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چكيده 
تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمين، دريا و هوا. پس از دسترسى 
انسان به فضاى ماوراى جو، تبيين نظام حقوقى آن، اجتناب ناپذير مى نمود. 
آن  بديع  ويژگى هاى  جو،  ماوراى  فضاى  قلمرو  حقوقى  بودن  بكر  به  توجه  با 
شامل اعمال دو اصل عدم تخصيص و آزادى بهره بردارى است. سازمان يافتگى 
آزادى هاى فضايى، آن ها را در چارچوب اصولى خاص تنظيم و تنسيق مى كند. 
اصول خدشه ناپذيرى چون آزادى فضاى ماوراى جو، استفاده از  فضاى ماوراى 
جّو براى اهداف صلح آميز، آزادى كاوش و بهره بردارى از فضاى ماوراى جو براى 
تمامى كشورها، ثبت تمامى اشياى فضايى، همكارى بين المللى در كاوش و 
استفاده از فضاى ماوراى جو، بر فعاليت هاى فضايى حاكم است. در حال حاضر 
اصول مذكور، مورد توافق كل جامعه بين المللى است و به طور مكرر در مصوبات 
سازمان ملل و معاهدات بين المللى فضايى مورد تصديق قرار گرفته اند. اين مقاله 
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سعى دارد تا با تجزيه و تحليل حقوقى اصول حاكم بر فضاى ماوراى جو، به 
اين پرسش اصلى پاسخ دهد كه آيا اين اصول توانسته اند چارچوب حقوقى 

مشخصى را براى نظام حقوقى فضاى ماوراى جو ترسيم كنند يا خير؟
واژه هاى كليدى: جنبه هاى حقوقى، اصول حاكم، فضاى ماوراى جو.
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مقدمه
حقوق فضا يا ماوراى جو به عنوان مبحث حقوقى جديد، هنگامى مطرح شد كه 
انسان به اين منطقه دست يافت، درست مانند حقوق دريايى و حقوق هوايى كه به 
ترتيب در نيمه اول قرن نوزدهم با اختراع كشتى و در سال 1903 با پرواز برادران 
رايت (Wright) براى اولين بار، به جرگه حقوق بين الملل پيوستند. اسپوتنيك،1 
اولين موشكى بود كه در چهارمين روز از دهمين ماه سال 1957 ميالدى به وسيله 
شوروى، به فضا پرتاب شد و يك سال بعد، اياالت متحده آمريكا (با قمر اكسپلورر)2 
به فضا دست يافت. پيشرفت غيرقابل انكار ماهواره ها در تمامى زمينه هاى زندگى 
بشر از جمله: نظامى، ارتباطات راه دور، ماهواره هاى پخش مستقيم، سامانه جست 
و جو و نجات ماهواره اى، هواشناسى، منابع نيروى هسته اى در فضا، استخراج منابع 
معدنى از اجرام آسمانى، كنترل هوانوردى3 و سنجش از راه دور قابل مالحظه است. 
بشر هيچ گاه تصور نمى كرد كه روزى بتواند چنين استفاده هاى مفيدى از فضا ببرد.

مسايل حقوقى فضاى ماوراى جو، از همان سال هاى اوليه دست يابى بشر به فضا در 
مجامع بين المللى مطرح شد. سازمان  ملل به عنوان فراگيرترين نهاد بين المللى، يك 
سال پس از دسترسى انسان به فضا (1958)، كميته سازمان ملل متحد راجع به 
استفاده صلح آميز از فضاى ماوراى جو را ايجاد كرد. اين كميته به سرعت به تنظيم 
مسايل حقوقى فضاى ماوراى جو و قانون مند كردن آن ها اقدام كرد، به طورى كه 
از سال 1962 (كه اين مرجع و دو كميته آن (كميته حقوقى و كميته فنى) عمال 
1  . Spoutnik
2  . Explorer
3  . Air Navigation
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كار خود را آغاز كردند) تا سال 1979، موفق به تصويب پنج معاهده مهم بين المللى 
در زمينه حقوق فضا شد. همچنين مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز در حوزه 
فضاى ماوراى جو، اعالميه ها و قطعنامه هايى صادر كرده است. مجموع اين اسناد، 
كه در تبيين نظام حقوقى فضاى ماوراى جو، به نوعى مكّمل يكديگرند، براى اولين 

بار اصول بنيادين فضاى ماوراى جو را در اسناد بين المللى  وارد كردند.
       اين اسناد و اصول مندرج در آن ها سوال هاى قابل تاملى را مطرح كرده اند. 
براى مثال آيا كنوانسيون فضايى، اعالميه ها و قطعنامه هاى مجمع عمومى سازمان 
ملل، جنبه الزام آور دارند؟ آيا با وجود انحصار فناورى هاى فضايى در دست برخى از 
كشورهاى توسعه يافته، باز هم مى توان بر اصولى چون «لزوم همكارى ميان كشورها 
در فعاليت هاى فضايى» يا «استفاده برابر از فضا براى همه» تأكيد كرد؟ يا اين كه 
تزاحم ميان امورى چون «استقرار ماهواره ها در مدار مشخص» و «اصل عدم تملك 
خصوصى فضا» و «لزوم استفاده از فضا بدون ايجاد مزامت براى سايرين» چگونه 

قابل حل است؟       
       در بخش نخست اين مقاله، به تبيين و تعيين محدوده فيزيكى فضاى ماوراى 
صورت  به  را  منطقه  اين  حقوقى  نظام  بعدى،  قسمت  در  سپس  مى پردازيم.  جو 
اجمالى بررسى مى كنيم و در نهايت اصول حاكم بر فضاى ماوراى جو را در بخش 

نهايى مورد مطالعه قرار خواهيم داد.  

1.تعريف فضاى ماوراى جو1
هيچ يك از معاهدات مربوط به حقوق فضا اين منطقه را تعريف و تعيين نكرده است. 
در زمينه نحوه تعيين نقطه آغازين فضاى ماوراى جو، هفت نظريه و پيشنهاد مطرح 

است كه هيچ كدام از آن ها اولويتى بر ديگرى ندارند:
       1. برخى، نقطه آغازين اين منطقه را جايى مى دانند كه بعد از آن «پروازهاى 
آيروديناميك  ويژگى هاى  اساس  بر  مرز  تعيين  يعنى  نيست،  ممكن  هواپيمايى» 
وسايل و تجهيزات پروازى استوار است (خسروى، 1381: 22). اين پيشنهاد، قاعده 

1  . Quter Space
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«تيررس توپ» در تعيين درياى سرزمينى دولت ساحلى را براى ما تداعى مى كند. 
ايراد اين پيشنهاد، در نظر نگرفتن تحوالت فن آورى  هوانوردى مى باشد، كما اينكه 
احتمال دارد در آينده اى نه چندان دور، ارتفاع پروازهاى هواپيمايى به چندين برابر 

برسد. بدين ترتيب اين معيار همواره متغير خواهد بود.
       2. برخى ديگر حد فاصل قلمرو هوايى و دريايى را «حداقل ارتفاع مدار ماهواره» 
پيشنهاد كرده اند كه چيزى حدود 160 كيلومتر خواهد بود. پروفسور «كوپر»1 بر 

اين نظر است.
       3. بعضى نيز پيشنهاد ايجاد يك منطقه نظارت (مانند مناطق دريايى) را در 
حد فاصل 80 تا 240 كيلومترى زمين كرده اند. بدين ترتيب كه در فاصله كمتر از 
80 كيلومتر دولت از حق حاكميت برخوردار باشد و در باالتر از 240 كيلومتر آزادى 
فضا حكمفرما باشد و در حد فاصل اين دو مسافت، دولت ها از برخى صالحيت ها به 
منظور نظارت بر آن منطقه برخوردار باشند (مثال عبور ترانزيت وجود دارد) (موسى 

زاده، 1383: 343).
       4. گروهى نيز شروع اين منطقه را از جايى مى دانند كه انسان ديگر قادر به 
نفس كشيدن نيست و زمين جاذبه خود را از دست مى دهد (اين حد از 150 تا 200 

مايل، متغير است) (مقتدر، 1391: 265). 
       5. بر اساس نظريه تعيين حدود بر اساس كنترل موثر، هر كشور بر طبق 
توانمندى و فن آورى خويش تا آنجايى كه قدرتش اجازه مى دهد بر هوا و فضاى 
باالى آن حاكم مى باشد و بعد از آن در مالكيت و حاكميت هيچ كشورى نيست 
(خسروى، 1381: 23). اين نظر نيز معيارى متغير را به دست مى دهد و مسلم است 
كه دول پيشرفته به نسبت دولت هاى در حال توسعه، به گستره وسيع ترى از هوا فضا 

دسترسى دارند. 
       6. در تعيين حد فاصل ميان هوا و فضا بايد «نوع و ماهيت فعاليت» مالك 
عمل  قرار بگيرد (بيگ زاده، 1389: 38). بر اين اساس، «فعاليت فضايى» را بايد 
از «فعاليت هوايى» تميز داد و فعاليت اول را تابع مقررات حقوق فضا و فعاليت 

1  . Cooper
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دوم را تابع حقوق هوايى دانست. اين نظريه در مورد شاتل هاى فضايى كه قابليت 
فضانوردى و هوانوردى را با هم دارا هستند (هوافضاپيما)1 با چالش مواجه مى شود. 
       7. فوشى،2 حقوقدان برجسته فرانسوى طرفدار نظريه آزادى فضاى باالى قلمرو 
كشورها بود و معتقد بود كه عبور از آن، بايد آزاد باشد. زيرا اصوال هوا قابل تصرف 
و تملك نيست و دولت ها نمى توانند در فضاى باالى قلمرو خود حق مالكيت و 
حاكميت داشته باشند، فقط مى توان براى آن ها حق دفاع و تامين امنيت قائل شد 

(حيدرى، 1342: 55). 
       در حالى كه تعيين دقيق اين حد، كماكان الينحل مانده و نياز به اين دارد كه 
در توافقات آينده دولت ها، به آن پرداخته شود، رويه معمول بين المللى ارتفاع 80 تا 

100 كيلومترى از سطح زمين را به عنوان حد ابتدايى فضا، نشان مى دهد. 
       عدم وجود تعريف روشنى در حقوق بين الملل راجع به حاكميت كشورها در 
فضاى باالى آنها موجب شده است كه كشورهايى كه داراى ماهواره هاى شناسايى 
هستند از فضاى مذكور آزادانه استفاده كنند و حتى از مدارهاى پايين تر براى كسب 
اطالعات استراتژيكى و تاكتيكى سودمند، بهره بردارى كنند. حل اين مسأله، به ايجاد 
سازمانى بين المللى براى نظارت بر ماهواره ها و نحوه كار آنها، نياز دارد. با ايجاد 
چنين سازمانى جمع آورى اطالعات شناسايى نظامى از فضا به وسيله يك مرجع 

صالحيت دار بين المللى انجام خواهد شد.3 
       در مورد حد پايانى فضاى ماوراى جو، گروهى بر اين عقيده اند كه اين فضا 
به دو قسمت تقسيم مى شود: فضاى منظومه شمسى كه برخى حقوقدانان شروع 
فرضى آن را بعد از جّو زمين تعريف نموده و بعضى از آن ها از جمله پروفسور كوپر، 
حقوقدان معروف آمريكايى خاتمه آن را آخرين حد فضاى منظومه شمسى معلوم 
نمود و قسمت دوم ماوراى آن فضاى خارجى گاالكسى و منظومه هاى ديگر خواهد 

1  . Aerospaceplane
2  . Fauchille
  . پيشنهاد تشكيل سازمان بين المللى براى نظارت بر امور ماهواره ها (ايسما)، به وسيله هيات نمايندگى فرانسه در اجالس 3
 ويژه مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1978 ارايه و تصويب شد و به علت مخالفت دو قطب فضايى (ايالت متحده آمريكا و
 روسيه)، كه ايجاد اين سازمان را در تعارض با منافع شان و خاتمه فعاليت انحصاريشان در زمينه ماهواره هاى شناسايى مى ديدند،
 اين سازمان هرگز ايجاد نشد .
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بود (صفوى، 1372: 27). ردپايى از اين نظريه را مى توان در بند 1 ماده 1 معاهده 
ماه 1979 ديد:

       «مقررات اين موافقت نامه در خصوص ديگر اجرام سماوى منظومه شمسى، جز 
زمين اعمال خواهند شد.» 

