة ،كالنفــط والفحــم والغــاز وغيرها
مــن المــوارد والثــروات الطبيعيــة ،بحيــث يتــم اســتخدام هــذه المــوارد فــي تحقيــق مصلحــة
الدولــة المعنيــة فقــط ،وهــو نظــام مرتبــط بال ِّســيادة اإلقليميــة(((.
•مبــدأ االنتفــاع والمشــاركة المنصفيــن ،كمــا هــو الحــال فــي نظــام المجــاري المائيــة الدوليــة
أو مــا يعــرف باألنهــار الدوليــة التــي تمتــد بيــن إقليمــي دولتيــن أو أكثــر ،حيــث تلتــزم الدولــة
بــأن تنتفــع فــي أراضيهــا بالمجــرى المائــي الدولــي علــى نحــو معقــول ومنصــف للــدول
األُخــرى التــي تتشــاطر معهــا هــذا المجــرى(((.
•االعتــراف بحــق االنتفــاع الحــر بالمــوارد ومنــع ادعــاء السِّــيادة عليهــا ،كمــا هــو حــال
المــوارد الحيــة ألعالــي البحــار -كاألســماك -التــي ال تدخــل فــي ملكيــة أحــد ،وال تخضــع
لســيادة دولــة أو دول معينــة دون غيرهــا ،والتــي يتمتــع الجميــع دوالً وأفــراداً بحــق االنتفــاع
الحــر بهــا علــى الســواء(((.
•تصنيــف المــوارد الطبيعيــة علــى أنَّهــا تــراث مشــترك لإلنســانية ،حيــث تقــوم جميــع الــدول
بالمشــاركة فــي إدارتهــا ،وتقاســم الفوائــد الناتجــة عــن اســتغاللها بشــكل منصــف يراعــي
تحقيــق مصلحــة البشــرية جمعــاء.
ونظــراً لتبايــن المصالــح بيــن الــدول وتعارضهــا بقــي مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية”
منــذ نشــأته فــي إطــار القانــون الدولــي عــام  1967مصــدراً للجــدل األكاديمــي ،وأثــار مدلولــه
القانونــي الكثيــر مــن التســاؤالت ،األمــر الــذي يســتدعي وضــع األمــور فــي نصابهــا مــن الناحيــة
((( الفقرة األولى من قرار الجمعية العامة رقم  /1803/الصادر في  14كانون األول Dec/من عام .1962
(((المادة ( )5من اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية لعام
.1997
((( المادة ( )2من اتفاقية جنيف ألعالي البحار لعام .1958
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إيهاب جامل كسيبة ( ) 372-349
القانونيــة ،والعمــل علــى توضيــح المقصــود بمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،وتحديــد
التوصيــف القانونــي الدقيــق لهــذا المفهــوم ،واألثــر القانونــي المترتــب عليــه .ولذلــك يأتــي هــذا
البحــث ليتنــاول دراســة مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” فــي إطــار القانــون الدولــي ،علــى
أن تبــدأ الدراســة برصــد التطــور التاريخــي لهــذا المفهــوم ،وبيــان المجــاالت الرئيســة لتطبيقــه،
وعناصــره األساســية ،ومــن ثــم تنتقــل الســتعراض اآلراء المختلفــة حــول األبعــاد القانونيــة لهــذا
المفهــوم فــي إطــار القانــون الدولــي .فــي حيــن خصصنــا الجــزء األخيــر مــن هــذه الدراســة للبحــث
فــي إمكانيــة توســيع مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ليشــمل عــدداً مــن المجــاالت الجديــدة
التــي تتمتــع بأهميــة كبيــرة للبشــرية جمعــاء .آمليــن أن توفِّــر هــذه الدراســة مرجعــا ً للمهتميــن
بدراســة القانــون الدولــي يُق ـدِّم اإلجابــة علــى العديــد مــن التســاؤالت المتعلقــة بمفهــوم “التــراث
المشــترك لإلنســانية”.
أوالً -ظهور مفهوم “التراث المشترك لإلنسانية”.
يبــدأ أغلــب الدارســين فــي تأصيلهــم لظهــور فكــرة “التــراث المشــترك لإلنســانية” فــي إطــار
القانــون الدولــي بالمذكــرة الشــفهية التــي بعــث بهــا الســفير- Arvid Pardoممثــل مالطــا الدائــم
لــدى منظمــة األمــم المتحــدة -فــي  17آب Aug/مــن عــام  1967إلــى األميــن العــام لمنظمــة
األمــم المتحــدة واقتــرح فيهــا إعــان منطقــة قــاع البحــار والمحيطــات خــارج حــدود الواليــة
الوطنيــة للــدول منطقــة تــراث مشــترك لإلنســانية يجــب أن تُســتخدم فــي األغــراض الســلمية
حصــراً ولصالــح البشــرية جمعــاء((( .فقــد قامــت الجمعيــة العامــة فــي العــام التالــي لتقديــم هــذه
المقترحــات بإصــدار قــرار يقضــي بإنشــاء لجنــة دوليــة عُرفــت بلجنــة قــاع البحــار بغــرض ضمان
االســتخدام الســلمي لقــاع البحــار ،وســرعان مــا حظيــت فكــرة “التــراث المشــترك لإلنســانية”
باالهتمــام خــال مناقشــات هــذه اللجنــة ،حيــث تـ َّم تشــكيل جهازيــن فرعييــن ،همــا :اللجنــة الفرعية
االقتصاديــة التــي تتولــى المســائل المتصلــة بدراســة واستكشــاف قــاع البحــار واســتغالله ،واللجنــة
الفرعيــة القانونيــة التــي تتمثــل مهمتهــا بدراســة المبــادئ القانونيــة لتنميــة التعــاون الدولــي
وضمــان اســتغالل مــوارد المنطقــة الدوليــة لصالــح البشــرية ،وتوصَّلــت األخيــرة إلــى اتفــاق
حــول ضــرورة وضــع نظــام قانونــي يحكــم المنطقــة الدوليــة ،وينظــم اســتغالل مواردهــا لمصلحــة
البشــرية جمعــاء بصــرف النظــر عــن الموقــع الجغرافــي للــدول(((.
ونتيجــة لهــذه التطــورات بــادرت الجمعيــة العامــة بتاريــخ  15كانــون األول Dec/مــن عــام 1969
قــرار يقضــي بوقــف اســتغالل ثــروات قيعــان البحــار والمحيطــات وراء حــدود
إلــى إصــدار
ٍ
(1) Edwin Egede, Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International Law of
the Common Heritage of Mankind, New York, Springer, 2011, pp. 11-12.
(((د .إبراهيم محمد الدغمة ،أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية
الوطنية( ،القاهرة :دار النهضة العربية )1987 ،ص53 :ـ.54
يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