       البته به غير از اين مورد خاص، در مابقى اسناد و موافقتنامه هاى بين المللى 
فضايى، اصطالح «فضاى ماوراى جّو» به طور مطلق استفاده شده و هيچ تمايزى 

ميان مناطق مختلف فضا قايل نشده است. 

2. نظام حقوقى فضاى ماوراى جو
تمامى مسايل حقوقى و فنى مربوط به فضاى ماوراى جو در «كوپوس» (كميته سازمان 
ملل متحد راجع به استفاده صلح آميز از فضاى ماوراى جو)1 مطرح مى شود. كشورهاى 
عضو ملل متحد به موجب قطعنامه اى در 1958، اين كميته را كه يك سال بعد طي 
قطعنامه شماره 1472 به عنوان يكي از كميته هاي قانوني مجمع عمومي سازمان ملل 

رسميت يافت، تشكيل دادند.
       فعاالن  فضايى خواستار يك آزادى عمل گسترده در مناطق مهم فضايى هستند، 
ولى اگر يك چنين آزادى عملى در خصوص اشياء فضايى جديد و پيچيده تر پذيرفته 
  .(Dolzer, 1985: 534)  شود، ديگر نمى توان اجراى قواعد حقوقى موجود را تضمين كرد
       نظريه هاى گوناگونى در باب رژيم حقوقى فضاى ماوراى جو مطرح شده است . به 
طورى كه برخى، فضاى ماوراى جو را با درياى آزاد قياس كرده اند و برخى ديگر فضا را 
با قطب جنوب و عرصه هوايى مقايسه كرده اند . هر كدام از اين نظريه ها پيامد خاص 
خود را بر نظام حقوقى فضا دارد . به طور مثال، نظريه همانندى فضا به قطب جنوب، 
فضا را عارى از فعاليت هاى نظامى مى خواهد و نظريه هاى مربوط به تشبيه نظام فضا 
به قطب جنوب يا عرصه هوايى، در موارد استثنايى، جواز فعاليت هاى نظامى در حقوق 

بين الملل را به نظام  فضا نيز تسرى مى دهند  (نواده توپچى، 1386: 319).
       نظام حقوقى كنونى فضا، به طور كلى از پنج معاهده ناشى مى شود: معاهده 

1  . Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)
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1967 مربوط به فعاليت كشورها در كشف و استفاده از فضاى ماوراى جو، ماه و ديگر 
اجرام سماوى (معاهده فضا)، معاهده 1968 راجع به نجات فضانوردان و بازگرداندن 
اشياى پرتابى به فضاى ماوراى جو، معاهده 1972 در خصوص مسووليت بين المللى 
براى خسارات ناشى از اجسام فضايى (كنوانسيون مسووليت)، معاهده 1975 در 
خصوص ثبت اشياى پرتاب شده به فضاى ماوراى جو (كنوانسيون ثبت)، معاهده حاكم 

بر فعاليت كشورها در كره ماه و ديگر اجرام سماوى 1979 (معاهده ماه)،. 
       البته اعالميه هاى مجمع عمومى،1 حقوق بين الملل عرفى و رويه هاى كشورهاى 
پيشگام در عرصه فضايى (كه ايجاد عرف بين المللى كرده است) و چهار قطعنامه دهه 
1980 و 1990 مجمع عمومى2 نيز در اين زمينه قابل ذكر است. اما آيا قطعنامه هاى 
اخير الزام آورند؟ بر خالف توصيه نامه ها، تصميمات (قطعنامه هاى) سازمان هاى بين المللى 
الزامى مى باشند، با اين حال جملگى، از گستره الزامى واحدى برخوردار نيستند. برخى 
از تصميمات كه مخاطبان خاص دارند، تنها براى ايشان الزام آور است و تصميماتى كه 
مخاطب خاص ندارد، براى موافقان آن قطعنامه ها الزام آور است (بيگ زاده، 1389: 216).

3. اصول حاكم بر فضاى ماوراى جو
اكثر نكات مهم حقوق فضا در معاهده فضا 1967 و معاهده ماه 19793 ذكر شده 
است . ولى بايد توجه داشت كه اكثر اصول حاكم بر اين معاهدات مانند يازده اصولى 

1  . اعالميــه هــاى مجمــع عمومــى ســازمان ملــل متحــد در زمينــه حقــوق فضــا عبارتنــد از: اعالميــه شــماره 
ــه خــاص  ــورد تأســيس «كميت ــه شــماره 1348 در م ــه كاهــش تســليحات(1957)، اعالمي ــوط ب 1148 مرب
اســتفاده صلح آميــز از فضــاى مــاوراى جــو»(1958)، اعالميــه شــماره 1721 در زمينــه آزادى فضــا (1961)، 
ــاب و گــردش ســفينه هاى فضايــى حامــل ســالح هاى هســته اى و  ــاره منــع پرت ــه شــماره 1884 درب اعالمي
ديگــر ســالح هايى كــه قــدرت تخريبــى عظيمــى دارنــد (1963)، اعالميــه شــماره 1962 مربــوط بــه اصــول 
حقوقــى حاكــم بــر فعاليت هــاى كشــورها در كاوش و بهره بــردارى از فضــاى مــاوراى جــو، كــره مــاه و ديگــر 

كــرات آســمانى (1963). 
ــراى  ــا ب ــتفاده از ماهواره ه ــر اس ــم ب ــول حاك ــه اص ــد از: قطعنام ــى عبارتن ــع عموم ــاى مجم 2  . قطعنامه ه
پخــش مســتقيم تصاويــر تلويزيونــى (1982)، قطعنامــه اصــول مربــوط بــه ســنجش از دور زميــن از فضــاى 
مــاوراى جــو (1986)، قطعنامــه اصــول مربــوط بــه اســتفاده از منابــع ســوخت هســته اى در فضــاى مــاوراى 
جــو (1992)، قطعنامــه اعالميــه همــكارى بين المللــى در كاوش و اســتفاده از فضــاى مــاوراى جــو بــه ســود 

و نفــع كليــه كشــورها بــا توجــه خــاص بــه نيازهــاى كشــورهاى در حــال توســعه (1996).  
ــب مجلــس  ــه تصوي ــرده و ب ــده 1972 و 1968 را امضــا ك ــون دو معاه ــران تاكن ــورى اســالمى اي 3  . جمه

ــرده اســت.  ــا امضــا ك ــز تنه شــوراي اســالمي رســانده و معاهــدات 1967و 1979 را ني
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كه در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد، جزء حقوق بين الملل عرفى تلقى مى شوند 
و بر تمامى كشورهاى عضو و غيرعضو اين معاهدات الزم األجرا است. اين اصول تا 
حدى نظام حقوقى اين منطقه را روشن مى كنند. اين اصول را ذيًال مورد بررسى 

قرار مى دهيم.
  

1-3. اصل آزادى كاوش و استفاده از فضاى ماوراى جو 
طبق ماده 1 معاهده فضا 1967، كاوش و بهره بردارى از اين منطقه بايد به صالح و 
در جهت منافع كليه كشور ها، صرف نظر از ميزان رشد و توسعه اقتصادى و علمى 
آنها و با توجه به حقوق بين الملل، از جمله منشور ملل متحد، انجام شود. بنابراين، 
تمامى اصول حقوق بين الملل در فضاى ماوراى جو نيز، اعمال مى شوند. البته اگر 
اين عبارت ذكر هم نمى شد، اين امر، مسلم بود. يعنى منشور ملل متحد سندى 
محدود به زمان و مكان خاصى نيست و بر تمامى موضوعات حقوق بين الملل حاكم 
است. عالوه بر اين، در زمينه تعارض مفاد معاهدات فضا با منشورملل متحد نيز، ماده 

103 منشور اعمال خواهد شد. 
       در راستاى اعمال اين آزادى، بر همكارى بين المللى كشورها به عنوان امرى 
حياتى، تأكيد شده است. مواردى چون كمك به فضانوردان در صورت بروز خطر در 
مواقع اضطرارى يا فرود اجبارى و تصادف در فضا، در اين زمينه قابل ذكر است. لذا اصل 
آزادى كاوش، به هيچ وجه به معناى انجام آزمايش هاى زيان بار در ماوراى جو نيست.

       طبق معاهده فضا (1967) بر اصل آزادى كاوش و بهره بردارى از فضا، چهار 
محدوديت اعمال شده است:

       1. استفاده از فضا بايد «مسالمت آميز» باشد. يعنى هرگونه استقرار سالح هاى 
هسته اى و سالح هاى كشتارجمعى در فضا و كرات آسمانى ممنوع است.

       2. استفاده از فضا بايد در جهت «مصالح همگانى» باشد (ماده 1 كنوانسيون). 
در حال حاضر، اين استفاده دور از واقعيات بين المللى كنونى است. زيرا دولت هاى 
بزرگ با دسترسى به فن آورى فضايى از دولت هاى در حال توسعه پيشى گرفته اند و 

استفاده از قلمرو فضايى را تا حدود زيادى درانحصارخود درآورده اند.
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       3. استفاده از فضا بايد در جهت «فعاليت هاى غيرزيانبار» باشد. يعنى اينكه فعاليت فضايى 
داراى آثار مخرب براى محيط زيست نباشد (موسى زاده، 1383: 345).

       4. استثناء چهارم در ماده 9 معاهده فضا 1967 آمده است. طبق اين ماده 
فعاليت هاى يك كشور و اتباع آن در فضاى ماوراى جو، ماه و ديگر كرات آسمانى 
نبايد بالقوه سبب ايجاد مزاحمت در خصوص استفاده از حق طبيعى ديگر كشورهاى 

عضو در كاوش و استفاده مسالمت آميز شود.
       ضمنا، ماده 3 معاهده فضا 1967، ماده 4 معاهده ماه 1979و اصل 4 از اصول 
پانزده گانه قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد مربوط به سنجش از راه دور 
1986 نيز، به اصل آزادى كاوش و بهره بردارى از فضاى ماوراى جو بر اساس برابرى 

ميان كشورها اذعان دارد.