351

مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
الواليــة الوطنيــة إلــى حيــن إنشــاء نظــام دولــي ينظــم هــذا االســتغالل وهــو مــا ُعــرف بقــرار
التجميــد((( .وفــي محاولــة لتوضيــح قواعــد هــذا النظــام أصــدرت الجمعيــة العامــة فــي عــام 1970
القــرار رقــم  2749المتضمــن إعــان المبــادئ التــي أقرَّتهــا األســرة الدوليــة حــول قــاع البحــار
والمحيطــات فيمــا وراء حــدود الواليــة الوطنيــة ،ويُعــ ُّد هــذا القــرار بمــا تضمنــه مــن أحــكام
الركيــزة األساســية لنشــأة مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية”؛ إذ تض َّمــن عــدداً مــن المبــادئ
المهمــة يمكــن إجمالهــا بمــا يلــي(((:
•اإلعــان بشــكل رســمي َّ
أن منطقــة قــاع البحــار والمحيطــات وباطــن أرضهــا مــا وراء حــدود
الواليــة الوطنيــة ومواردهــا هــي منطقــة تــراث مشــترك لإلنســانية.
•حظــر تملــك هــذه المنطقــة بوضــع اليــد أو بــأي وســيلة اُخــرى ،وحظــر ادعــاء أو ممارســة
الســيادة أو الحقــوق الســيادية علــى أي جــزء منهــا.
•تقييد استخدام هذه المنطقة باألغراض السلمية وحدها.
•التأكيــد علــى ضــرورة استكشــاف واســتغالل المنطقــة ومواردهــا لصالــح اإلنســانية قاطبــة،
بصــرف النظــر عــن الموقــع الجغرافــي للــدول ســاحلية كانــت أم غيــر ســاحلية.
•إنشــاء نظــام دولــي يُطبَّــق علــى جميــع األنشــطة المتعلقــة باستكشــاف مــوارد المنطقــة
واســتغاللها والنشــاطات األُخــرى المتصلــة بذلــك ،وإقامــة الجهــاز الدولــي المناســب لتنفيــذ
أحــكام هــذا النظــام.
•التأكيــد علــى ضــرورة أن يتض َّمــن النظــام الدولــي آنــف الذكــر أحكامــا ً تضمــن التنميــة
المنتظمــة والمأمونــة ،واإلدارة الرشــيدة للمنطقــة ومواردهــا ،وتوســيع فــرص اســتخدامها،
وكفالــة اشــتراك الــدول اشــتراكا ً عــادالً فــي الفوائــد المتحصلــة منهــا ،مــع إيــاء مراعــاة
خاصــة لمصالــح واحتياجــات الــدول الناميــة.
وفــي عــام  1971تــ َّم توســيع عمــل لجنــة قــاع البحــار ليشــمل جميــع جوانــب قانــون البحــار
باإلضافــة إلــى التحضيــر للمؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار ،حيــث تقـرَّر فــي الــدورة األولــى للجنــة
تشــكيل ثــاث لجــان فرعيــة ،بحيــث تتولــى اللجنــة الفرعيــة األولــى مهمــة إعــداد مســودات مــواد
بخصــوص النظــام القانونــي الــذي أشــار إليــه القــرار رقــم  ،2749بمــا فــي ذلــك إنشــاء جهــاز
دولــي يحكــم المنطقــة الدوليــة وراء حــدود الواليــة الوطنيــة وينظــم اســتغالل ثرواتهــا((( .وفــي
(((قرار الجمعية العامة رقم  /2574/الصادر في  15كانون األول Dec/من عام .1969
((( انظر قرار الجمعية العامة رقم  /2749/الصادر في  17كانون األول Dec/من عام .1970
((( د .إبراهيم محمد الدغمة ،مرجع سابق ،ص.59 :
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الــدورة الثانيــة للجنــة قـ َّدم األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى اللجنــة دراســة حــول المشــاكل التــي
تواجــه الــدول الحبيســة فيمــا يتعلــق باستكشــاف واســتغالل مــوارد هــذه المنطقــة ،كمــا قـ َّدم تقريــراً
عــن الطــرق المختلفــة لكيفيــة اقتســام العوائــد والفوائــد الناتجــة مــن اســتغاللها ،وفــي هــذه الــدورة
تم َّكنــت اللجنــة الفرعيــة الثانيــة مــن إعــداد قائمــة مــن خمســة وعشــرين بنــداً عالــج البنــد األول
منهــا عــدداً مــن المســائل المتصلــة بالنظــام الدولــي لقيعــان البحــار والمحيطــات وراء حــدود
الواليــة الوطنيــة ،وهيــكل الجهــاز الدولــي ســالف الذكــر ووظائفــه وســلطاته ،والمشــاركة العادلــة
للفوائــد ،إضافــة إلــى تعريــف منطقــة التــراث المشــترك لإلنســانية وتعييــن حدودهــا ،واالســتخدام
الســلمي ،واآلثــار االقتصاديــة لهــذا االســتخدام(((.
وفــي شــهر كانــون األول Dec/مــن عــام  1973افتُتحــت أولــى دورات مؤتمــر األمــم المتحــدة
الثالــث لقانــون البحــار رغــم الخالفــات الســائدة بيــن الــدول فــي تلــك الفتــرة حــول مفهــوم “التــراث
المشــترك لإلنســانية” ،حيــث انقســمت الــدول المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر إلــى مجموعتيــن :فمــن
جهــة انتقــدت الــدول الناميــة القانــون الدولــي التقليــدي للبحــار ،وتحديــداً مبــدأ حريــة أعالــي البحــار
الــذي يتيــح للــدول الصناعيــة وحدهــا أن تنفــرد بنهــب ثــروات أعالــي البحــار ،وأ َّكــدت َّ
أن القــرار
رقــم  2749أ َّدى إلــى نشــأة تنظيــم دولــي جديــد فيمــا يتعلــق باســتغالل ثــروات قيعــان البحــار
والمحيطــات ،ومــن جهــة أخــرى ،تبنَّــت الــدول الصناعيــة المتقدمــة –وفــي مقدمتهــا الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،والمملكــة المتحــدة ،وإيطاليــا ،وبلجيــكا -موقف ـا ً معاكس ـا ً ســعت مــن خاللــه
إلــى تقريــر عــدد مــن المبــادئ التــي تتوافــق مــع مصالحهــا الخاصــة .وكانــت إحــدى أبــرز النقــاط
الرئيســة التــي بــدا الخــاف بشــأنها بيــن المصالــح المتعارضــة هــي اســتغالل ثــروات قيعــان
البحــار والمحيطــات كتــراث مشــترك لإلنســانية بواســطة جهــاز دولــي يكفــل عــدم انفــراد الــدول
الصناعيــة المتقدمــة باســتنزاف تلــك الثــروات لحســابها الخــاص .حيــث حرصــت الــدول الصناعية
بوجــه خــاص علــى التأكيــد علــى مبــدأ حريــة أعالــي البحــار وإبــرازه ،وشـ َّددت علــى وجــوب عدم
تمتــع الجهــاز الدولــي المقتــرح إنشــاؤه إال بســلطات تنظيميــة ،دون أن تكــون لــه ســلطة اإلدارة
المباشــرة لثــروات المنطقــة الدوليــة((( .فــي حيــن اتخــذت الــدول الناميــة موقفـا ً مخالفـا ً ســعت مــن
خاللــه إلــى وضــع نظــام دولــي يضمــن اســتغالل ثــروات هــذه المنطقــة بالتــوازي بيــن مصالحهــا
ومصالــح الــدول المتقدمــة ،ممــا أ َّدى إلــى ظهــور اجتهــادات قانونيــة مختلفــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة
تحقيــق مصلحــة البشــرية جمعــاء فــي اســتغالل منطقــة قــاع البحــار .فنظــراً لألعبــاء الماليَّــة
والتقنيــة التــي يتطلَّبهــا اســتغالل هــذه المنطقــة خلــص البعــض إلــى َّ
أن مســاهمة الــدول التــي ال
تملــك القــدرة علــى المســاهمة بشــكل مباشــر فــي أنشــطة اســتغالل منطقــة قــاع البحــار تتمثَّــل فــي
((( المرجع السابق ،ص60 :ـ.61
(((أ.د صالح الدين عامر ،القانون الدولي الجديد للبحار ،دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
(القاهرة :دار النهضة العربية ،)1982 ،ص64 :ـ.72
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مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
اســتالم الفوائــد الماليَّــة وغيرهــا مــن الفوائــد االقتصاديــة؛ ليتــم اســتخدامها فــي عمليــة التطويــر
االقتصــادي ،حيــث تلتــزم الــدول التــي تقــوم باالســتغالل المباشــر لهــذه المنطقــة بالمســاهمة فــي
نظــام مشــاركة اإليــرادات ،وبمــا َّ
أن كل الــدول تتمتــع بحقــوق متســاوية فــي منطقــة التــراث
ً
المشــترك لإلنســانية فــي البحــار فقــد تـ َّم اعتبــار اســتالم تلــك الفوائــد شــكال مــن أشــكال المشــاركة
الغيــر مباشــرة فــي اســتغالل هــذه المنطقــة((( .فــي حيــن قــام اآلخــرون بتبريــر التــزام الــدول التــي
تقــوم باالســتغالل المباشــر لمنطقــة قــاع البحــار بالمســاهمة فــي نظــام مشــاركة اإليــرادات اســتناداً
إلــى مفهــوم المعاملــة التفضيليــة ،وضــرورة اســتخدام المــوارد التــي يتــم اســتخراجها مــن هــذه
المنطقــة فــي تعزيــز التطــور االقتصــادي للــدول الناميــة(((.
ونظــراً لتبايــن المصالــح بيــن الــدول وصعوبــة التوفيــق بيــن اآلراء المتعارضــة بشــأن األحــكام
المتعلقــة بمنطقــة التــراث المشــترك لإلنســانية عُقــد فــي إطــار هــذا المؤتمــر إحــدى عشــرة دورة،
توجــت هــذه الجهــود عــام  1982فــي الــدورة الختاميــة
واســتمرت المفاوضــات طوي ـاً إلــى أن ِّ
للمؤتمــر -المعقــودة فــي مدينــة مانتيقــو بــاي بجمايــكا -باعتمــاد اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون
البحــار (اتفاقيــة جمايــكا) التــي ن َّ
صــت وللمــرة األولــى فــي إطــار قانــون البحــار علــى مفهــوم
(((
“التــراث المشــترك لإلنســانية” كنظــام قانونــي يحكــم اســتغالل منطقــة قــاع البحــار  .حيــث
قـرَّرت هــذه االتفاقيــة اعتبــار منطقــة قــاع البحــار ومواردهــا تراثـا ً مشــتركا ً لإلنســانية((( ،ورتَّبــت
ـاع عــد ٍد مــن الــدول
علــى ذلــك عــدداً مــن النتائــج وااللتزامــات القانونيــة ،األمــر الــذي أ َّدى المتنـ ِ
الصناعيــة المتقدمــة عــن التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة ،وتقويــض القبــول العالمــي الموحــد لمفهــوم
“التــراث المشــترك لإلنســانية”(((.
وت ـ َّم التغلــب علــى هــذه الخالفــات والوصــول إلــى إجمــاع شــبه عالمــي حــول مفهــوم “التــراث
المشــترك لإلنســانية” عبــر مشــاورات غيــر رســمية أُجريــت تحــت رعايــة األميــن العــام لألمــم
المتحــدة فــي المــدة مــا بيــن 1990ـ ،1994وت ِّوجــت باعتمــاد الجمعيــة العامــة بتاريــخ  28تمــوز/
 Julمــن عــام  1994اتفاق ـا ً تنفيذي ـا ً تض َّمــن التعديــات الالزمــة لتعزيــز فــرص القبــول العالمــي

(1) Rüdiger Wolfrum, The Principle of the Common Heritage of Mankind, Max-Planck-Institut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 43, 1983, available at: http://
www.zaoerv.de (Last visited on Oct 20, 2013), p. 321.
(2) Ibid., p. 322.
(((د .سوسن بكة ،التراث المشترك لإلنسانية ،الموسوعة العربية ،الموسوعة القانونية المتخصصة ،المجلد الثاني،
 ،2010ط ،1ص.153 :
((( المادة ( )136من اتفاقية جمايكا.
((( أ.د صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص.342 :
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لالتفاقيــة((( .حيــث عمــد هــذا االتفــاق إلــى تنقيــح بعــض األحــكام الــواردة فــي االتفاقيــة مــع اإلبقــاء
علــى مضمــون فكــرة “التــراث المشــترك لإلنســانية” .لكــن وبالرغــم مــن أهميــة االتفــاق ســالف
الذكــر إال أنَّــه لــم يُقــدِّم أي تعريــف محــدد وصريــح لمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية”،
شــأنه فــي ذلــك شــأن جميــع االتفاقــات الدوليــة وقــرارات منظمــة األمــم المتحــدة التــي أشــارت
إلــى هــذا المفهــوم .ونتيجــة لذلــك وجــد رجــال القانــون أنفســهم فــي مــأزق بشــأن تحديــد مــا هــو
المقصــود بالتــراث المشــترك لإلنســانية فــي إطــار القانــون الدولــي ،وفشــلوا فــي تقديــم تعريــف
شــامل ومتفــق عليــه لهــذا المفهــوم((( ،فإلــى اليــوم ليــس هنــاك اتفــاق علــى تعريــف عالمــي محـ َّدد
وصريــح لمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،األمــر الــذي أثــار الكثيــر مــن التســاؤالت حــول
المدلــول القانونــي لهــذا المفهــوم ومجــاالت تطبيقــه((( ،وهــو مــا ســنحاول توضيحــه فيمــا يلــي.
ثانياً– تطبيقات مفهوم “التراث المشترك لإلنسانية”.
تشــمل تطبيقــات مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” بشــكل أساســي المناطــق ذات األهميــة
المشــتركة للبشــرية الواقعــة وراء حــدود الواليــة الوطنيــة للــدول ،والمــوارد الطبيعيــة الموجــودة
فــي تلــك المناطــق ،ويمكــن إجمــال هــذه التطبيقــات وفقـا ً لمــا ورد فــي الوثائــق الدوليــة بمــا يلــي:
أ -منطقة التراث المشترك لإلنسانية في البحار.
عرَّفــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار فــي المــادة األولــى منهــا منطقــة التــراث المشــترك
لإلنســانية بأنَّهــا“ :قــاع البحــار والمحيطــات وباطــن أرضهــا خــارج حــدود الواليــة الوطنيــة”،
ووضعــت نظامــا ً قانونيــا ً متكامــاً يحكــم اســتغالل هــذه المنطقــة ومواردهــا كتــراث مشــترك
للبشــرية .وبدراســة دقيقــة لألحــكام الخاصــة بالمناطــق البحريــة الخاضعــة للواليــة الوطنيــة يتبيَّــن
لنــا َّ
أن منطقــة التــراث المشــترك لإلنســانية فــي البحــار ترتبــط فــي تحديدهــا بمنطقــة الجــرف
(((
القــاري ،ألنَّهــا وهــذا الجــرف تُشـ ِّكل جــزءاً مــن أعمــاق البحــار  ،ممــا يفــرض ضــرورة تقريــر
حــدود خارجيــة واضحــة لألجــزاء المغمــورة الخاضعــة للواليــة الوطنيــة ،إذ يُعتبَر الحــد الخارجي
للجــرف القــاري حــداً فاصــاً بيــن قــاع البحــر الخاضــع للواليــة الوطنيــة -ألغــراض ُمعيَّنــة-
((( قرار الجمعية العامة رقم  48/263الصادر في  28تموز Jul/من عام .1994
(2) Kemal Baslar, The Concept of the Common Heritage of Mankind in International
Law, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, p. 1.
(3) David Kenneth Leary, International Law and the Genetic Resources of the Deep Sea,
Leiden, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 97.
(((الجرف القاري  :Continental Shelfهو جزء من قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تخضع للوالية
الوطنية .للمزيد حول النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري وامتدادها ،انظر :الجزء السادس من اتفاقية جمايكا
(المواد76ـ ،)85اتفاقية الجرف القاري لعام .1958
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وبيــن قــاع البحــار والمحيطــات وباطــن أرضهــا خــارج حــدود الواليــة الوطنيــة (منطقــة التــراث
المشــترك لإلنســانية).
ب -الفضاء الخارجي . Outer Space
بــرزت الحاجــة إلــى إنشــاء نظــام قانونــي دولــي يغطــي المصالــح المشــتركة للبشــرية فــي الفضــاء
الخارجــي قبــل البــدء باألنشــطة الفضائيــة األولــى ،فقــد توصَّــل األســتاذ Oscar Schachter
عــام  1952إلــى نتيجــة يقــول فيهــا إننــا ســوف نطبــق وراء المجــال الجــوي نظامـا ً شــبيها ً بــذاك
وأن الفضــاء الخارجــي واألجــرام ال َّســماوية ســتكون ملــكا ً مشــتركا ً
المطبــق فــي أعالــي البحــارَّ ،
(((
للبشــرية جمعــاء ال يُســمح ألي دولــة أن تمــارس ســيطرتها عليهــا  .ونتيجــة لتطــور قواعــد
القانــون الدولــي ُعقِــد تحــت رعايــة األمــم المتحــدة عــدد مــن االتفاقــات الدوليــة بغــرض تنظيــم
أنشــطة الــدول فــي الفضــاء الخارجــي ،وتــ َّم إقــرار مبــدأ حريــة اســتخدام الفضــاء الخارجــي
لمصلحــة البشــرية جمعــاء فــي كل مــن اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لعــام  ،1967واالتفــاق المنظــم
ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام ال َّســماوية األُخــرى لعــام ( 1979اتفاقيــة القمــر)(((.
فباســتعراض دقيــق لمــواد اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لعــام  1967يتبيَّــن لنــا َّ
أن هــذه االتفاقيــة وإن
لــم تنــص حرفي ـا ً علــى اعتبــار الفضــاء الخارجــي تراث ـا ً مشــتركا ً لإلنســانية ،إال أنَّهــا اشــتملت
علــى العناصــر األساســية المتصلــة بهــذا المفهــوم -التــي ســنتحدث عنهــا الحقـاً -ليــس فقــط فيمــا
يتعلــق باألجــرام ال َّســماوية وإنمــا فــي الفضــاء الخارجــي ككل ،فــي حيــن عمــدت اتفاقيــة القمــر
لعــام  1979إلــى إقــرار مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” بشــكل صريــح فــي مجــال الفضــاء
الخارجــي((( ،حيــث ن َّ
صــت علــى اعتبــار القمــر وغيــره مــن األجــرام ال َّســماوية بــكل مــا فيهــا مــن
مصــادر تراث ـا ً مشــتركا ً لإلنســانية ال يجــوز إخضاعــه للتملــك الوطنــي(((.

(5) Nandasiri Jasentuliyana, Space Law: Development and Scope, Westport, Connecticut,
Greenwood Publishing Group, 1992, p. 20.
(((يُذكر َّ
أن الدول المتقدمة التي ترتاد الفضاء امتنعت عن التصديق على اتفاقية القمر لعام  1979نظراً إلدراج مفهوم
“التراث المشترك لإلنسانية” ضمن أحكامها ،وعدم قيام هذه االتفاقية بتوضيح اآللية التي سيتم عبرها مشاركة
الفوائد المتأتية من استخدام الفضاء الخارجي ،انظر:
Fabio Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other
Celestial Bodies, Leiden, Netherlands Martinus Nijhoff Publishers, 2009, pp. 118119.
(((تُع ُّد اتفاقية القمر لعام  1979أول اتفاق دولي يتم فيه اإلشارة بشكل صريح إلى مفهوم «التراث المشترك لإلنسانية»،
انظر:
R. St. J. Macdonald, The Common Heritage of Mankind, Recht zwischen Umbruch
und Bewahrune, Festschrift fur Rudolf Bernhardt, Berlin, Springer, 1995, p. 162.
((( الفقرة األولى من المادة ( )11من اتفاقية القمر لعام .1979
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ج -منطقة القطب الجنوبي .Antarctica
تتمتــع منطقــة القطــب الجنوبــي (أنتاركتيــكا) بأهميــة كبيــرة لجميــع دول العالــم نظــراً لتأثيرهــا
المهــم علــى البيئــة ودورهــا الحاســم فــي الحفــاظ علــى تــوازن منــاخ األرض ،األمــر الــذي جعــل
هــذه المنطقــة محــ َّل اهتمــام المجتمــع الدولــي منــذ القــدم ،فمنــذ عــام  1910اقتــرح المــؤرِّخ
األمريكــي َّ T.W.Balch
أن منطقــة القطــب الجنوبــي يجــب أن تكــون ملــكا ً لجميــع أعضــاء
األســرة الدوليــة((( .ومــع التقــدم العلمــي والتقنــي ت ـ َّم إدراك األهميــة الكبيــرة التــي تمثلهــا هــذه
المنطقــة بالنســبة للبشــرية جمعــاء ،واتجــه الكثيــر مــن الدارســين نحــو القــول بـ َّ
ـأن منطقــة القطــب
الجنوبــي تُشــكل البيئــة المثاليــة الزدهــار مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،ومــن هــؤالء
األســتاذ  Christopher C. Joynerالــذي يــرى بأنَّــه يجــب اعتبــار جبــال الجليــد الموجــودة فــي
هــذه المنطقــة جــزءاً مــن التــراث المشــترك لإلنســانية ،ويؤكــد علــى ضــرورة توزيــع الفوائــد
ال ُمجتنــاة منهــا بيــن البشــرية جمعــاء(((.
ضعــت العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي
ومنــذ عــام  1959أُبرمــت العديــد مــن االتفاقيــات و ُو ِ
ش ـ َّكلت نظام ـا ً دولي ـا ً متكام ـاً يضمــن الحفــاظ علــى هــذه المنطقــة ومواردهــا ،وتنظيــم أنشــطة
الــدول فيهــا ،فقــد تض َّمنــت اتفاقيــة القطــب الجنوبــي لعــام - 1959كمــا ســنرى -عــدداً مــن األحــكام
المرتبطــة بمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،لكــن وبالرَّغــم مــن أهميــة هــذه االتفاقيــة
لــم يكــن يُقصــد منهــا أن تكــون الوثيقــة الوحيــدة التــي تحكــم منطقــة القطــب الجنوبــي كمنطقــة
تحظــى باالهتمــام المشــترك للبشــرية ،فهــذه المنطقــة يحكمهــا سلســلة مــن المعاهــدات تُشـ ِّكل فــي
مجملهــا نظــام معاهــدة أنتاركتيــكا كامـاً ،ويوظــف هــذا النظــام بــدوره مفهــوم “التــراث المشــترك
لإلنســانية” فــي منطقــة القطــب الجنوبــي مــن دون أن يُعبِّــر عنــه صراحــة(((.
ثالثاً -عناصر مفهوم “التراث المشترك لإلنسانية”.
علــى الرَّغــم مــن غيــاب االتفــاق حــول تعريــف مشــترك ومتفــق عليــه عالمي ـا ً لمفهــوم “التــراث
المشــترك لإلنســانية” ،إال َّ
أن أغلــب االتجاهــات حــول هــذا المفهــوم تشــترك فــي خمــس نقــاط
أساســية اثنتــان منهــا تتعلقــان بالوضــع القانونــي للمناطــق التــي يحكمهــا مفهــوم “التراث المشــترك
لإلنســانية” والثــاث األُخــرى تتعلــق بنظــام اســتخدام واســتغالل هــذه المناطــق ومواردهــا ،ويمكن