2-3.  اصل منع تصاحب و تملك فضا (ميراث مشترك بشريت) 
 اين اصل، مهم ترين اصل حقوق فضا محسوب مى شود. اصل مذكور، در ماده يك 
معاهده فضا 1967 آمده است. براى اجراى آزادى فضاى ماوراى جو حدودى تعيين 

شده است. فعاليت هاى فضايى بايد مطابق با حقوق بين الملل انجام شود. 
       فضاى ماوراى جو و كرات آسمانى همانند درياى آزاد نمى توانند تحت تملك 
قرار گيرند. به عبارت ديگر، فضاى ماوراى جو مانند قلمرو درياى آزاد «مال مشاع 
يا مشترك» است و كليه دولت ها مى توانند قانونا به طور مساوى از قلمرو فضايى 
استفاده كنند (موسى زاده، 1383: 344). اين واقعيت همراه با گسترش مشاركت 
كشورهاى مختلف جهان در بهره گيرى از ماهواره ها به تدريج با ارسال برنامه هاى 
راديويى و تلويزيونى، حقى بنيادين چون اصل «آزادى گردش اطالعات» را وارد 

حقوق بين الملل ساخت.   
       در حقوق بين الملل، فضاى ماوراى جو «مال مشاع يا مشترك» محسوب 
مى شود و تمامى دولت ها مى توانند به طور مساوى از اين منطقه بهره مند شوند 
(برابرى كشورها). ولى اين اصل، به دليل عدم تساوى دولت ها در فن آورى هوانوردى، 
در عمل رعايت نمى شود. يعنى درست است كه حق بهره بردارى از فضاى ماوراى جو 
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براى كليه كشورها برابر است ولى چون تنها برخى از كشورها به فضا دسترسى يافته 
اند، در عمل تنها آن ها مى توانند از اين امتياز برخوردار شوند. 

       ادعاهاى مالكيت كشورهاى استوايى در اعالميه بوگوتا1 1976، نسبت به 
فراز  بر   (geostationary) زمين  ثابت  ماهواره اى  مدار  از  بخش هايى  طبيعى  منابع 
سرزمين هايشان، به عنوان نقض ماده 2 معاهده فضا، تقريبا به طور دسته جمعى 

.(De Man, 2010: 14) 2.محكوم شد
       معاهده فضا 1967، ماهيت حقوقى اجرام سماوى را، از اموال بالصاحب3به 
اموال متعلق به عموم4تغيير داد (زمانى، 1380: 15). طبق ماده 2 معاهده فضا 
1967، فضاى ماوراى جو و اجرام آسمانى را نمى توان در هيچ صورتى، تحت مالكيت 
ملى5درآورد. در نقطه مقابل اصل «برابرى دسترسى به فضا»، اصل «تقدم پيشگام بر 
ديگران»6 مطرح است كه در آغاز عصر فضا ، درباره اين منطقه  مطرح بود و امروزه 
كامًال منسوخ است . اصل برابرى دسترسى به فضا به نوعى مكّمل اصل آزادى كاوش 

و بهره بردارى از فضا است .
       از اين اصل اين نتيجه حاصل مى شود كه تمامى سفينه هاى فضايى بر طبق 
صالحيت انحصارى كشور صاحب پرچم، كه از اصول پذيرفته حقوق بين الملل است، 
تحت حمايت كشور مذكور قرار مى گيرند و در صورت ايجاد مسووليت، مسووليت 

بين المللى دولت صاحب پرچم مطرح است. 
       به دنبال پذيرش عام اصل عدم تصاحب و تملك فضا، ماهيت اين منطقه 
1  . Bogota Declaration

2  . هشــت كشــور در حــال توســعه اســتوايى (برزيــل، كلمبيــا، كنگــو، اكــوادور، اندونزى، كنيــا، اوگانــدا و زئير) 
 Geostationary» ــه بخش هايــى از مــدار ثابــت زميــن (مــدار ــا درســال 1976، نســبت ب طبــق منشــور بوگوت
Orbit در 22300 مايلــى (يعنــى 35800 كيلومتــرى) فــراز زميــن واقــع اســت و چــون ماهواره هــا بــا ســرعتى 
برابــر ســرعت چرخــش زميــن و هم ســو بــا آن در ايــن مــدار در حركتنــد، ثابــت بــه نظــر مى رســند) ادعــاى 
حاكميــت كردنــد كــه ايــن ادعــا از طــرف قدرت هــاى فضايــى رد شــد. جالــب اســت كــه ايــن كشــورها بــه 
ــه مراتــب در ســطح پايين تــرى از ماهواره هــاى  ــه دور مــدار زميــن كــه ب حضــور ماهواره هــاى در گــردش ب
حاضــر در مــدار ثابــت زميــن فعاليــت مى كننــد، هيــچ گونــه اعتــراض يــا ادعــاى مالكيتــى نكرده انــد. ولــى 

بــر مــدار ثابــت زميــن ادعــاى حاكميــت دارنــد (نــواده توپچــى، 1390: 59).
3  . Res Nullius
4  . Res Communis Humanitaris
5  . National Appropriation
6. First come first served
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به عنوان «ميراث مشترك بشريت» شناخته شده است. پس از شناخته شدن اين 
منطقه به عنوان ميراث مشترك بشريت در سال 1957 در قطعنامه 1348، اين 
مفهوم در معاهده ماه (1979)، توسعه يافت و به منابع طبيعى كره ماه و ديگر اجرام 

سماوى1 تعميم داده شد.
       اما در عمل هيچ كس ترديد نكرد كه، سازمان هوانوردى و فضانوردى آمريكا 
(ناسا) سنگ هايى را كه فضانوردان آمريكايى از فضا آورده اند، مالك شده است. 
هرچند كه محض احتياط در بند 2 ماده 6 معاهده ماه، مقرر شده است كه چنين 
نمونه هايى در اختيار آن دولت هاى عضو باقى خواهد ماند كه وسيله جمع آورى اين 

نمونه ها را فراهم كرده اند (هوهن فلدرن، 1391: 133).
       الزم به ذكر است كه 5 مورد، در حقوق بين الملل «ميراث مشترك بشريت» 

تلقى مى شوند:
1. بستر درياها، كف اقيانوس ها و زيربستر درياها كه خارج از صالحيت ملى هستند 

(طبق كنوانسيون 1982 حقوق درياها) (رابين چرچيل و آلن لو، 1385: 282).
2. كليه يافته هاى ژنتيكى (اعالميه ژنوم انسانى مصوب 1998 مجمع عمومى).

3. تنوع زيستى و حفظ آن (كنوانسيون تنوع زيستى 1992 ريودوژانيرو).
4. اشياء و آثارى كه به مدت 100 سال زير آب مانده باشند (كنوانسيون حفاظت از 

ميراث فرهنگى زير آب، مصوب يونسكو 2001 ).
5. فضاى ماوراى جّو (معاهده فضا 1967).

       نظام حقوقى حاكم بر قطب جنوب نيز، هنوز به طور قطعى، ترسيم نشده است. 
عادالنه ترين نظام حقوقى كه مجمع عمومى سازمان ملل به دنبال آن بوده است، 
استقرار اصل ميراث مشترك بشريت در خصوص قطب جنوب مى باشد (طاليى و 

منصورى، 1385: 26). 

1-2-3.  اصل منع تصاحب و تملك فضا و استثنا بر عدم تملك 
پيش از تصويب معاهده فضا (1967)، گروهى از حقوقدانان غربى بر اين نظر بودند 

1  . بند 1 ماده 11 معاهده ماه 1979 : «ماه و منابع طبيعيش ميراث مشترك بشريتند.»
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كه اجسام پرتاب شده به فضا، به سبب اينكه در اين منطقه، حاكميتى متصور 
نيست، تابعيتى ندارند يا اموال بدون صاحب هستند(حيدريان، 1351: 66). تنها 
مالكيتى كه براى دولت ها، در فضاى ماوراى جو و يا هر جرم سماوى شناخته شده 
است، حاكميت بر شىء فضايى پرتاب شده به وسيله آن كشور و ثبت شده به نام او 

و بر تمامى خدمه آن است (ماده 8 معاهده فضا). 
       مالكيت دولت بر اشياى پرتاب شده به وسيله خودش، دو سوال مهم را مطرح مى كند:

سوال اول اين كه اگر اين شىء در يكى از اجرام آسمانى فرود آيد و يا مدتى (حتى 
طوالنى) در آنجا مستقر شود، يا اگر به طور دايمى به آن جرم آسمانى متصل شود، آيا 
براى كشور مذكور نسبت به فضاى اشغال شده نوعى مالكيت به وجود مى آيد يا خير؟ 
       در پاسخ بايد گفت كه تمامى كشورها حق استفاده از فضاى ماوراى جو را 
خود  سفينه هاى  مستقر كردن  و  فرود آوردن  براى  خود،  حق  از  مى توانند  و  دارند 
استفاده كنند، مشروط به اين كه به واسطه استفاده از حق خود، مزاحمتى براى 
كشورهاى ديگر در استفاده از حقشان به وجود نياورند (بند 3 ماده 8 و بند 2 ماده 
9 معاهده ماه 1979). البته شايد در ظاهر قضيه عنوان مالكيت مطرح نشود، ولى 
وقتى يك كشور، ايستگاه هاى فضايى يا سفينه اى را در منطقه اى از فضا يا مدار 
زمين مستقر مى كند، به طور غيرمستقيم مالك آن بخش از فضا مى شود، چون 
كشور ديگرى نمى تواند به واسطه اعمال حق خود، خواستار تغيير مكان ايستگاه 

فضايى سفينه مستقرشده كشور مذكور شود. 
       همچنين بر طبق بند 4 ماده 3 معاهده ماه (1979)، كه ايجاد تأسيسات الزم 
براى كاوش و بهره بردارى مسالمت آميز از كره ماه را ممنوع ندانسته است و بند 1 
ماده 9 معاهده ماه در مورد ايجاد ايستگاه هاى داراى سرنشين يا بدون سرنشين بر 

روى كره ماه، مى توان به قصد قانونگذار بين المللى پى برد. 
       سوال دوم اين است كه، موضوع مالكيت كشور ثبت كننده بر شىء فضايى، 
در حالت ثبت مشترك چه وضعيتى پيدا خواهد كرد؟ در اين حالت بند 2 ماده 2 
كنوانسيون ثبت 1975، تكليف را مشخص كرده است. طبق اين ماده دو يا چند 
كشورى كه يك شىء فضايى را با هم پرتاب مى كنند، بايد با توافق يكديگر مشخص 
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كنند كه كداميك از آن ها، آن شىء را بر طبق ماده 1 كنوانسيون، ثبت خواهد  كرد. 
بدين صورت كه يكى از كشورهاى پرتاب كننده، شىء فضايى را به نام خود ثبت 
مى كند و سپس (يا حتى قبل از ثبت) ميان خودشان در مورد كنترل، كادر شىء 

فضايى و ساير موارد مربوط به آن، موافقتنامه اى منعقد مى كنند.      