(1) Ole Kristian Fauchald., David Hunter., & Wang Xi (eds), Yearbook of International
Environmental Law, Vol. 20, Issue.1, New York, Oxford University Press, 2011, p. 91.
(2) Kemal Baslar., op.cit., p.273.
((( يتضمن نظام معاهدة أنتاركتيكا عدداً من االتفاقيات التي ترمي إلى استدامة هذه المنطقة ومواردها .انظر:
Edward Guntrip., op.cit., p. 396.
يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

357

مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
إجمــال هــذه النقــاط (العناصــر) فــي اآلتــي(((:
1 .1منع ادعاء السِّيادة .on Sovereignty Prohibition
بدراســة دقيقــة للمواثيــق الدوليــة التــي أَدرجــت مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ضمــن
أحكامهــا يتبيَّــن لنــا َّ
أن جميــع هــذه المواثيــق رتَّبــت نتيجــة مهمــة علــى إقــرار هــذا المفهــوم تتمثَّــل
ببطــان ادعــاءات ال ِّســيادة علــى مناطــق التــراث المشــترك لإلنســانية ،وإســقاط أي دفــع باكتســاب
أي حقــوق علــى مــوارد المناطــق المذكــورة .فقــد ن َّ
صــت اتفاقيــة مانتيقــو بــاي علــى حظــر ادعــاء
(((
ال ِّســيادة أو ممارســة الحقــوق ال ِّســيادية علــى أي جــز ٍء مــن منطقــة قــاع البحــار أو مواردهــا ،
وأ َّكــدت بأنَّــه لــن يتــم االعتــراف بــأي ادعــاء أو ممارســة مــن هــذا القبيــل((( .وعلــى نحـ ٍو مماثــل
أ َّكــدت الجمعيــة العامــة علــى حظــر التملُّــك القومــي للفضــاء الخارجــي بمــا فــي ذلــك القمــر
واألجــرام ال َّســماوية األُخــرى بدعــوى ال ِّســيادة ،أو بــأي وســيلة أُخــرى((( ،ومــن هنــا وجــد هــذا
المفهــوم طريقــه إلــى اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لعــام ((( ،1967واتفاقيــة القمــر لعــام  1979التــي
و َّســعت هــذا الحظــر ،ون َّ
صــت بشــكل صريــح علــى عــدم جــواز تملُّــك القمــر أو مــا تحــت ســطحه،
(((
أو أي جــزء منــه ،أو أي مــوارد طبيعيــة موجــودة فيــه  .كمــا جعلــت اتفاقيــة أنتاركتيــكا لعــام
- 1959بمــا تض َّمنتــه مــن أحــكام -منطقــة القطــب الجنوبــي مجــاالً مفتوحـا ً لجميــع الــدول((( ،حيــث
َحظــرت القيــام بــأي توســيع الدعــاءات ال ِّســيادة الســابقة إلبــرام االتفاقيــة ،ون َّ
صــت علــى تجميــد
أي ادعــاءات مســتقبلية(((.
ومــن اســتقراء النصــوص القانونيــة ال ُمشــار إليهــا أعــاه يمكننــا القــولَّ :
إن َحظــر التملُّــك
القومــي وادعــاء ال ِّســيادة أو ممارســة الحقــوق ال ِّســيادية علــى مناطــق التــراث المشــترك لإلنســانية
ومواردهــا يــدلُّ بشــكل واضــح علــى َّ
أن حــق الــدول فــي اســتخدام هــذه المناطــق ليــس حــق ملكيــة
(1) Jennifer Frakes, Notes and Comments: The Common Heritage of Mankind Principle and
the Deep Seabed, Outer Space, and Antarctica: Will Developed and Developing Nations
Reach a Compromise?, Wisconsin International Law Journal, Vol. 21, No. 2, 2003, pp.
411-413.
(((يُقصد بالموارد هنا جميع الموارد المعدنية الصّلبة أو السَّائلة أو الغازيّة ،انظر الفقرة األولى من المادة ( )133من اتفاقية
جمايكا.
((( الفقرة األولى من المادة ( )137من اتفاقية جمايكا.
((( انظر الفقرة الثالثة من قرار الجمعية العامة رقم  /1962/الصادر في  13كانون األول Dec/من عام .1963
((( المادة ( )2من اتفاقية الفضاء الخارجي لعام .1967
((( الفقرة الثانية ،والفقرة الثالثة من المادة ( )11من اتفاقية القمر لعام .1979
((( د .إبراهيم فهمي شحاتة ،القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .473
((( المادة ( )4من اتفاقية أنتاركتيكا لعام .1959
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أو ســيادة ،وإنمــا هــو ح ـ ٌّ
ق مبن ـ ٌّي علــى وضــع هــذه المناطــق تحــت تصــرف المجتمــع الدولــي
لتحقيــق المصلحــة المشــتركة للبشــرية جمعــاء.
2 .2مشاركة الفوائد .Benefits Sharing
نصَّــت اتفاقيــة جمايــكا فــي معــرض تنظيمهــا ألنشــطة الــدول فــي منطقــة قــاع البحــار علــى
ضــرورة تحقيــق مصلحــة اإلنســانية جمعــاء بصــرف النظــر عــن الموقــع الجغرافي للدول ســاحلية
كانــت أم غيــر ســاحلية ،مــع إيــاء مراعــاة خاصــة لمصالــح واحتياجــات الــدول الناميــة((( ،ممــا
يُشــير إلــى ضــرورة إخضــاع أنشــطة الــدول فــي هــذه المنطقــة العتبــارات المصلحــة المشــتركة
ونظــام مشــاركة الفوائــد((( .كمــا وردت اإلشــارة إلــى مســألة مشــاركة الفوائــد فــي اتفاقيــة الفضــاء
الخارجــي لعــام  1967حيــث جــاء فــي ديباجــة االتفاقيــة َّ
أن “..استكشــاف الفضــاء الخارجــي
نموهــا
واســتخدامه يجــب أن يُباشــرا لتحقيــق مصلحــة جميــع شــعوب العالــم أي ـا ً كانــت درجــة ِّ
االقتصــادي أو العلمــي ،”..وكذلــك فــي اتفاقيــة القمــر لعــام  1979التــي نصَّــت علــى التــزام
الــدول األطــراف بإنشــاء نظــام دولــي يتضمــن اإلجــراءات الالزمــة لتنظيــم اســتغالل مــوارد
القمــر الطبيعيــة ،بحيــث يضمــن هــذا النظــام تقاســم الفوائــد الناتجــة مــن اســتغالل تلــك المــوارد
علــى نحــو منصــف((( .فــي حيــن أغفلــت اتفاقيــة أنتاركتيــكا لعــام  1959اإلشــارة إلــى مســألة
مشــاركة الفوائــد ال ُمتأتيــة مــن اســتغالل المــوارد فــي منطقــة القطــب الجنوبــي ،واكتفــت بالنــص
علــى التــزام الــدول األطــراف بمشــاركة نتائــج األبحــاث العلميــة -الفائــدة الوحيــدة المرجــوة فــي
ذلــك الوقــت -ولعـ َّل ذلــك يرجــع إلــى عــدم إدراك قيمــة المــوارد الموجــودة فــي هــذه المنطقــة نظراً
لعــدم توافــر اإلمكانــات الالزمــة لذلــك فــي تلــك الفتــرة(((.
3 .3األغراض السِّلمية .Peaceful Purposes
ثــار الخــاف أثنــاء التفــاوض فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة الثالــث لقانــون البحــار حــول تفســير
عبــارة “األغــراض السِّــلمية” الــواردة فــي اتفاقيــة جمايــكا ،وبــرزت أثنــاء المناقشــات ثالثــة
اتجاهــات فكريــة((( .فكانــت أغلــب الــدول الناميــة تــرى َّ
أن الحظــر يشــمل جميــع أشــكال األنشــطة
العســكرية ،فــي حيــن فســرت بعــض الوفــود االســتخدام ال ِّســلمي علــى أنَّــه يحظــر فقــط األنشــطة
العســكرية ذات األغــراض العدائيــة ،وال يحظــر باقــي األنشــطة (كاســتخدام الموظفيــن العســكريين
((( المادة ( )140من اتفاقية جمايكا.
((( للمزيد حول نظام استغالل منطقة قاع البحار انظر :أ.د .صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص 423 :وما بعدها.
((( الفقرة الخامسة ،والفقرة السابعة من المادة ( )11من اتفاقية القمر لعام .1979
(((المادة ( )3من اتفاقية أنتاركتيكا لعام  ،1959انظر أيضا ً الفقرة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم 60/47
الصادر في  8كانون األول Dec/من عام .2005
((( د .إبراهيم محمد الدغمة ،مرجع سابق ،ص.158 :
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فــي األغــراض العلميــة) ،وذهبــت مجموعــة ثالثــة مــن الــدول إلــى َّ
أن المعيــار الــذي يُحـ َّدد بموجبه
مــا إذا كان نشــاط مــا ســلميا ً هــو مــدى توافقــه مــع ميثــاق األمــم المتحــدة وااللتزامــات األُخــرى
التــي يفرضهــا القانــون الدولــي ،أي َّ
أن األنشــطة المحظــورة هــي فقــط األنشــطة العدائيــة بالمعنــى
الــوارد فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ( )2مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،وفــي ختــام هــذه المناقشــات
جــاءت اتفاقيــة جمايــكا لتُبقــي بــاب الجــدل مفتوحـاً ،حيــث ن َّ
صــت علــى ضــرورة اســتخدام منطقــة
قــاع البحــار فــي األغــراض السِّــلمية دون غيرهــا مــن دون أن تُحــدِّد مــا هــو المقصــود بهــذه
الصيغــة(((.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،يبــدو مفهــوم االســتخدام ال ِّســلمي للفضــاء الخارجــي ،ومنطقــة القطــب
الجنوبــي أكثــر تحديــداً ،حيــث تـ َّم -وبشــكل صريــح -حظــر مجموعــة من األنشــطة كإنشــاء القواعد
أو المنشــآت أو التحصينــات العســكرية ،وتجريــب األســلحة أو إجــراء المنــاورات العســكرية ،فــي
حيــن تــ َّم السَّــماح باســتخدام المــاكات العســكرية ألغــراض البحــث العلمــي أو ألي أغــراض
ســلمية أُخــرى(((.
وعلــى اعتبــار َّ
أن اســتخدام مناطــق التــراث المشــترك لإلنســانية يجــب أن يُراعي تحقيــق المصلحة
ً
ً
َّ
المشــتركة للبشــرية جمعــاء -كمــا بينــا -يمكننــا القــولَّ :
إن أي اســتخدام يخــدم مصالحـا وطنيـة فقــط
كاالســتخدام العســكري -يتعــارض بشــكل واضــح مــع هــذه الغايــة ،ولهــذا يُعــ ُّد إيقــاف ســباقالتســلُّح فــي مناطــق التــراث المشــترك لإلنســانية شــرطا ً أساســيا ً لتعزيــز التعــاون الدولــي(((،
وتحقيــق مصلحــة البشــرية جمعــاء فــي هــذه المناطــق(((.
4 .4اإلدارة المشتركة .Common Management
بــرز مفهــوم اإلدارة المشــتركة بشــكل واضــح فــي النظــام القانونــي الــذي وضعتــه اتفاقيــة جمايــكا
لتنظيــم أنشــطة الــدول فــي منطقــة قــاع البحــار ،فقــد ن َّ
صــت هــذه االتفاقيــة علــى إنشــاء منظمــة
دوليــة -أُطلــق عليهــا ال ُّســلطة الدوليــة لقــاع البحــار -لتقــوم الــدول مــن خاللهــا بتنظيــم ورقابــة
األنشــطة وإدارة المــوارد الموجــودة فــي تلــك المنطقــة((( ،وأُعطــي الحــق لهــذه المنظمــة فــي
((( المادة ( )141من اتفاقية جمايكا.
((( المادة ( )4من اتفاقية الفضاء الخارجي لعام  ،1967المادة ( )1من اتفاقية أنتاركتيكا لعام .1959
((( انظر الفقرة ( )11من قرار الجمعية العامة رقم  67/113الصادر في  18كانون األول Dec/من عام .2012
((( َّ
إن الغاية األساسية من قرار الجمعية العامة رقم  1962لعام  1963كانت تتمثَّل بتوجيه جهود المجتمع الدولي نحو
إدخال الفضاء الخارجي في أنظمة الحد من التسلح في مرحلة مبكرة ،انظر:
Detlev Wolter, Common Security in Outer Space and International Law, United
Nations Publications UNIDIR, 2005, p. 13.
(((عرَّفت المادة ( )157من اتفاقية جمايكا السُّلطة بأنَّها« :المنظمة التي تقوم الدول األطراف عن طريقها بتنظيم