2-2-3.  اصل منع تصاحب و تملك فضا و استقرار ماهواره ها در مدار و ساير كرات
اتحاديه بين المللى مخابرات 1(ITU)به تخصيص مدارهاى زمين به دولت ها (كه نوعى تملك 
محسوب مى شود) مى پردازد. اصل عدم تصاحب و تملك فضا، مانع ثبت موقعيت مدارى 
دايمى در اين اتحاديه نمى شود، به اين دليل كه چنين ثبتى، حق مالكيتى براى كشور 

پرتاب كننده، ايجاد نمى كند. 
       اين سازمان، ايستگاه هاى فضايى را تعيين مى كند و همچنين به علت كثرت مدارهاى 
تعيين شده، برخى ايستگاه هاى فضايى را به منظور استفاده محتمل كشورهاى در حال توسعه 
در آينده، به اين كشورها اختصاص داده است. اما توزيع مدارهاى پايين تر بر اساس اصل «آنكه 

زودتر مى آيد مقدم است» انجام مى گيرد (هوهن فلدرن، 1391: 134).

3-2-3.  استخراج منابع معدنى از اجرام آسمانى
معاهده ماه 1979، منابع طبيعى موجود در ماه و ساير اجرام فضايى را جزء ميراث 
مشترك بشريت دانسته است (ماده 4). بند 5 ماده 11 اين معاهده، به كشورهاى عضو 
در بهره بردارى از منابع طبيعى ماه اجازه كامل داده است. البته در ادامه همين ماده 
آمده است كه منافع حاصل از اين منابع بايد ميان اعضاى اين كنوانسيون به نحوى 
تقسيم شود كه به منافع و نيازهاى كشورهاى در حال توسعه و نيز به تالش هاى آن 
دسته از كشورهايى كه مستقيم يا غيرمستقيم در كاوش ماه كمك كرده اند، توجه 
ويژه اى شود. در عين حال، دولت استخراج كننده طبق ماده 6، مى تواند نمونه مواد 
معدنى را به منظور تحقيقات علمى نزد خود نگهدارد و همچنين مخارج و هزينه هاى 
مأموريت هاى خود را، از اين مواد معدنى استخراج شده تأمين كند. همچنين طبق 

1  . International Telecommunications Union
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بند 1 ماده 1 معاهده ماه 1979، مقررات اين موافقت نامه در خصوص ديگر اجرام 
منظومه شمسى، جز زمين، اعمال خواهد شد. 

3-3. اصل استفاده مسالمت آميز از فضاى ماوراى جو يا اصل غيرنظامى كردن 
فضاى ماوراى جو1 

طبق ماده 4 عهدنامه فضا 1967، هيچ دولت يامقامى حق استفاده نظامى از فضاى 
ماوراى جو را ندارد و بند 1 ماده 3 معاهده ماه 1979 همين حكم را در مورد ماه 

تأييد كرده است . 
       اولين نكته در مورد اين ماده اين است كه بايد دو مفهوم  را از هم تميز داد: 
1. اصل غير نظامي كردن نسبي فضاى ماوراى جو، كه مربوط به زمان صلح مى باشد. 
2. اصل غير نظامي كردن كامل فضاى ماوراى جو، كه به طور مطلق مى باشد وهيچ 

استثنايى نمى پذيرد.
       امروزه اصل اول به طور عام و بين المللى پذيرفته شده است. البته در مواردى دولت ها 
در مقام دفاع مشروع و حتى در مواردى نادر با استناد به حق دفاع مشروع پيشگيرانه 

و دفاع مشروع پيش دستانه به استفاده نظامى از فضاى ماوراى جو مبادرت مى كنند.
       در عين حال، در زمان مخاصمه مسلحانه، يك كشور درگير در نبرد فضايى، 
بايد به تعهدات خود بر اساس حقوق بشردوستانه، در قبال افراد و اشياى غير نظامى 

در فضاى ماوراى جو، عمل كند (رضى پور، 1390: 14). 
       نكته دوم اين كه طبق بند 1 ماده 4 معاهده فضا، در مدارقراردادن سفاين 
حامل سالح هاى هسته اى يا ديگر سالح هايى كه قدرت تخريبى عظيمى دارند، 
ممنوع است.2 از اين قاعده مى توان چنين نتيجه گرفت كه قرار دادن سالح هاى 
كالسيك در فضاى ماوراى جو مانعى ندارد و همچنين استقرار و آرايش تمامى 

1  . ايــن اصــل بــا بيانيــه دولــت جــرج بــوش در خصــوص دنبال كــردن قلمــروى ملــى در فضــاى مــاوراى 
جــو بــه شــدت بــه چالــش كشــانده شــد. ايــن بيانيــه ممكــن اســت در آينــده بــه اســتقرار ســالح در فضــا 

منجــر شــود، هرچنــد فضــا از پيــش تــا انــدازه اى نظامــى شــده اســت. 
2  . پيــش از ايــن مــاده 1 معاهــده منــع آزمايــش ســالح هســته اى در جــو، مــاوراى جــو و زيــر آب 1963، 
هرگونــه آزمايــش هســته اى و يــا هرگونــه انفجــار هســته اى را در فضــا، ممنــوع كــرده اســت، در حالى كــه 

ايــن معاهــده، نگه داشــتن يــا در مــدار قــرار دادن ســالح هاى هســته اى را منــع نكــرده اســت.  
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سالح هايى كه قادر به كشتار دسته جمعى نيستند، در مدار و هدايت كليه سالح ها 
در فضاى ماوراى جو مجاز است. 

و  كارگيرى  به  فضا،  معاهده   4 ماده  كه  است  واضح  حقيقت  اين  همچنين،         
استفاده از سالح هاى فضايى متداول را كه منبع انرژى هسته اى دارند، ممنوع نمى كند 
فعاليت هاى  براى  معموالً  هسته اى  انرژى  نوع  دو   .(Bourbonniere and Lee, 2008: 881)
فضايى در نظر گرفته مى شوند: راديواكتيو ها (منبعى از گرما و الكتريسيته كه صدها وات 
انرژى توليد مى كند) و ژنراتورهاى هسته اى (منبعى از الكتريسيته و نيروى رانش، كه بر 
.(Bouvet, 2004: 204) (اساس استفاده از آن، صدها كيلووات تا مگاوات انرژى توليد مى كند
       نكته سوم در مورد ماده 4 اين است كه اين ماده، از كلمات قراردادن ، نصب و استقرار استفاده 
كرده  است، پس به نوعى استفاده از اين منطقه به طور موقت، براى فرستادن موشكى از يك نقطه 
زمين به نقطه ديگر، بالمانع است. اين حالت در مورد موشك هاى بالستيك كه براى زمان كوتاهى از 

جو زمين خارج مى شوند، اتفاق مى افتد .  
       همچنين ايجاد پايگاه هاي نظامي، هر نوع آزمايش سالح و هر مانوري نيز طبق قسمت اخير ماده 
4 معاهده فضا، در اجرام آسمانى و طبق بند 4 ماده 3 معاهده فضا، در كره ماه ممنوع است و انجام اين 
اقدامات در ساير مناطق فضا ممنوعيتى ندارد. الزم به ذكر است افراد و كارمندان نظامي مى توانند براي 
تحقيقات علمي و يا هر نوع مقاصد صلح آميز استخدام شوند و نيز استفاده از هر نوع تجهيزاتي كه براي 

تجسسات صلح جويانه در ماه و يا در كرات ديگر باشد، ممنوع نيست.
       مجمع عمومى سازمان ملل متحد يك ماه پس از اولين پرتاب به فضا (اسپوتنيك شوروى 
در سال 1957)، طى قطعنامه شماره 1148 اعالم كرده بود كه پرتاب اشيا به فضا صرفاً بايد 
براى مقاصد صلح جويانه صورت گيرد. در تفسير اوليه و كلي از واژه «صلح آميز»در ارتباط با 
فضاي ماوراى جو، معناي «غيرنظامي» بودن آن در ذهن مجسم مي شود. البته كشورهاى 

مختلف تفاسيرى مختلف از اين مفهوم كرده اند. 
اياالت متحده آمريكا ادعا كرد كه واژه مذكور به معني «عدم تجاوز» است نه به معني 
«غيرنظامي كردن». اتحاد جماهير شوروي سابق در ابتدا به بهره گيرى از فضا با ماهواره هاى 
شناسايى با اين استدالل اعتراض كرد. پس از مدتى شوروى مزاياى اين قابليت را به خوبى 
شناخت و ماهواره هاى خود را توسعه بخشيد و در نهايت تفسير اياالت متحده را از اصطالح 
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«صلح آميز» به معناى «غير تهاجمى» پذيرفت (نواده توپچى، 1386: 318). اگر چه كشورهاى 
در حال توسعه ترجيح مى دهند كه واژه «صلح آميز» را «غيرنظامى» معنى كنند ولى تاكنون 
هيچ كشورى به طور رسمى به تفسير اياالت متحده اعتراض نكرده است تا مانع از شكل گيرى 

قاعده عرفى بين المللى در اين زمينه شود.
       بر اساس اين ديدگاه، تمامي استفاده هاي نظامي از فضاي كيهاني مادامي كه جنبه 
تجاوزكارانه به خود نگيرد، به موجب بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل كه «تهديد و استفاده از 

زور» را منع نموده است، قانوني و مجاز قلمداد مي شود.  
       طرفداران نظريه اخير به ماده 2 و ماده 3 اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى 
استناد مى كنند كه كاربردهاى صلح آميز را تجويز و كاربردهاى نظامى را ممنوع كرده است. 
در عين حال، ماهواره ها به خودي خود داراي قدرت تخريبي نبوده و استفاده از آن ها براي 

مأموريت هاي نظامي به معناي تسليحاتي كردن فضا نيست.
       قطعنامه 1977 محدوديت هاي بيشتري را در زمينه ممنوعيت استفاده نظامي از فضاى 
ماوراى جو كه موجب وارد آوردن خسارات مداوم، نابودي، انهدام و بروز انواع بيماري ها مي 
شود، مقرر مى نمايند. در اين قطعنامه واژه «محيط زيست» شامل فضاي كيهاني نيز مي شد.