360

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

إيهاب جامل كسيبة ( ) 372-349

استكشــاف منطقــة قــاع البحــار واســتثمارها ،كمــا أُعطــي مثــل هــذا الحــق للــدول األطــراف،
والمؤسســات الحكوميــة واألشــخاص الذيــن يحملــون جنســيات هــذه الــدول ،لكــن مــع االحتفــاظ
بحــق ال ُّســلطة الدوليــة لقــاع البحــار فــي تنظيــم األنشــطة ومراقبتهــا واإلشــراف عليهــا ،واتخــاذ
التدابيــر الالزمــة لضمــان االمتثــال لألحــكام الــواردة فــي االتفاقيــة(((.
فــي حيــن اكتفــت اتفاقيــة القمــر لعــام  1979بالنــص علــى التــزام الــدول األطــراف بإقامــة نظــام
دولــي يتض َّمــن اإلجــراءات المناســبة لتنظيــم اســتغالل مــوارد القمــر الطبيعيــة ،وتنميــة هــذه
المــوارد علــى نحــو منظــم ومأمــون وإدارتهــا إدارة عقالنيــة((( ،وأرجــأت إقامــة نظــام اإلدارة هــذا
إلــى وقــت الحــق((( .وعلــى نحــو مماثــل ،اشــتملت اتفاقيــة أنتاركتيــكا لعــام 1959علــى عــدد مــن
اإلجــراءات التــي تضمــن حريــة البحــث العلمــي وتشــجيع التعــاون بيــن الــدول ،فن َّ
صــت علــى
وجــوب تبــادل المعلومــات بشــأن الخطــط والبرامــج العلميــة التــي تجــري فــي منطقــة القطــب
الجنوبــي ،وإتاحــة البيانــات والمعلومــات الناتجــة عــن البحــوث دون عائــق وبح ِّريــة تامــة،
ولضمــان التقيــد باألحــكام التــي وضعتهــا االتفاقيــة فــي ظـ ِّل غيــاب منظمــة دوليــة مســؤولة عــن
إدارة منطقــة القطــب الجنوبــي أُعطــي الحــق لمجموعــة مــن الــدول -األطــراف االستشــارية فــي
اتفاقيــة أنتاركتيــكا -للقيــام بعمليــات تفتيــش فــي جميــع أنحــاء هــذه المنطقــة ،بحيــث تُعــ ُّد هــذه
الــدول الجهــة المخولــة بصنــع القــرار وإدارة األنشــطة فــي منطقــة القطــب الجنوبــي(((.
وبشــكل مختصــر يمكــن القــولَّ :
إن إنشــاء نظــام إدارة مشــتركة يعمــل علــى تنظيــم ورقابــة
األنشــطة وإدارة المــوارد الموجــودة فــي مناطــق التــراث المشــترك ،يُعـ ُّد شــرطا ً جوهريـا ً لضمــان
تحقيــق مصلحــة اإلنســانية جمعــاء ،فمــن شــأن اإلدارة المشــتركة أن تمنــع الــدول ذات االمكانيــات
االقتصاديــة الكبيــرة مــن االنفــراد بنهــب ثــروات تلــك المناطــق.
5 .5االستخدام ال ُمستدام .Sustainable Utilization
أثــارت مســألة اســتخدام مناطــق التــراث المشــترك ومواردهــا بطريقــة تُلبــي االحتياجــات البشــرية
الحاليــة والمقبلــة علــى ح ـ ٍّد ســواء جــدالً واســع النطــاق ،ففــي حيــن يــرى بعــض الدارســين َّ
أن

ورقابة األنشطة في المنطقة وفقا ً للجزء الحادي عشر من االتفاقية ،وذلك بغية إدارة موارد المنطقة».
((( للمزيد حول األحكام المتعلقة بالسُّلطة الدولية لقاع البحار انظر :الفرع ( )4من اتفاقية جمايكا (المواد 156ـ.)186
((( الفقرة الخامسة ،الفقرة السابعة من المادة ( )11من اتفاقية القمر لعام .1979
(3) Ole Kristian Fauchald., and others., op.cit., p. 31.
(((للمزيد حول األحكام المتعلقة باألطراف االستشارية وطريقة عملها انظر :المواد ( )7،8،9من اتفاقية أنتاركتيكا
لعام .1959
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مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
هــذه المســألة ال تدخــل ضمــن عناصــر مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية”((( ،خلــص البعــض
اآلخــر إلــى وجــود صلــة وثيقــة بيــن مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ومفهــوم التنميــة
ال ُمســتدامة ،ومــن هــؤالء األســتاذ  Kissالــذي يــرى َّ
أن مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية”
(((
هــو فــي األســاس مفهــوم يتعلــق بالحفــاظ علــى تــراث مــا ونقلــه إلــى األجيــال القادمــة  ،واألســتاذ
 Wolfrumالــذي ذهــب إلــى َّ
أن مفهــوم التنميــة ال ُمســتدامة يُعــ ُّد واحــداً مــن العناصــر المهمــة
(((
لمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” .
ويمكــن مــن خــال تحليلنــا لالتفاقيــات الدوليــة التــي أشــارت إلــى مفهــوم “التــراث المشــترك
لإلنســانية” أن نقــف علــى العديــد مــن األحــكام التــي ترمــي لضمــان اســتدامة مناطــق التــراث
المشــترك ،ومراعــاة مصالــح األجيــال الحاضــرة والمقبلــة فــي هــذه المناطــق .فقــد أ َّكــدت اتفاقيــة
جمايــكا علــى التــزام الــدول باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان الحمايــة الفعالــة للبيئــة البحريــة مــن
اآلثــار الضــارة التــي قــد تنشــأ عــن األنشــطة التــي تجــري فــي منطقــة قــاع البحــار ،وألزمــت
ال ُّســلطة الدوليــة لقــاع البحــار باعتمــاد القواعــد واألنظمــة واإلجــراءات المناســبة بهــدف حمايــة
وحفــظ المــوارد الطبيعيــة لهــذه المنطقــة وتنميتهــا بصــورة ُمســتدامة((( .كمــا ن َّ
صــت اتفاقيــة القمــر
لعــام  1979علــى ضــرورة مراعــاة مصالــح األجيــال الحاضــرة والمقبلــة أثنــاء االضطــاع
بأنشــطة استكشــاف القمــر واســتخدامه((( ،وأ َّكــدت علــى التــزام الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة
بإنشــاء نظــام دولــي يتضمــن إجــراءات مناســبة لتنظيــم اســتغالل المــوارد الطبيعيــة للقمــر بغــرض
تنميتهــا علــى نحــو منظــم ومأمــون ،وإدارة هــذه المــوارد إدارة ُمســتدامة((( .وعلــى نحــو مماثــل،
نجــد فــي نظــام معاهــدة أنتاركتيــكا العديــد مــن التدابيــر التــي ترمــي إلــى الحفــاظ علــى منطقــة
القطــب الجنوبــي واســتدامتها عــن طريــق وضــع مجموعــة مــن القواعــد الصارمــة ،وإخضــاع
مختلــف األنشــطة التــي يُزمــع القيــام بهــا فــي هــذه المنطقــة لتقييــم ُمســبق ألثرهــا العكســي علــى
بيئــة أنتاركتيــكا والنظــم البيئيــة المعتمــدة عليهــا والمرتبطــة بهــا(((.

(1) R. St. J. Macdonald., op.cit., p.155.
(2) David Kenneth Leary., op.cit., p. 100.
(3) Rüdiger Wolfrum, Common Heritage of Mankind, The Max Planck Encyclopedia of Public
International Law, Oxford University Press, 2009, pp. 22-23.
((( المادة ( )145من اتفاقية جمايكا.
((( المادة ( )4من اتفاقية القمر لعام .1979
((( الفقرة الخامسة من المادة ( )11من اتفاقية القمر لعام .1979
(((الفقرة الثانية من المادة ( )8من اتفاقية تنظيم النشاطات المتعلقة بالموارد المعدنية في القطب الجنوبي لعام ،1988
المادة ( )3من بروتوكول حماية البيئة الملحق بمعاهدة أنتاركتيكا (بروتوكول مدريد لعام.)1991
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إيهاب جامل كسيبة ( ) 372-349
وتأسيسـا ً علــى ذلــك ،يمكــن القــولَّ :
إن المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي مناطــق التــراث المشــترك
لإلنســانية بحاجــة إلــى إدارة عقالنيــة بعيــدة عــن اإلهــدار ،بحيــث يتــم استكشــاف هــذه المــوارد
واســتغاللها واالضطــاع بالنشــاطات األُخــرى المتصلــة بذلــك بطريقــة مأمونــة ونظامية وســليمة،
األمــر الــذي يتطلــب إدارة مناطــق التــراث المشــترك لإلنســانية إدارة ُمســتدامة تضمــن تحقيــق
مصالــح البشــرية جمعــاء ،وفــي نفــس الوقــت تكفــل صــون هــذه المناطــق والحفــاظ عليهــا لألجيــال
القادمــة.
رابعاً -األبعاد القانونية لمفهوم “التراث المشترك لإلنسانية”.
تباينــت اآلراء الفقهيــة حــول الوضــع القانونــي لمنطقــة قــاع البحــار نظــراً لتبايــن مواقــف الــدول
تجــاه هــذه المنطقــة ،إذ يــرى البعــض َّ
أن النظــام القانونــي لقــاع البحــار وباطــن أرضهــا والمــوارد
الناتجــة منهــا يرتبــط تاريخيــا ً بنظــام المــال المشــترك  res communisالــذي يحكــم أعالــي
البحــار ،وعلــى ذلــك َّ
فــإن هــذه المنطقــة وباطــن أرضهــا تبقــى –كمــا هــو حــال ميــاه أعالــي
البحــار -غيــر خاضعــة مــن وجهــة النظــر القانونيــة للســيادة أو الملكيــة .فــي حيــن يــرى البعــض
اآلخــر َّ
أن منطقــة قــاع البحــر العالــي هــي مــال مبــاح ال مالــك لــه  ،res nulliusوبالتالــي يمكــن
ألي دولــة أن تســتأثر بجــزء منــه وتســتغله لحســابها الخــاص ،بشــرط أال تُخــل بمبــدأ حريــة
أعالــي البحــار .وهــذا مــا يؤيــده الفقيــه  Oppenheimالــذي انتهــى إلــى َّ
أن مــا يُعثــر عليــه تحــت
قــاع البحــار هــو مــال مبــاح يمكــن للدولــة الســاحلية تملّكــه خــارج بحرهــا اإلقليمــيَّ ،
وأن ملكيــة
الدولــة يمكــن أن تمتــد حتــى بدايــة البحــر اإلقليمــي للــدول األُخــرى .وفــي هــذا اإلطــار يقــول
الفقيــه َّ Vatel
إن االســتعماالت المختلفــة للبحــر قــرب الشــواطئ فــي ممارســة الصيــد وغيــر ذلــك
مــن طــرق االســتغالل تجعلــه قاب ـاً للتملــك ،ولذلــك يمكــن للدولــة التــي تجــاور هــذه الشــواطئ
أن تمتلــك جــزءاً منهــا ،مــا دامــت قــادرة أن تســتولي علــى هــذا الجــزء اســتيال ًء فعلي ـاً ،وانتهــى
أن الدولــة الســاحلية تتمتــع بحــق تملّــك جــزء مــن البحــر وقاعــه ،إال َّ
إلــى َّ
أن ذلــك يتوقــف علــى
ُ
الرضــى الضمنــي بهــذا التملــك مــن جانــب الــدول األخــرى .ويســتند أنصــار نظريــة المــال المبــاح
 res nulliusفــي تبريــر رأيهــم هــذا إلــى عــدد مــن الحجــج أبرزهــا حريــة مــد األســاك وإلقــاء
األنابيــب فــي قــاع البحــار ،األمــر الــذي يـرُد عليــه الفقيــه  Hurstبأنَّــه ال مجــال للمقارنــة بيــن مــد
األســاك وإلقــاء األنابيــب فــي قــاع البحــر وبيــن نظريــة المــال المبــاح ،إذ َّ
أن مــد األســاك وإلقــاء
األنابيــب مــن قبــل دولــة مــا ال يمنــع الــدول األُخــرى مــن مــد أســاك وإلقــاء أنابيــب فــوق تلــك
التــي وضعتهــا الدولــة األولــى ،لمجــرد َّ
أن هــذه الدولــة كانــت األســبق فــي التصــرف(((.
ومــع صــدور قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  2749لعــام  1970المتضمــن إعــان المبــادئ ،تو َّ
صــل
المجتمــع الدولــي إلــى إجمــاع حــول النظــام القانونــي الــذي يحكــم منطقــة قــاع البحــار مــا وراء
((( د .إبراهيم محمد الدغمة ،مرجع سابق ،ص76 :ـ.80
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مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
حــدود الواليــة الوطنيــة ،إذ تــ َّم اعتمــاد هــذا القــرار مــن قبــل  108دول -بمــا فيهــا الواليــات
المتحــدة األمريكيــة -مــن دون معارضــة ،كمــا َّ
أن أغلــب الــدول المشــاركة فــي المؤتمــر الثالــث
لقانــون البحــار -وال ســيما الــدول الناميــة -أصـرَّت َّ
أن مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” كمــا
(((
َّ
أعلــن عنــه القــرار رقــم  2749يُعـ ُّد قاعــدة قانونيــة آمــرة  .فقــد أكــدت مجموعــة الســبع والســبعين
دولــة َّ G77
أن القــرارات العديــدة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة بخصــوص “مفهــوم التــراث
ً
ِّ
ُ
المشــترك لإلنســانية” تعــ ُّد دالئــل واضحــة علــى َّ
أن هــذا المفهــوم يُشــكل جــزءا مــن القانــون
الدولــي العرفــي ال ُملــزم لجميــع الــدول((( .وتأكيــداً علــى هــذه الطبيعــة الملزمــة اقتــرح ممثل تشــيلي
فــي المؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار مشــروع مــادة مــن شــأنها أن تُعلــن الحكــم المتعلــق بمفهــوم
“التــراث المشــترك لالنســانية” الــوارد فــي المــادة ( )136مــن االتفاقيــة علــى أنَّــه قاعــدة قانونيــة
آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام التــي ال تجــوز مخالفتهــا ،وال يمكــن تعديلهــا إال بقاعــدة
الحقــة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام التــي تتمتــع بــذات الصفــة(((.
وعلــى الرغــم مــن رفــض بعــض الــدول ال ُمصنِّعــة -وفــي مقدمتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة-
االعتــراف بهــذه الطبيعــة اآلمــرة ،بحجــة َّ
أن نــص اتفاقيــة جمايــكا ،والســجل التفاوضــي للمؤتمــر
الثالــث يثبتــان َّ
أن اقتــراح بعــض الوفــود إدراج حكــم ينــص علــى اعتبــار مفهــوم “التــراث
(((
المشــترك لالنســانية” قاعــدة قانونيــة آمــرة قــد قوبــل بالرفــض  ،إال َّ
أن القبــول الواســع للقــرار
رقــم  ،2749والتصريحــات الالحقــة الداعمــة للمبــادئ الــواردة فيــه ولــدت عرف ـا ً دولي ـا ً جديــداً،
ســاهم فــي نشــوء مبــادئ قانونيــة ملزمــة تحكــم قــاع البحــار مــا وراء الواليــة الوطنيــة بغــضِّ
النظــر عــن الجهــة التــي صــدرت عنهــا هــذا القــرار((( .ولع ـ َّل آليّــة العمــل فــي المؤتمــر الثالــث
لقانــون البحــار والتــي كانــت تشــترط أن يكــون إقــرار نصــوص االتفاقيــة المنشــودة عــن طريــق
توافــق اآلراء هــي التــي حالــت دون إدراج االقتــراح التشــيلي فــي النــص النهائــي التفاقيــة جمايــكا.
حيــث جــاءت االتفاقيــة لتؤكــد فــي الجــزء الحــادي عشــر منهــا المبــادئ التــي نــصَّ عليهــا القــرار
 ،2749وحظــرت علــى الــدول األطــراف علــى أن تُدخــل أي تعديــات علــى مفهــوم “التــراث
المشــترك لإلنســانية” ،أو االنضمــام إلــى أي اتفــاق ينتقــص منــه ،ممــا يــدل بشــكل ضمنــي علــى