4-3. اصل آزادى ارتباطات از راه دور
امروزه پخش مستقيم ماهواره اى 1(D.B.S) به طور جهانى قابل دسترس است. در 
مقابل آزادى پخش و آزادى اطالعات، آزادى استفاده از پارازيت براى دولت هايى 
كه عالقه اى به استفاده از محتواى پيام هاى راديويى و تلويزيونى ندارند، به رسميت 

شناخته شده است.2 
       قطعنامه 37/92 مصوب 1982 مجمع عمومى، اصول حاكم بر استفاده ماهواره هاى 
ساختگى زمينى در قبال پخش مستقيم و بين المللى برنامه هاى تلويزيونى را دربرداشت. 
قابل ذكر است كه اكثر ارتباطات ماهواره اى بين المللى به وسيله سازمان هاى چند 

مليتى انجام مى شود كه نخستين و برجسته ترين آن ها اينتل ست است.
1  . Direct Broadcasting Satellite

2  . اعالميه 1972 يونسكو از قاعده «رضايت قبلى» حمايت كرده و به كشورها حق سانسور پخش هاى 
خارجى را مى دهد.
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5-3.  اصل آزادى نظارت و سنجش از راه دور
طبق قطعنامه سنجش از راه دور مصوب 1986 مجمع عمومى سازمان ملل، سنجش از 
راه دور،1 به معناى سنجش سطح زمين از فضا به منظور بهبود مديريت منابع طبيعى، 
استفاده زمين و حفاظت از محيط زيست با استفاده از ويژگى هاى امواج الكترو مغناطيسى 

تابش شده و منعكس شده به وسيله اشياى سنجش شده است (اصل 1). 
       در سنجش از راه دور به وسيله ماهواره ها، دو حق در تعارض با هم اند: حقوق 
و  خود  حاكميت  تحت  طبيعى  ذخاير  و  منابع  از  استفاده  در  دولت  يك  حاكمه 
حق آزادى كاوش در فضاى ماوراى جو. در اين باب كشورهاى آرژانتين و برزيل 
ادعا كرده اند كه سنجش از راه دور بايد مشروط به كسب رضايت قبلى2 باشد. ولى 
درعمل اين اعتراض ها نتوانستند جلو پيشرفت فن آورى را بگيرند و در نتيجه اصل 
آزادى مطلق سنجش از راه دور (ديدگاه اياالت متحده آمريكا) با شرط احترام به 
اصل حاكميت مطلق و دايم تمامى كشورها و ملت ها بر منابع و ثروت خود بر اين 

سياست حاكم شده است (اصل 4 قطعنامه).
       در واقع، اين قطعنامه با پذيرش كلى اصل آزادى سنجش از راه دور، نظرات 
موافق و مخالف را هم لحاظ كرده است. همچنين طبق اصل 12 قطعنامه 1986، 
دولت سنجش شده بدون تبعيض و به شرط پرداخت بهاى مناسب بايد به آن 
اطالعات دسترسى داشته باشد. در مقابل اصل آزادى سنجش از راه دور، نظريه هايى 
در مورد حمايت و حفاظت از داده هاى سنجش از راه دور در قالب حقوق مالكيت 
فكرى ارايه شده است كه بسيار كمرنگ و بى اثر بوده و مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنين مشروعيت و آزادى سنجش از راه دور را مى توان با استناد به حق آزادى 
اطالعات كه در اعالميه حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، ماده 
10 كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده 13 كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر 1969 
و منشور آفريقايى حقوق بشر و مردم 1981، به عنوان يكى از حقوق اساسى بشر 
آمده است، اثبات كرد. همچنين، دولت هاى فعال در اين حوزه، به منظور مشروعيت 

1  . Satellites Remote Sensing (S.R.S)
2  . Prior Consent
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بخشيدن به فعاليت هاى خود به مواد 1، 55 و 56 منشورملل متحد استناد مى كنند. 

1-5-3. استفاده هاى هاى سنجش از راه دور 
 امروزه سنجش از راه دور ديگر تنها به عنوان ابزار جاسوسى قدرت هاى پيشگام فضايى 
محسوب نمى شود، بلكه به عنوان يك وسيله سياسى، اجتماعى، فرهنگى، كاربردى، 
اقتصادى و نظامى مطرح است. در زمينه استفاده هاى نظامى مى توان به شناسايى، 
جاسوسى و اخطار در مورد حمالت و در كاربردهاى غيرنظامى آن مى توان به هدايت 
و كمك به كشتيرانى، تحقيقات هواشناسى، باستان شناسى، حفاظت از محيط زيست، 
اقيانوس شناسى، كويرزدايى، نظارت بر معاهدات، تراكم جمعيتى، توسعه زيرساخت هاى 
ملى، مديريت بحران (حفاظت از بشر در برابر بالياى طبيعى) و كشف منابع زيرزمينى 
اشاره كرد. تعريف اصل 1 قطعنامه 1986 از سنجش از راه دور، همه كاربردها را در بر 
نمى گيرد. قطعنامه مذكور تكليفى بر قدرت هاى فضايى سنجش كننده تحميل مى كند. 
به اين ترتيب كه، اگر اين كشورها، داده ها و اطالعاتى را در مورد كشورهاى در معرض 
بالياى طبيعى يا محتمل به تأثير از بالياى طبيعى به دست آورند، موظف هستند كه 

در سريع ترين زمان ممكن، به كشور مربوطه منتقل نمايند.1

6-3. اصل كمك به سرنشينان سفاين فضايي در صورت بروز تصادم، خطر، 
حوادث پيش بيني نشده و يا فرود آمدن غيرعمد و اجباري

به اين اصل در موافقت نامه 1968 مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان 
اين  است.  شده  پرداخته  خود2  از  خارج  فضاى  به  پرتاب شده  فضايى  اجسام  و 
موافقت نامه در پى مرگ سه فضانورد امريكايى در فضا پيماى آپولو و يك فضانورد 
روسى3 در فضاپيماى Soyuz– I به تصويب رسيد. قبل از اين موافقت نامه، ماده 5 

1  . برنامــه COSPAS-SARSAT يــك ســامانه ماهــواره اى بين المللــى اســت كــه بــه وســيله ايــاالت متحــده، 
كانــادا، شــوروى و فرانســه ايجــاد شــد و بــه تعييــن مــكان افــراد گرفتــار شــده در حــوادث و باليــا، در مناطــق 

دور از دســترس كمــك مى كنــد. هــم اكنــون 30 دولــت بــه ايــن ســامانه پيوســته اند. 
2  . تا سال 2008 ، تعداد 90 كشور به اين موافقت نامه پيوسته اند، از جمله ايران كه در سال 1970 به آن پيوست.

3  . V. Komarov
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معاهده فضا 1967 و ماده 9 قطعنامه 1962 مجمع عمومى سازمان ملل (مصوب 
1963)، فضانوردان را بدون توجه به تابعيت، جنس و نژادشان فرستادگان بشريتبه 
فضاى ماوراى جو، خوانده بود و تمامى كشورها را در صورت بروز سانحه يا فرود 
اضطرارى در سرزمينشان يا در درياى آزاد و همچنين در شرايط اضطرارى ايجاد 
شده در فضاى ماوراى جو، در كمك به آن ها مكلف دانسته بود. عالوه بر اين معاهده 
فضا وظيفه اى را بر فضانوردان تكليف كرده است. بدين ترتيب كه اگر هريك از 
ايشان متوجه خطرى در فضاى ماوراى جو بر حيات و سالمتى ديگر فضانوردان 
شوند، بايد بدون وقفه آن را به اطالع ديگر اعضاى معاهده و دبيركل برسانند. اين 

موارد در ماده1 معاهده نجات 1968 نيز تكرار شده است.    
       ماده  5 معاهده نجات 1968 در پنج بند، به تعهدات مقام پرتاب كننده و دولتى 
كه شىء فضايى در قلمرو آن يافت مى شود، پرداخته است. در اين راستا، ابتداى امر 
دولت اخير بايد مقام پرتاب كننده و همچنين دبيركل ملل متحد را از آن آگاه سازد. 
اين كشور اقدامات موردنظر جهت بازيافتن شىء فضايى و اجزاى آن را انجام مى دهد. 
البته، كشور پرتاب كننده مى تواند تقاضاى مشاركت در اين اقدامات را بكند كه در اين 
صورت بايد اطالعات مربوط به هويت شىء فضايى را از قبل ارايه دهد و در نهايت 
تمامى مخارجى كه در اين فرآيند هزينه خواهد شد، برعهده دولت پرتاب كننده است. 

7-3. اصل مسووليت بين المللى دولت پرتاب كننده 
مسووليت بين المللى دولت در قبال فعاليت هاى فضايى، در عهدنامه فضا 1967، 
به طور مطلق پذيرفته شده بود. اين مسووليت دركنوانسيون مسووليت 1،1972 تا 
حدى تعديل شده است. اين كنوانسيون ميان دو نوع مسووليت، تفكيك قائل شده 

است: مسووليت مطلق يا عيني و مسووليت ناشي از تقصير.  

1  . ايــن كنوانســيون متعاقــب مجــروح شــدن پنــج ملــوان ژاپنــى در ســال 1969، بــر اثــر برخــورد قطعــات 
ــن  ــه اي ــور ب ــال 2010، 87 كش ــا س ــد. ت ــب ش ــرد، تصوي ــقوط ك ــيبرى س ــه در س ــى ك ــاى فضاي و تكه ه

ــه آن پيوســت.   ــال 1974 ب ــه در س ــران ك ــه اي ــته اند، از جمل كنوانســيون پيوس
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       طبق ماده 2 اين كنوانسيون، مقام پرتاب كننده1 به خاطر خسارات ناشى از جسم 
فضايى متعلق به او، در سطح زمين و يا خسارت وارده به وسايل در حال پرواز، مسووليت 
مطلق دارد. اما ماده 3 اين كنوانسيون، مسووليت مبتنى بر خطا و تقصير را به واسطه 
خسارات وارده در مكان ديگرى خارج از سطح زمين و يا به اشخاص و اموال واقع در 
چنين شىء فضايى، لحاظ كرده است. يعنى در مورد اخير، دولت مذكور زمانى مسووليت 
خواهد داشت كه خسارت وارده، به سبب اشتباه آن كشور يا اشتباه افرادى باشد كه در 

قبال آن ها مسووليت دارد. تفكيك اين دو فرض از هم، بسيار تعجب  برانگيز است.
       البته در عهدنامه مسووليت بين المللى براى خسارت ناشى از اجسام فضايى 
1972، تعريف جسم فضايى بحث برانگيز است و ايراد اصلى در اين است كه آيا 
جسم فضايى پس از سقوط و نقص هم هنوز جسم فضايى است يا اينكه به زباله 

فضايى تبديل شده است؟
       موضع درستى كه در اين زمينه مورد تأييد رويه بين المللى است، اين است 
كه هر جسم فضايى حتى پس از تبديل آن به زباله فضايى نيز شىء فضايى باقى 
مى ماند. اين استدالل، در قضيه كاسموس 954 به وضوح قابل رويت است (نواده 

توپچى، 1390: 136).    
       در خسارت فضايى، ارايه درخواست جبران خسارت به دولت پرتاب كننده 
مستلزم اين نيست كه زيان ديده قبل از آن، به تمامى مراجع داخلى رجوع كرده 
باشد. همان طور كه مى دانيم دولت در صورت تحقق سه شرط زير، از اتباع خود 

حمايت ديپلماتيك مى كند: 
       1. تابعيت مدعى، 2. مراجعه قبلى و مقدماتى مدعى به مراجع داخلى،2 
3. پاكدستى مدعى.3 مى بينيم كه در مورد خسارات ناشى از فعاليت هاى فضايى 
قانونگذار استثناء قائل شده است و شرط دوم را تحت شرايطى ، ناديده گرفته است .

1  . بر طبق بند (c) ماده 1 كنوانسيون مسووليت 1972، كشور پرتاب كننده (Launching Authority) كشورى 
است كه:1. شىء فضايى را پرتاب مى كند. 2. كشورى كه زمينه پرتاب آن را فراهم مى كند. 3. كشورى كه از 
قلمرو آن، يك شىء فضايى پرتاب مى شود. 4. كشورى كه از تأسيسات آن، يك شىء فضايى پرتاب مى شود.  

2  . Exhaustion of local Remedies
3  . Clean Hands
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تاكنون، تنها يك مورد ادعاي خسارت ذيل كنوانسيون مسووليت 1972 به عمل آمده 
كه به دليل سقوط ماهواره شوروي سابق (كاسموس 954) در خاك كانادا در سال 

1978 بوده است.1
       كنوانسيون مسووليت براى جبران خسارت وارده و طرح دعوى آن يك مرور 
زمان ده ساله در نظر گرفته است كه اين زمان، يك سال پس از تاريخ ورود خسارت 
يا شناسايى كشور مسوول و يا تاريخ آگاهى دولت زيان ديده از خسارت وارده آغاز 
مى شود (ماده 10 كنوانسيون مسووليت 1972). در صورت گذشت يك سال از 
تاريخ درخواست و عدم حل و فصل اختالف، كميسيون دعاوى مركب از سه نفر 
تشكيل مى شود كه رأى اين كميسيون، الزم االجرا نيست.2 به عالوه ماده 12 در 
باب جبران خسارت، عالوه بر اين كه به اصل «اعاده وضع سابق»3 توجه دارد، اذعان 
مى كند كه تعيين خسارت بايد بر طبق حقوق بين الملل و اصول عدالت و انصاف4 
باشد. بند 2 اصل 8 قطعنامه مربوط به استفاده از منابع سوخت هسته اى در فضاى 

ماوراى جو 1992 نيز، همين معيار را براى تعيين ميزان خسارت مقرر مى كند.
  

1-7-3. مسووليت بين المللى مشترك در فعاليت هاى فضايى 
       هر گاه دو يا چند دولت به طور مشترك مبادرت به پرتاب يك جسم فضايى 
نمايند، دول مزبور به طور مشترك و يا به تنهايى مسوول كليه خساراتى كه ممكن 
پرتاب ناشى گردد، خواهند بود (مواد 4 و 5 كنوانسيون مسووليت  اين  است از 

1  . كاســموس 954 حامــل يــك راكتــور هســته اى بــا مقاديــر بســيارى از مــواد راديــو اكتيــو ، در نزديكــى 
ــا  ــارزه ب ــراي مب ــه ب ــي ك ــت هزينه هاي ــادا باب ــرد. كان ــقوط ك ــادا س ــت در كان ــلوغ و پرجمعي ــهر ش ــك ش ي
آلودگــي ناشــي از ســقوط «كاســموس 954» انجــام داده بــود، مجمــوع 6/041/174 دالر و 70 ســنت مطالبــه 
خســارت كــرد. در نهايــت بــا امضــاي يــك پروتــكل در ســال1981، مبلــغ 3 ميليــون دالر كانادايــي از ســوي 
ــه منظــور حــل و فصــل  ــادا پرداخــت شــد و قيــد گرديــد كــه ايــن مبلــغ ب ــه دولــت كان دولــت شــوروي ب

ــا ســقوط ماهــواره «كاســموس 954» مي باشــد.   كامــل تمامــي موضوعــات مرتبــط ب
ــر ايــن  ــه كنوانســيون مســووليت 1972، مى تواننــد اعالميــه اى ب ــگام پيوســتن ب 2  . البتــه دولت هــا در هن
مبنــا صــادر كننــد كــه در مقابــل دولت هايــى كــه چنيــن اعالميــه اى صــادر كننــد، آراى كميســيون برايشــان 

الزم االجــرا خواهــد بــود (مــاده 19). تاكنــون 9 دولــت چنيــن اعالميــه اى صــادر كرده انــد.
3  . Restitutions in Integrum
4  . Ex aequo et bono
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1972).1 اين مسووليت مشترك در دو حالت متصور است: نخست زمانى است 
كه در يك پرتاب، لفظ پرتاب كننده بر دو كشور اطالق شود و دوم زمانى كه در 
سانحه اى فضايى دو يا چند كشور مقصر باشند . تعيين ميزان تقصير هر كشور در 
خسارت پرداختى ايشان دخيل است، ولى زيان ديده مى تواند براى تمام خسارت به 
هر كدام از آن ها مراجعه كند (مسووليت تضامنى) و كشورى كه خسارت را جبران 
مى كند نيز مى تواند پس از جبران مبلغ خسارت، مدعى دريافت خسارت در پرتاب 

از ساير كشورهاى پرتاب كننده شود.  
       ميزان تعهد هر يك از كشورها به جبران خسارت به تناسب خطايى است 
كه مرتكب شده اند. در عين حال، در صورت ممكن نبودن تعيين حّد غرامت هر 
يك از اين كشورها، اين مبلغ به طور مساوى بر ذمه ايشان قرار مى گيرد. مسايلى 
چون پرتاب هاى ماهواره از سكوهاى شناور در درياى آزاد، تعيين دولت مسوول 
را، با مشكل مواجه مى كند و شايد بحث مسووليت مشترك را هم، مطرح كند. 
نخستين مورد از اين پرتاب ها در 27 مارس 1999 توسط كنسرسيوم پرتاب دريايى 
صورت گرفت كه شركت آمريكايى BOING، سرمايه گذار اصلى قرارداد پرتاب بود و 
راكت هاى اوكراين مورد استفاده قرارگرفتند، در حالى كه سكوى پرتابى كه متعلق 
به يك شركت نروژى(Kvaerner) بود، در استوا نصب شد (خسروى، 1381: 103). 
اين مسووليت مشترك ممكن است به وسيله قرارداد بين المللى2 خدمات پرتاب، 
بيمه نيز مى تواند فشار  براى هر يك از طرفين پرتاب كننده، تعديل شود. ضمناً 
خسارت هاى شديد فضايى را كاهش دهد. اين بيمه در برخى كشورها اجبارى است. 
قانون فضاى ماوراى جو كشور انگلستان (1986)، به وزير دولت اجازه مى دهد كه 
بيمه اشياى فضايى را اجبارى كند، كه اين رويه در كشور انگلستان، امرى متداول 
است. طبق قانون اياالت متحده نيز، بيمه مسووليت، اجبارى است، البته به شرط 

  .(Lyall & Larsen, 2009: 114) پذيرش شركت بيمه به نسبت ريسك آن

1  . طبق كنوانسيون رم 1952، در مورد خسارت وارده بر اشخاص ثالث داخل هواپيما نيز، قاعده مسووليت 
مشترك اعمال مى شود.  

2  . Launch Service Agreement
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2-7-3. مسووليت بين المللى دولت در قبال عمل غير 
       طبق ماده 8 كنوانسيون مسووليت 1972، صرفاً يك دولت مى تواند در قبال 
فعاليت هاى فضايى درخواست خسارت كند، حال چه خود صدمه ديده باشد و چه 
اشخاص يا شركت هاى خصوصى كه از آن كشور، مجوز فعاليت فضايى گرفته اند. 
پس تنها يك دولت، محّق به اين مهم مى باشد. البته اين دولت، مى تواند دولتى 
باشد كه خسارت ديده در قلمرو آن متحمل خسارت شده است. در صورتى كه كشور 
متبوع وى چنين درخواستى را نكرده باشد و در نهايت طبق بند 3 همين ماده، اگر 
هيچ كدام از دو كشور مذكور درخواست خسارت نكنند، كشورى كه فرد زيان ديده 

در آن، اقامت دايم دارد، چنين حقى پيدا مى كند 
       حتى درخواست خسارت ناشى از فعاليت هاى فضايى كه به يك سازمان 
بين المللى وارد مى شود نيز، بايد به وسيله يك دولت عضو آن سازمان مطرح شود. 
اين عضو، بايد كشورى باشد كه در آن زمان، طرف كنوانسيون مسووليت 1972 
نيز باشد. در عين حال، كنوانسيون مزبور در حالتى كه هيچ كدام از كشورهاى عضو 
سازمان خسارت ديده، به كنوانسيون مسووليت 1972 نپيوسته باشند، تعيين تكليف 

نكرده است.1
       همچنين در هر ورود خسارتى، يك دولت مسوول تلقى مى شود، خواه آن 
تخلف از سوى يك نهاد دولتى يا غيردولتى يا شخص خصوصى واقع شود (ماده 6 

معاهده فضا 1967 و اصل 14 قطعنامه مربوط به سنجش از راه دور 1986).    
رويه مفروض در كنوانسيون مسووليت 1972 در زمينه حمايت ديپلماتيك دولت 
بين الملل  حقوق  در  مذكور  رويه  با  تاحدودى  شركت ها،  و  خصوصى  اشخاص  از 
عمومى متفاوت است. طبق نظر ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه بارسلونا 
تراكشن، دولتى كه شركت تابعيت آن را دارد، حق دارد كه به نفع آن شركت دعوا 
اقامه نماىد، حتى اگر آن شركت در كشور خارجى فعاليت كند و سهامداران خارجى 
آن را اداره كنند. اما رويه اتحاديه اروپا تاحدودى به آن نزديك است. طبق اين رويه، 

1  . طبق بند 1 ماده 22 كنوانسيون مسووليت 1972، اين كنوانسيون زمانى سازمان بين المللى را نيز تحت 
حمايت قرار مى دهد كه آن، موافقت خود را با پذيرش حقوق و تكاليف مندرج در كنوانسيون اعالم كند و 

اكثريت كشورهاى عضو آن، طرف كنوانسيون مسووليت و معاهده فضا باشند. 
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هر شهروند اتحاديه اروپا مى تواند از هر يك از دولت هاى عضو اتحاديه، درخواست 
حمايت ديپلماتيك نمايد مشروط به آن كه دولت متبوع وى، در كشورى كه حقوق آن 
شهروند را نقض شده است، نمايندگى ديپلماتيك نداشته باشد (واالس، 1390: 263).   