(1) Gennady M. Danilenko, International Jus Cogens: Issues of Law-Making, European
Journal of International law, Vol.2, No.1, 1991, pp. 42-44.
(2) Edwin Egede, op.cit., p. 66.
(3) UN Doc. A/CONF.62/GP9, (5 August 1980).
(4) UN Doc. A/CONF.62/WS/37 and ADD.1-2, (1983).
(5) Edward Duncan Brown, Seabed Energy and Minerals: Seabed Mining, The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 35.
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إيهاب جامل كسيبة ( ) 372-349
الطبيعــة اآلمــرة لهــذا المفهــوم(((.
ومــن الواضــح َّ
أن تضميــن مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” فــي اتفاقيــة دوليــة دخلــت حيــز
التنفيــذ (اتفاقيــة جمايــكا) يُضفــي بعــض التحديــد والدِّقــة علــى هــذا المفهــوم ،وإن كان ألغــراض
تطبيــق االتفاقيــة ،ويفــرض علــى الــدول األطــراف االلتــزام بأحكامــه وفــق الصيغــة التــي ورد بهــا
فــي هــذه االتفاقيــة .وإن كانــت بعــض الــدول قــد امتنعــت عــن التصديــق علــى اتفاقيــة جمايــكا ،إال
َّ
أن اتفــاق عــام - 1994الــذي عـ َّدل بعــض األحــكام الــواردة فــي الجــزء ( )11مــن اتفاقيــة جمايــكا-
ضمــن التــزام تلــك الــدول بمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” .حتــى َّ
أن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة والتــي كانــت أكبــر معــارض التفاقيــة جمايــكا -وال ســيما الجــزء ( )11منهــا -ص َّوتــت
لصالــح هــذا االتفــاق ،ممــا يجعلهــا ُملزَم ـةً باألحــكام التــي يفرضهــا مفهــوم “التــراث المشــترك
لإلنســانية” بغــضِّ النظــر عــن انضمامهــا التفاقيــة جمايــكا أم ال .إذ َّ
أن اتفــاق عــام  1994لــم
يُع ـدِّل فــي المدلــول القانونــي لمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،بــل عمــد فقــط إلــى تنقيــح
بعــض األحــكام التــي كانــت تحــول دون القبــول العالمــي التفاقيــة جمايــكا (مثــل المســائل المتصلــة
بآليــة صنــع القــرار فــي ســلطة قــاع البحــار ،وإلزاميــة نقــل تكنولوجيــا اســتغالل قــاع البحــار)،
مــع اإلبقــاء علــى مضمــون مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” كمــا هــو((( ،فقــد كان موقــف
الــدول المتقدمــة هــو التحفــظ علــى النظــام الدولــي المقــرر الســتغالل ثــروات منطقــة قــاع البحــار
بوصفهــا تراثـا ً مشــتركا ً لإلنســانية وليــس فــي المقــام األول ضــد مبــدأ اعتبارهــا كذلــك((( .وحتــى
شــهر آب Aug/مــن عــام  2013انض َّمــت  165دولــة إلــى اتفــاق عــام  ،1994إضافــة إلــى
االتحــاد األوروبــي ،أي تقريبـا ً جميــع دول العالــم ال ُمصنِّعــة وغيــر ال ُمصنِّعــة ،ممــا يرقــى بمفهــوم
“التــراث المشــترك لإلنســانية” إلــى اعتبــاره قاعــدة قانونيــة آمــرة ُملزمــة لجميــع الــدول.
خامساً -توسيع مفهوم “التراث المشترك لإلنسانية”.
إضافــة إلــى المناطــق الثــاث التــي ت َّمــت اإلشــارة إليهــا خــال هــذه الدراســة ،اقتــرح بعضهــم
إدراج عــدد مــن المجــاالت الجديــدة ضمــن مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،إذ تــرى
َّ Prue Taylor
أن الغابــات المطيــرة البرازيليــة ،واألنــواع المه ـ َّددة باالنقــراض تُع ـ ُّد جــزءاً مــن
(((
التــراث المشــترك لإلنســانية نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن أهميــة مشــتركة بالنســبة للبشــرية جمعــاء .
((( الفقرة السادسة من المادة ( )311من اتفاقية جمايكا.
((( للمزيد حول التعديالت التي تض َّمنها اتفاق عام  ،1994انظر:
Bernard Oxman, The 1994 Agreement and the Convention, American Journal of
International Law, Vol 88, 1994, pp. 688-696.
((( أ.د .صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص .351
(4) Erkki Holmila, Common Heritage of Mankind in the Law of the Sea, Acta Societatis
Martensis, Vol. 1, 2005, pp. 193-195.
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واســتناداً إلــى فكــرة المصلحــة المشــتركة ذاتهــا يــرى بعــض الباحثيــن إمكانيــة إدراج الجيــن
البشــري ضمــن مفهــوم «التــراث المشــترك لإلنســانية»((( .ومــن هنــا قامــت العديــد مــن المنظمــات
الدوليــة بمعارضــة منــح وتســجيل بــراءات االختــراع عــن الجينــات البشــرية((( .فقــد أيَّــدت منظمــة
األمــم المتحــدة إعــان اليونســكو العالمــي بشــأن الجيــن البشــري وحقــوق اإلنســان لعــام 1997
الــذي أشــار إلــى الجيــن البشــري كتــراث مشــترك لإلنســانية((( ،وعلــى نحــو مماثــل ،أيَّــدت العديــد
مــن المنظمــات الدوليــة ومــن بينهــا منظمــة الصحــة العالميــة فكــرة اعتبــار الجيــن البشــري تراثـا ً
مشــتركا ً للبشــرية(((.
ونظــراً لوجــود العديــد مــن المواقــع -الثقافيــة والطبيعيــة -التــي تتمتــع بأهميــة كبيــرة للبشــرية،
فقــد ن َّ
صــت اتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام  1972علــى ضــرورة حمايــة تلــك المواقــع التــي تتمتــع
(((
ً
بقيمــة عالميــة اســتثنائية وع َّدتهــا جــزءا مــن التــراث المشــترك للبشــرية جمعــاء  ،ووضعــت
عــدداً مــن المعاييــر التــي يتــم بموجبهــا تحديــد المواقــع التــي يجــب إدراجهــا علــى الئحــة التــراث
العالمــي(((.
مــن الواضــح َّ
أن جميــع المجــاالت المشــار إليهــا أعــاه تتمتــع بأهميــة كبيــرة وتحــوز االهتمــام
المشــترك للبشــرية جمعــاء ،لكــن هــل يُعـ ُّد توافــر أحــد ال ِّســمات العامــة المرتبطــة بمفهــوم “التــراث
المشــترك لإلنســانية” كالمصلحــة المشــتركة بمعــزل عــن العناصــر األساســية لهــذا المفهوم-الــذي
درســناها ســابقاً -شــرطا ً كافيـا ً العتبــار هــذه المجــاالت جــزءاً مــن التــراث المشــترك لإلنســانية؟
َّ
إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تســتدعي منَّــا -وبشــكل بديهــي -التفكيــر فــي عنصريــن مــن أهــم
عناصــر مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،ونقصــد بذلــك االســتخدام السِّــلمي لمناطــق
التــراث المشــترك ،ومنــع ادعــاء أو ممارســة ال ِّســيادة فــي هــذه المناطــق .فنظــراً لمــا تتمتــع بــه
(1) Ibid., p. 194.
(2) Michael Korthals., & Robert J. Bogers, Ethics for Life Scientists, The Netherlands,
Springer, 2005, p. 200.
(3) Jasper A. Bovenberg, Property Rights in Blood, Genes and Data: Naturally Yours?,
Leiden, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, P. 38.
(4) David B. Resnik, Owning the Genome: A Moral Analysis of DNA Patenting, Albany,
New York, State University of New York Press, 2004, p. 77.
(((انظر ديباجة اتفاقية التراث العالمي لعام  .1972انظر أيضا ً ديباجة اتفاقية الهاي لعام  1954الخاصة بحماية
التراث الثقافي في النزاعات المسلحة ،التي أشارت في وقت مبكر إلى مفهوم «التراث المشترك لإلنسانية».
((( للمزيد حول معايير التمتع بقيمة عالمية استثنائية انظر:
Duncan Marshall, Preparing world heritage nominations: World Heritage Resource Manual, second edition, published by UNESCO, 2011, pp. 34-44.
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إيهاب جامل كسيبة ( ) 372-349
الــدول مــن ســيادة وحريــة فــي اســتخدام إقليمهــا -مــع التقيــد بقواعــد القانــون الدولــي -فــي مختلــف
األغــراض -بمــا فــي ذلــك إجــراء التدريبــات أو االختبــارات العســكرية وغيرهــا مــن األغــراض
غيــر ال ِّســلمية -رفــض البعــض فكــرة اعتبــار الغابــات المطيــرة البرازيليــة جــزءاً مــن التــراث
المشــترك لإلنســانية((( ،ولعـ َّل مســألة ال ِّســيادة هــي التــي حالــت دون دعــم الــدول لتطبيــق مفهــوم
“التــراث المشــترك لإلنســانية” فــي المناطــق الواقعــة ضمــن حــدود واليتهــا اإلقليميــة(((.
كمــا يثيــر التفكيــر بالجيــن البشــري كتــراث مشــترك العديــد مــن األســئلة المتصلــة بالعناصــر
األساســية لمفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،ومــن ذلــك مث ـاً التســاؤل عــن كيفيــة إدارة
األنشــطة ومشــاركة الفوائــد الناتجــة عــن األبحــاث العلميــة ،فــإذا كان إعــان اليونســكو العالمــي
بشــأن الجيــن البشــري وحقــوق اإلنســان لعــام  1997قــد أشــار إلــى حظــر اســتخدام الجيــن
البشــري لتحقيــق مكاســب ماليــة ،ودعــا لجعــل الفوائــد الناتجــة عــن األبحــاث العلميــة المتعلقــة
بالجيــن البشــري متاحــة للجميــع علــى الصعيــد الدولــي((( ،إال َّ
أن اإلعــان المذكــور لــم يوضِّ ــح
كيفيــة توزيــع الفوائــد الناتجــة عــن تلــك األبحــاث ،ولــم ينظــم االســتغالل التجــاري للجيــن البشــري
كتــراث مشــترك لإلنســانية .وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى مــا خلــص إليــه األســتاذ  Resnikمــن
نتيجــة مفادهــا َّ
أن الجيــن البشــري ليــس تراث ـا ً مشــتركا ً لإلنســانية بالمعنــى الحرفــي ،وإنمــا هــو
(((
ً
مــورد مشــترك يتمتــع بأهميــة خاصــة تفــرض علينــا التزامــا باالمتنــاع عــن اإلضــرار بــه .
ولعــ َّل الصيغــة التــي جــاءت عليهــا المــادة األولــى مــن إعــان اليونســكو لعــام  1997والتــي
أشــارت إلــى الجيــن البشــري علــى أنَّــه تــراث اإلنســانية بالمعنــى الرمــزي تدعــم وجهــة النظــر
هــذه(((.
أمــا فيمــا يتعلــق بمواقــع التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي فقــد ن َّ
صــت اتفاقيــة التــراث العالمــي
لعــام  1972علــى ضــرورة حمايــة وصــون هــذا الجــزء المهــم مــن تــراث اإلنســانية ،وضمــان
انتقالــه وتســليمه إلــى األجيــال المقبلــة كإرث مشــروع لهــا((( ،إال أنَّهــا أ َّكــدت فــي نفــس الوقــت
علــى َّ
أن حمايــة هــذا التــراث وصونــه يجــب أن تتــم دون المســاس بال ِّســيادة الوطنيــة أو الحقــوق
(((
العينيــة التــي تقررهــا التشــريعات الوطنيــة لدولــة اإلقليــم  ،وهــذا مــا يتنافــى مــع أهــم عناصــر
(1) Erkki Holmila., op.cit., p. 197.
((( انظر الفقرة ( )1.3من إعالن نيودلهي لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتنمية المستدامة لعام .2002
((( انظر المواد ( )4،12من إعالن اليونسكو العالمي بشأن الجين البشري وحقوق اإلنسان لعام .1997
(4) Michael Korthals., & Robert J. Bogers, op.cit., p. 208.
((( المادة ( )1من إعالن اليونسكو العالمي بشأن الجين البشري وحقوق اإلنسان لعام .1997
((( المادة ( )4من اتفاقية التراث العالمي لعام .1972
((( المادة ( )6من اتفاقية التراث العالمي لعام .1972
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مفهوم الرتاث املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل ( ) 372-349
مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” ،ونقصــد بذلــك العنصــر المتعلــق بعــدم جــواز ادعــاء أو
ممارســة السِّــيادة الوطنيــة .وعلــى ذلــك فالمقصــود مــن التأكيــد علــى أهميــة مواقــع التــراث
العالمــي كجــزء مــن تــراث اإلنســانية هــو اإلشــارة إلــى االهتمــام المشــترك للمجتمــع الدولــي
فــي الحفــاظ علــى هــذه المواقــع وصونهــا ،فالتــراث الثقافــي أقــرب ألن يكــون اهتمام ـا ً مشــتركا ً
للبشــرية مــن أن يكــون تراث ـا ً مشــتركا ً للبشــرية كالمــوارد الموجــودة فــي المناطــق المشــتركة(((.
ومــن جُمــاع مــا تقــدم يمكننــا القــولَّ :
إن مــا يفســر صعوبــة تطبيــق مفهــوم “التــراث المشــترك
لإلنســانية” لحكــم وإدارة أي مــن المجــاالت ســالفة الذكــر هــو مــا يفرضــه تطبيــق هــذا المفهــوم
مــن وضــع قانونــي معقــد ،وبشــكل أساســي منــع ادعــاء أو ممارســة الحقــوق ال ِّســيادية ،إضافــة
لصعوبــة التوصــل إلــى نظــام إدارة مشــتركة يضمــن المشــاركة العادلــة والمنصفــة للفوائــد ،األمــر
الــذي يدفــع الــدول إلــى التــردد فــي إبــرام أي اتفــاق دولــي يتضمــن فيمــا يتضمــن مــن أحــكام
النَّــص علــى تطبيــق مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” كجــزء مــن النظــام القانونــي الــذي
يحكــم أيـا ً مــن هــذه المجــاالت ،ممــا يترتــب معــه بقــاء العديــد مــن المجــاالت ذات األهميــة الكبيــرة
للبشــرية مــن دون تنظيــم قانونــي يتناســب مــع أهميتهــا .كمــا َّ
أن القبــول الواســع ألي نظــام قانونــي
ينــص علــى تطبيــق مفهــوم التــراث المشــترك لإلنســانية ال بُـ َّد لــه مــن أن ينتظــر الوصــول إلــى
اتفــاق دولــي يعكــس فــي تفاصيلــه عناصــر هــذا المفهــوم بشــكل واضــح وبعيــد عــن الغمــوض،
وهــذا يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى إعــادة تعريــف مفهــوم “التــراث المشــترك لإلنســانية” تجنبـا ً
لمــا يُحتمــل أن يثــار مــن خالفــات حــول الشــروط التــي يفرضهــا تطبيــق هــذا المفهــوم.