1-2-7-3. مسووليت بين المللى دولت عضو در قبال سازمان بين المللى 
       ماده 22 كنوانسيون مسووليت 1972، (كه در واقع تكرار و تاييد ماده 6 
معاهده فضا مى باشد ) با توسل به نظريه نظارت و كنترل در انتساب مسووليت 
به دولت هاى عضو سازمان بين المللى، مقرر مى كند كه اگر يك سازمان، مسوول 
ورود خسارت باشد، سازمان مزبور و آن عده از اعضاى آن كه نماينده كشورهاى 
طرف اين كنوانسيون هستند، تحت شرايطى، به طور مشترك و يا به تنهايى 
مسوول مى باشند. بدين ترتيب كه طرف زيان ديده در ابتدا به سازمان بين المللى 
خسارت،  مبلغ  تعيين  از  ماه  شش  گذشت  از  پس  اگر  مى كند،  مراجعه  مذكور 
سازمان مسوول، آن مبلغ را پرداخت نكرده باشد، زيان ديده مى تواند به اعضايى 
از اين سازمان كه نماينده كشورهاى طرف اين كنوانسيون هستند، مراجعه كند.

       چنين مسووليتى در قطعنامه اصول حاكم بر ماهواره هاى پخش مستقيم 
تلويزيون  مستقيم  پخش  به  اقدام  كه  بين المللى  سازمان هاى  براى   ،1982
بين المللى از طريق ماهواره نمايند نيز، فرض شده است. در اين فرض بر خالف 
عضو  دولت هاى  و  بين المللى  سازمان  مسووليت   ،1972 مسووليت  كنوانسيون 
آن در طول هم قرار ندارد. بدين صورت كه در كنوانسيون مسووليت، زيان ديده 
ابتدا بايد به سازمان مزبور مراجعه مى كرد و در صورت عدم حصول نتيجه به 
دولت هاى عضو آن. ولى در قطعنامه 1982 اين مسووليت هم زمان هم بر عهده 
سازمان و هم بر دولت هاى عضو آن خواهد بود. قطعنامه اصول مربوط به استفاده 
از منابع سوخت هسته اى در فضاى ماوراى جو 1992، رويه قطعنامه پيش از 
عرضى سازمان بين المللى و دولت هاى  (مسووليت  گرفته است  پيش  در  را  خود 

عضو آن).
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شركت هاى  و  اشخاص  قبال  در  دولت  بين المللى  مسووليت   .3-7-2-2
خصوصى

همچنين دولت ها در قبال اشخاص و شركت هاى خصوصى و غير دولتى كه تحت 
مجوز و نظارت مستمر آن ها ، به فعاليت هاى فضايى مى پردازند، مسووليت بين المللى 

دارند (ماده 6 معاهده فضا 1967 و ماده 14 معاهده ماه 1979).
       از سال 1979، معاهده يا موافقتنامه جديدى در خصوص فضاى ماوراى جو، از 
سوى سازمان ملل متحد به وجود نيامده است. به عالوه اعطاى مجوز و بحث نظارت 
اشخاص خصوصى و عمومى كه در صورت ايراد خسارت فضايى، بار مسووليت شان بر 
دوش دولت است، قانونگذارى داخلى در زمينه حقوق فضا را اجتناب ناپذير كرده است. 
       به عنوان مثال، در قانون فعاليت هاى فضايى 1998 استراليا، سه نوع مجوز 
از  پرتاب  گواهينامه هاى  پرتاب،2  مجوزهاى  فضايى،1  مجوزنامه هاى  دارد:  وجود 
درياى آزاد.3 يك مجوزنامه فضايى به فعاليت هاى سايت هاى پرتاب استراليايى اعطاء 
مى شود و يك مجوز پرتاب، به پرتاب يك شىء فضايى خاص يا مجموعه اى معين از 
پرتاب هاى اشياى فضايى كه به وسيله هر شخص، از سرزمين استراليا صورت گيرد، 
اعطاء مى شود. يك گواهينامه پرتاب از درياى آزاد، براى پرتاب هاى خارج از استراليا 
كه اتباع استراليايى به واسطه آن مسوول شناخته مى شوند، الزم شمرده مى شود 
(Trepczynski, 2007: 232). البته برخى از قوانين فضايى ملى با قوانين بين المللى 
كامًال سازگار نيستند. قانون كشور نروژ، به سبب اين كه در سال 1969 و پيش از 
ايجاد كنوانسيون مسووليت 1972 و كنوانسيون ثبت 1975 به وجود آمده است، 

 .(G. Von der Dunk, 2001: 114) چنين وضعيتى دارد
 

3-7-3. عدم مسووليت بين المللى دولت در صورت ورود خسارت  
طبق ماده 6 كنوانسيون مسووليت 1972، خسارات ناشى از فعاليت هاى فضايى 

كشور پرتاب كننده به ديگرى، در دو حالت ايجاد مسووليت نمى كند:
1  . Space licenses
2  . Launch permits
3  . Overseas launch certificates
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       نخست آن كه، خسارت وارده به اتباع كشور زيان زننده و خسارت وارده به 
اتباع خارجى دخيل در پرتاب، بدون جبران مى ماند و مسووليتى براى دولت خاطى 
متصور نيست. دومين مورد زمانى است كه دولت پرتاب كننده بتواند تقصير دولت 
زيان ديده را در ورود زيان اثبات كند، كه در اين صورت، از مسووليت مطلق معاف 
خواهد بود. البته اگر دولت پرتاب كننده اقدامى مغاير با قوانين و مقررات بين المللى از 
جمله منشور و معاهده فضا انجام دهد، ديگر معافيتى در كار نخواهد بود، حتى اگر 
خطاى زيان ديده را به اثبات برساند. همچنين سازمان هاى بين المللى نيز مى توانند 

مقام پرتاب كننده تلقى شوند.   

8-3. اصل ثبت قبلى هر جسم پرتاب شده به فضا
پس از اين كه سيستم اوليه ثبت داوطلبانه و اختيارى به اندازه كافى مورد استقبال 
قرار نگرفت، كنوانسيون ثبت 1975 مقرر داشت كه دولت پرتاب كننده بايد پرتاب 
هر جسم به فضا و هدف مورد نظر آن را در دفتر ثبت عمومى كه به وسيله دبيركل 
ملل متحد معين مى شود، به ثبت رساند (واالس، 1390: 144). البته طبق اين 
ثبت  به  را  سفاينى  خود  نام  به  مى توانند  نيز  بين المللى  سازمان هاى  كنوانسيون 
پذيرش  با  را  خود  موافقت  مزبور،  سازمان  كه  اين  بر  مشروط  برسانند (ماده 7)، 
حقوق و تكاليف مقرر در كنوانسيون اعالم كند يا اكثريت كشورهاى عضو آن، طرف 
كنوانسيون ثبت 1975 و معاهده فضا 1967 باشند. همچنين دولت ها موظف به 
ثبت اطالعات ماهواره هاى خصوصى هستند كه با مجوز و تحت نظارت مستمر آن ها 

به فعاليت فضايى مى پردازند.
       هر كشور پرتاب كننده كه يك شىء فضايى را به مدار زمين يا ماوراى آن پرتاب 
مى كند بايد با اطالع به دبيركل ملل متحد آن را به ثبت برساند. اطالعات ارسالى 
براى دبيركل، شامل نام دولت يا دولت هاى1 پرتاب كننده، عنوان دقيق شىء فضايى 

1  . طبق بند 2 ماده 2 معاهده ثبت 1975، ثبت مشترك شىء فضايى ممكن نيست و منظور از «كشورهاى 
پرتاب كننده» مذكور در ماده 4، اين است كه مثال در يك پرتاب، كشورى به واسطه مالكيت سفينه، 

پرتاب كننده محسوب مى شود و كشور ديگر به واسطه محل پرتاب. ولى در هر صورت اين سفينه با توافق 
دولت هاى مذكور، به نام يكى از آن ها ثبت خواهد شد. الزم به ذكر است كه ماده 18 كنوانسيون شيكاگو 

1944 نيز، ثبت مشترك هواپيما را ممنوع اعالم كرده است. 
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يا شماره ثبت آن، تاريخ و محل پرتاب، پارامترهاى اساسى مدارى، از جمله: درجه 
انحراف،1 دوره سير،2 دورترين نقطه از زمين در مدار ماه،3 نزديك ترين نقطه به زمين 

در مدار ماه4 و هدف از مأموريت مى شود.
      به عالوه مجمع عمومى سازمان ملل در سال 2007 طى قطعنامه اى با نام 
توصيه هايى براى توسعه فعاليت هاى دولت ها و سازمان هاى بين المللى در ثبت اشياى 
فضايى، از نقاط مبهم ثبت اشياء فضايى پرده بر مى دارد. از جمله اين توصيه ها، 
تكاليف دولت پرتاب كننده در ارايه اطالعات در زمينه تعيين يا تغيير مالك جديد 
شىء فضايى و تاريخ آن، هرگونه تغيير در وضعيت و كاربرد شىء فضايى، هرگونه 
تغيير در موقعيت مدارى، ارايه اطالعات پرتاب از طريق سايت دولت پرتاب كننده و 

يا ثبت جداگانه هر شىء فضايى در پرتاب هاى مشترك مى باشند.  
       ثبت اجسام فضايى، وسيله اى براى تسهيل شناسايى و تعيين هويت اجسام 
تلقى مى شود. در اين صورت، هم در صورت ورود خسارت، مسوول حادثه قابل 
شود  فضايى  زباله  به  تبديل  فضايى  شىء  كه  زمانى  هم  و  بود  خواهد   شناسايى 
(نژندى منش و بابايى و يعقوبى، 1390: ديباچه). اين عمل، در تنظيم عبور و مرور 
و ترافيك فضايى نيز موثر خواهد بود. ضمناً كميته علمى و فنى كوپوس (كميته 
راجع به استفاده صلح آميز از فضا) در مورد درج عاليم بر بدنه سفينه هاى فضايى به 
منظور متمايز ساختن آن ها از يكديگر، در سال 1967 تحقيقاتى انجام داد و پس از 
آن طى گزارشى اذعان داشت كه: يك سيستم عالمت گذارى كه بتواند در تماس با 

جو زمين مقاوم كند، فعال عملى نيست (صفوى، 1372: 194).