(1) Silvia Borelli., & Federico Lenzerini, Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural
Diversity: New Developments in International Law, Leiden, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, pp. 18-19.
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إيهاب جامل كسيبة ( ) 372-349
الخاتمة
يمكــن القــول َّ
إن إقــرار القواعــد التــي تتعلــق بتنظيــم اســتغالل الثــروات الموجــودة فــي منطقــة
قــاع البحــار والمحيطــات وراء حــدود الواليــة الوطنيــة ،والنظــر إلــى تلــك المنطقــة ومواردهــا
بوصفهــا تراثـا ً مشــتركا ً لإلنســانية يُمثِّــل منعطفـا ً مهمـا ً ليــس فيمــا يتعلــق بقانــون البحــار فحســب،
وإنمــا بالنســبة للقانــون الدولــي العــام ككل ،كمــا يمثِّــل إقــرار هــذه القواعــد حالــة مــن تلــك الحــاالت
النــادرة التــي يســبق فيهــا القانــون الوقائــع ليضــع تنظيم ـا ً قانوني ـا ً متكام ـاً يُطبَّــق فــي المســتقبل،
إذ يُع ـ ُّد نظــام التــراث المشــترك لإلنســانية النظــام األمثــل لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات األجيــال
الحاضــرة والمقبلــة فــي ظــل نــدرة المــوارد واالفتقــار لمصــادر الطاقــة .فصحي ـ ٌح َّ
أن اســتغالل
المــوارد مــن منطقــة قــاع البحــار ،والقطــب الجنوبــي ،أو حتــى الفضــاء الخارجــي ال يُشــ ِّكل
حاجــة ُملحَّــة فــي الوقــت الحاضــر ،إال َّ
أن تنظيــم أنشــطة الــدول فــي تلــك المناطــق قبــل أن
تظهــر الحاجــة إلــى هــذا االســتغالل يُمثِّــل اهتمام ـا ً مشــتركا ً للبشــرية جمعــاء .فمــن الضــروري
أن تعــي األجيــال الحاضــرة ك َّل الوعــي مســؤولياتها فــي أن تكفــل ألجيــال المســتقبل إمكانيــة
تأميــن احتياجاتهــا ومصالحهــا دون عوائــق موروثــة ،إذ َّ
أن مصيــر األجيــال المقبلــة إنَّمــا يرتهــن
إلــى حـ ٍّد كبيــر بالقــرارات والتدابيــر التــي نتخذهــا اليــوم ،وإذا كان لألجيــال الحاضــرة الحــق فــي
االنتفــاع بمناطــق التــراث المشــترك َّ
فــإن ذلــك يجــب أال يــؤدي إلــى اإلضــرار بهــذه المناطــق
علــى نحــو ال يمكــن تداركــه .وعلــى ذلــك ،ينبغــي الحــرص علــى اســتخدام المــوارد الطبيعيــة
بشــكل مــدروس ،وذلــك لضمــان الحفــاظ علــى هــذه المــوارد وتســليمها إلــى األجيــال المقبلــة،
ولع ـ َّل الســبيل فــي تحقيــق هــذه الغايــة يتمثَّــل فــي التطبيــق الســليم لمفهــوم «التــراث المشــترك
لإلنســانية» بعناصــره الخمســة -التــي ت َّمــت دراســتها -وبشــكل خــاص الســعي لتطويــر صيغــة
فعالــة لــإدارة ال ُمســتدامة والعقالنيــة للمناطــق ذات األهميــة المشــتركة للبشــرية ،علــى النحــو
الــذي يكفــل ضمــان اســتغالل المــوارد الطبيعيــة لصالــح الجنــس البشــري فــي مجموعــه بوصفهــا
تراثـا ً مشــتركا ً لإلنســانية ،دون أن يســمح للــدول المتقدمــة ذات اإلمكانــات االقتصاديــة الكبيــرة أن
تنفــرد بنهــب تلــك الثــروات .ففــي حــال لــم يتــم ضبــط هــذه المســألة فـ َّ
ـإن ذلــك ســيؤدي إلــى زيــادة
الــدول المتقدمــة قــوة وغنــى ،والــدول الناميــة ضعف ـا ً وفقــراً ،وبالتالــي زيــادة الهــوة بيــن الــدول،
ممــا ســيجعل مــن مفهــوم «التــراث المشــترك لإلنســانية» مفهوم ـا ً فارغ ـا ً مــن محتــواه ،عاجــزاً
عــن تحقيــق دوره فــي التنميــة العالميــة ال ُمســتدامة .وتأسيسـا ً علــى ذلــك ،فـ َّ
ـإن أي دراســة للتنظيــم
القانونــي للمناطــق الدوليــة ذات األهميــة المشــتركة للبشــرية ينبغــي لهــا أن تضــع فــي المقــام األول
االهتمــام بالقواعــد الجديــدة التــي يفرضهــا تطبيــق مفهــوم «التــراث المشــترك لإلنســانية» ،تلــك
القواعــد التــي تُمثِّــل تطــوراً كبيــراً ومســتمراً فــي إطــار القانــون الدولــي ،فبالرغــم مــن أهميــة
ووضــوح القواعــد الــواردة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام  1982واتفاقيــة القمــر
لعــام  1979إال أنَّــه ال يمكــن اعتبــار هــذه الوثائــق نهايــة التطــور القانونــي لمفهــوم «التــراث
المشــترك لإلنســانية» ،إذ يُش ـ ِّكل تطــور هــذا المفهــوم عمليــة قانونيــة ُمســتمرَّة لــم تنت ـ ِه بعــد.
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Abstract
It was only after the mid-1960s that the international community perceived the
immense potential of the oceans and outer space. The international society, at
that time began to recognize that the technological abyss between industrialized
and non-industrialized countries could further aggravate the inequalities between
the rich and the poor countries. When these concerns came to fore in the United
Nations General Assembly in 1967, a proposal was made by Dr. Arvid Pardo
-Malta’s Ambassador to the United Nations- that the deep seabed and ocean floor
and its resources should be declared the common heritage of mankind. Since
then, the notion of the “common heritage of mankind” (CHM) has attached
considerable attention and generated polemical debate in international forums.
This article discusses what the CHM principle means in international law. And
what is its legal status, It also focuses on recent developments affecting its
implementation and its possible future.
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