9-3. اصل همكارى بين المللى در فعاليت هاى فضايى
كشور پرتاب كننده اين امكان را ندارد كه صرفاً از سرزمين خود به رصد كردن كنش هاى 
ماهواره پرتابى خود بپردازد، بلكه بايد از سرزمين هاى ديگر و امكانات ديگر كشورها 

1  . Nodal Period
2  . Inclination
3  . Apogee
4  . Perigee
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كمك بگيرد. پس كشورهاى پرتاب كننده، حق استفاده از خدمات پايگاه هاى كسب 
اطالعات در سراسر دنيا را دارند. طبق ماده 10 كنوانسيون فضا 1967، كشورهاى 
طرف معاهده بايد به منظور همكارى بين المللى، درخواست هاى كشورهاى طرف 
معاهده براى فرصت مشاهده پرواز اشياى پرتابى آن كشورها را به شيوه اى برابر و 

بدون تبعيض پاسخ دهند (اين اصل در مواد 3 و 9 اين معاهده نيز آمده است).
       كنترل فضا به دليل برقرارى امنيت جهانى، منطقى بودن همكارى بين المللى 
فضايى را به منظور افزايش يافته هاى مثبت دوجانبه، برجسته مى كند. در حالى كه 
فعاالن فضايى مى توانند به واسطه همكارى، هزينه و همچنين مزاياى منفى كمترى 
را به واسطه كاهش خطرات مداخله ناشى از بى دقتى و اقدامات عمدى متحمل 

  .(Gallagher, 2010: 258) شوند
       به اصل همكارى متقابل، تقريباً در تمامى اسناد و معاهدات فضا اشاره شده 
فرستادگان  عنوان  به  فضاپيمايان  معرفى  با  فضا (1967)،  معاهده  ماده 5  است. 
بشريت به فضاى ماوراى جّو بر تمامى كمك ها و هميارى هاى ممكن در صورت 
وقوع حادثه و خطر يا فرود اضطرارى در سرزمين دولت ديگر و يا فرود در درياى 
آزاد تأكيد مى كند. ماده 6 قطعنامه اصول حاكم بر ماهواره هاى پخش مستقيم 
منظور  به  مناسب،  برنامه ريزى  تابع  بايد  همكارى  اين  كه  مى دارد  اذعان   1982
سرعت بخشيدن به توسعه ملى كشورهاى در حال توسعه باشد. اصل 5 قطعنامه 
مربوط به سنجش از راه دور 1986 نيز، به همكارى بين المللى دولت ها در سنجش 

از راه دور زمين از فضا، بر اساس شرايط عادالنه و پذيرش دوجانبه، حكم مى كند.
 

10-3. اصل حل و فصل مسالمت آميز اختالفات فضايى
حقوق  مسلم  اصول  از  كه  فضايى  اختالفات  مسالمت آميز  فصل  و  حل  اصل  به 
بين الملل عمومى است، در معاهدات فضايى تصريح شده است. در عين حال، اصل 
مذكور در ماده 7 قطعنامه اصول حاكم بر ماهواره هاى پخش مستقيم 1982، اصل 
15 قطعنامه سنجش از راه دور 1986 و اصل 9 قطعنامه مربوط به استفاده از 
منابع سوخت هسته اى در فضاى ماوراى جو مصوب 1992 آمده است. معاهده 
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مسووليت 1972، در مورد حل و فصل دعاوى خسارت وارده از فعاليت هاى فضايى، 
روش مذاكرات ديپلماتيك را پيشنهاد كرده است و اگر پس از گذشتن يك سال 
از مذاكرات، نتيجه اى حاصل نشد، كميسيون رسيدگى، تصميم گيرى خواهد كرد. 

به عالوه پاراگراف هاى 2 و 3 ماده 15 معاهده 1979 راجع به ماه و اجرام سماوى 
مقرر مى كند كه در صورت اختالف فيمابين دو دولت عضو در خصوص رعايت 
اين معاهده، دولت هاى مزبور بايد بدون تأخير اقدام به مشاوره نمايند. در صورت 
عدم نيل به نتيجه، دولت عضو براى حل و فصل اختالف مى تواند متقاضى كمك 
و هميارى دبيركل سازمان ملل متحد شود، بدون اين كه به رضايت هيچ يك از 

دولت هاى ذى ربط نياز باشد (كك دين و همكاران، 1382، ج 2: 876). 

11-3. اصل حفظ محيط زيست در فضاى ماوراى جّو
اغلب  در  كه  است  حياتى  و  اهميت  پر  آن قدر  فضا  در  محيط زيست  حفظ  اصل 
موضوع  اين  پرداخته اند،  فضا  مقوله  به  كه  قطعنامه هايى  و  اعالميه ها   ، معاهدات 
ماده 5  بند 4  فضا 1967،  معاهده  ماده 9  و  ماده 5  بند 3  خورد.  مى  چشم  به 
كنوانسيون  ماده 2  فضانوردان 1968،  بازگرداندن  و  نجات  به  مربوط  موافقتنامه 
مسووليت 1972، ماده 4 كنوانسيون ثبت 1972، بند 1 و بند 2 ماده 7 معاهده ماه 
1979، قطعنامه 1962 در سال 1963، اصل 10 قطعنامه سنجش از راه دور مصوب 
1986 مجمع عمومى سازمان ملل، جملگى مصداق هايى در تأييد ادعاى فوق اند. 

در بحث محيط زيست و فعاليت هاى فضايى دو بحث از هم قابل تفكيك اند. نخست 
اين كه فعاليت هاى فضايى تا چه حد به حفظ محيط زيست كمك مى كنند و دوم 
اين كه، اين فعاليت چه زيان هايى براى محيط زيست دارد. شايان ذكر است كه خود 
فضا، جزيى از محيط زيست است و تمامى قوانين و كنوانسيون هاى بين المللى در 

مورد محيط زيست، شامل اين منطقه نيز مى شود.

1-11-3. آسيب هاى فعاليت هاى فضايى به محيط زيست
جسم فضايى با توجه به مأموريت محوله، آثارى از خود به جاى مى گذارد (زباله هاى 
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فضايى) و خود نيز پس از مدتى به زباله فضايى تبديل مى شود. اين زباله هاى رو 
به افزايش، كه با سرعت 17000 مايل در هر ساعت (يعنى سرعتى برابر با سرعت 
ماهواره ها و سفينه هاى فضايى) گردش مى كنند، به مانعى جدى در فعاليت هاى 
فضانوردى تبديل شده اند و گهگاه نيز، با سقوط به زمين مشكالتى ايجاد مى كنند. 

حقوق بين المللى فضا، تاكنون هيچ تعريفى از زباله هاى فضايى ارايه نكرده است.
       در مجموع حدود 150 ميليون قطعه زباله فضايى در فضا وجود دارد كه از 
اندازه كوچك تر از يك سانتى متر آغاز مى شوند. اين زباله ها حتى قادرند اشياى فضايى 

 .(Hobe, 2012: 1) بزرگ ترى همچون ماهواره را از بين ببرند
       ماده 9 معاهده فضا 1967 در مورد حفاظت از محيط زيست در زمينه آلودگى هاى 
بيولوژيكى، الزامى دوگانه را اعمال مى كند كه اعضا، اكتشافات فضايى شان را طورى 
انجام دهند تا از آلودگى پيش رو و آلودگى پشت سر اجتناب شود و هر جا ضرورى 
باشد، اقدامات مقتضى در اين خصوص را به عمل آورند (نواده توپچى، 1390: 131).           
در حال حاضر، حمل نقل فضايى بيشترين تأثير مخرب زيست محيطى را دارد. اين 
تردد  ها خطر بسيار باالى تصادف در فضا را در پى دارد و همچنين، زباله  و آشغال هاى 
زيادى به وجود مي آورند كه تأثيرات مخّربى هم بر فضا و هم زمين خاكى دارد، در 
حالى كه فعاليت هاى ارتباطاتى در فضا، كم ترين تهديد را براى محيط زيست دارد. 
اليه ازون و آسيب هاى وارده به آن در نتيجه فعاليت هاى فضايى قابل ذكر  ضمناً 
است، با اين توضيح كه فاصله اليه ازون از زمين حداكثر 50 كيلومتر است و در 

محدوده فضاى ماوراى جو قرار نمى گيرد. 

2-11-3. فعاليت هاى فضايى و كمك به حفظ محيط زيست
كنفرانس 1992ملل متحد در مورد محيط زيست و توسعه، تصديق نمود كه مشاهده 
داده هاى زمين، ابزارى اساسى براى مديريت توسعه پايدار هستند و ماهواره هاى 
مورد  در  پايه اى  اطالعات  نظام مند  جمع آورى  موثر  ابزار  تنها  دور  از  سنجش 

محيط زيست با يك ميزان و مقياس مناسب مى باشد.
       امروزه .S.R.S يا ماهواره هاى سنجش از راه دور، خدمات ارزنده اى در زمينه 
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محيط زيست از طريق هشدار ابتدايى آلودگى زمين، دريا و هوا و بالياى طبيعى 
چون فوران هاى آتشفشانى و ميزان خسارت وارد شده ارايه مى كند. 

       حفاظت بشر از بالياى طبيعى نيز در اين باب مطرح مى شود. اصل 11 قطعنامه 
سنجش از راه دور 1986، اين امر را تشويق مى كند. طبق اين اصل، كشورهاى 
شركت كننده در سنجش از راه دور كه به اطالعاتى در زمينه بروز بالياى طبيعى 
در كشورى پى برده اند، مكلفند آن را در سريع ترين زمان ممكن به كشور مزبور 

منتقل كنند.  

نتيجه گيرى
دستيابى بشر به فضاى ماوراى جو و فعاليت هاى عديده انجام گرفته در اين منطقه، 
مسايل حقوقى بى شمارى در حوزه حقوق بين الملل به وجود آورده است. جامعه 
بين المللى در تبيين نظام حقوقى فضاى ماوراى جو سعى بر اين داشته است تا 
از  پس  ممكن  زمان  كوتاه ترين  در  و  كند  حركت  فضايى  فن آورى هاى  با  همگام 
كشف و انجام فعاليت فضايى جديد، به قانونمند كردن آن بپردازد. بدين ترتيب 
كه نخست بيشتر به مسايلى از جمله كلّيت نظام حقوقى فضاى ماوراى جو، عدم 
تملك اختصاصى و غير نظامى كردن اين منطقه پرداخته مى شد. در ادامه به مسايلى 
چون فعاليت هاى تجارى در فضا، نجات فضانوردان، مسووليت فعاالن فضايى و ثبت 
سفاين پرداخته شد. تبيين مسايل حقوقى مواردى چون زباله هاى فضايى، مالكيت 
معنوى داده هاى ماهواره اى،1 فعاليت اشخاص و شركت هاى خصوصى و مسووليت 
آن ها درقبال ورود خسارت و توريست فضايى از جمله مسايل جديدى است كه 
نيازمند توجه است. البته اين ايراد بر نظام حقوقى كنونى فضايى وارد است كه ناشى 
از تفكرات كشورهاى پيشگام فضايى و در جهت حفظ منافع آن هاست و به منافع 

ساير كشورها توجهى نشده است.
       با توجه به نيازهاى مبرم جامعه بين المللى نسبت به مسائل جديد حقوق 
فضا، بيش از 33 سال است (از سال 1979) كه معاهده اى بين المللى در اين زمينه 

1  . Intellectual Property
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تصويب نشده است و اين ضرورت به شدت احساس مى شود. با اين حال، اصول 
مربوط به نظام حقوقى فضاى ماوراى جو، در نظام دهى حقوقى به اين منطقه بسيار 
موثر بوده است، اصولى چون مسووليت مطلق كشور پرتاب كننده در ورود خسارت 
(يعنى حتى در حالت فورس ماژور هم مسوولند)، ثبت اشياى فضايى، غير نظامى 
بودن و صلح آميز بودن اين منطقه و استخراج منابع اين منطقه به نفع كل بشريت، 
نشان از توجه و اهتمام ويژه جامعه بين المللى به اين منطقه دارد. در عين حال، با 
گذشت زمان و كسب مقبوليت عام، اغلب اين اصول به قواعد الزام آور عرفى تبديل 

شدند كه حتى در مقابل دولت هاى غير عضو نيز قابل اجرا هستند. *
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