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، پذير بودند امكان متيق ن  و گرا دهيچيبزرگ، پ يها استفاده از ماهوارهبا كه قبالً  ييفضا ياز كاربردها ياريبس
 فضايي المللي بينمقررات . انجام مي شوندكوچك  اريبس يها ماهواره، توسط يفناورتوسعه  ليه دلاكنون ب

 بر ني، همچنحاكم هستند شرفتهيپ يبا فناور ي بزرگها ماهواره برداري بهرهبر  ، كه معموالاالجرا الزم
در اوال ، وجود اينا ب. قابليت اعمال دارندكوچك  يها و كنترل ماهواره ميتنظ يبرا ها دولت تيمسئول
مقررات  تيكوچك بدون رعا يها ماهوارهاز  برداري بهرهبا  در فضا يبخش خصوص فعاليت، رياخ يها سال

 ها و ثانيا برخي موضوعات مثل فعاليت بخش خصوصي يا انتقال مالكيت ماهواره است يافته شيافزا همربوط
كوچك به  يها عملكرد ماهواره ميتنظ يها برا دولت تي، مسئوللذا. مسكوت است المللي بيندر معاهدات 

كوچك، به  يها از ماهواره برداري بهرهها براي  دولت تيمسئولبا بررسي مقاله  نيا. شده است دهيچالش كش
مي پردازد  مدار دركوچك  يها ماهواره تيو انتقال مالك يبخش خصوص تيفعال جدي مرتبط يعنيدو چالش 

 .شود يارائه م ها چالش نيفع ار يبرا ييها راه حل و نهايتاً
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  1اختصاراتعالئم و 

 International Telecommunication  المللي مخابرات اتحاديه بين
Union (ITU)

 Low Earth Orbit (LEO)  مدار پايين زمين

فدرال سازمان هواپيمايي 
  امريكا

Federal Aviation administration 
(FAA) 

 The European Space Agency (ESA)  آژانس فضايي اروپا

  مقدمه

ي فضايي محور در ها ي كوچك در فعاليتها از ماهواره برداري بهره
تا دو دهه قبل بازيگران  .دوران حاضر در حال تحول و توسعه است

_________________________________ 
 )نويسنده مخاطب( استاديار .1

صد نظامي و غيرنظامي اي مقاي بزرگ برها فضايي از ماهواره
فناوري، بازيگران فضايي نوظهور به  كردند لكن با توسعه استفاده مي

. ي كوچك در مدار گرايش پيدا كردندها از ماهواره برداري بهره
 طبقه چند يك ساختمان ي بزرگ معموال در حد و اندازهها ماهواره
 و هزينه ردال ميليون 400هزينه ساخت آن معموال در حدود  هستند و

  .[1]شود  برآورد مي دالر ميليون 200 تا 100 پرتاب نيز در حدود
مستلزم  قبال كه كاربردهاي فضايي از با وجود اين، بسياري

ي بزرگ پيچيده و گرانقيمت بود، ها اين ماهواره استفاده و بكارگيري
 اين. شوند مي انجام كوچك بسيار يها ماهواره توسط حاضر حال در

 و چنان كوچك هستند كه به آنها مينياتوري گاهي اه ماهواره
 متر سانتي 4 طول و متر سانتي آنها تنها ده .گويند مي 2"كيوب ست"

_________________________________ 
2. Cubesat 
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ي فضايي ساخت و ها با توجه به توسعه فناوري. عرض دارند
ي بزرگ از ها ي كوچك نسبت به ماهوارهها از ماهواره برداري بهره

فضايي را به سوي آن  كه بازيگران استمزايايي چند برخوردار 
  .كشيده است
و  متعدد وظايف انجام رگ پيچيده معموال برايزب يها ماهواره
 يها ماهواره كه حالي اند، در شده طوالني مدت ساخته براي استفاده

مورد  تر كوتاه بسيار زمان و براي مدت هستند پيچيده كمتر كوچك
 از تر ارزان ربسيا كوچك يها ماهواره. گيرند قرار مي برداري بهره

يك ماهواره  عنوان به و در برخي مواقع ي بزرگ هستند،ها ماهواره
 ي بزرگها خالف ماهوارههمچنين بر .شوند استفاده مي مصرف يكبار

شوند  بطور جداگانه و منحصر به فرد طراحي و ساخته مي موجود كه
 يها ماهواره. دكري كوچك را توليد ها انبوهي از ماهواره توان مي
گيرند،  مي قرار استفاده مورد )لئو(زمين  پايين مدار در ك معموالًكوچ

 برداري بهره 3آهنگ ي بزرگ در مدار زمينها در حالي ماهواره
 حال در ،ي كوچكها ماهواره توسعه تكنولوژي با توجه بهشوند و  مي

. دشو ي كوچك تلقي ميها مهم براي ماهواره مزيت يك حاضر اين
قديمي  بزرگ با تكنولوژي يها گذر از ماهواره مرحله لذا كشورها در

 ي كوچكها ماهواره و دوام هستند با و پيچيده قيمت، گران كه
 كنند مياحتمالي آنها  را جايگزينمدت  كوتاه و مصرفي ارزان قيمت،

دولتي به زيگران فضايي اعم از دولتي و غيربا تمايل با .[2]
مخصوصا در مدار  ي كوچك و افزايش آنها در مدارهاها ماهواره
و همچنين مسئوليت بخش  ها زمين موضوع مسئوليت دولت پايين
زيرا افزايش . طور جدي مطرح شده است هبديگر دولتي ديگر بار غير

در  )فعالفعال و غير(آنها  تصادم احتمال خطر ،در مدار ها ماهواره
  . فضايي افزايش داده است يمدارها را با يكديگر و با ديگر اشيا

ي فضايي ملي بر ها ليت دولتها براي نظارت بر فعاليتمسئو
ي ها از ماهواره برداري بهرهمبناي حقوق فضايي موجود با افزايش 

با . كوچك توسط بخش خصوصي با  مشكل مواجه شده است
ي پيچيده در فضاي ماوراي ها ي كوچك با فناوريها افزايش ماهواره

بخش خصوصي بيشتر توسط جو كه عالوه بر نهادهاي دولتي 
ه آيا عالوه بر قوانين و كله را پديدار كرده ئشود اين مس فرستاده مي

ي فضايي، ها بر فعاليت ها مقررات موجود حاكم بر مسئوليت دولت
الملل فضايي  نيازمند مقررات جديد در حقوق بين المللي بينجامعه 

  .ي كوچك استها از ماهواره برداري بهرهبراي نظارت بر 
و ملي فضايي بدون ترديد  المللي بينايت مقررات الزام به رع

 ي بزرگ اعمالها ي كوچك نظير ماهوارهها بر فعاليت ماهواره
ي ها ي كوچك بايد مانند ماهوارهها برداران ماهواره بهره. شود مي

طور منظم و قانونمند به ثبت ماهواره خود و اخذ مجوز براي  هبزرگ ب
_________________________________ 

3. Geostationary 

اديويي و تعيين موقعيت مداري ركه شامل ثبت فركانس  برداري بهره
آميز از آنها استفاده  شود، اقدام كنند و تنها براي مقاصد صلح مي
ي كوچك و افزايش فعاليت ها با وجود اين، با توسعه ماهواره. نندك

آنها در فضاي ماوراي جو توسط بازيگران خصوصي فضايي، رعايت 
و عدم تجاوز  آميز صلح برداري بهرهفضايي براي  المللي بينمقررات 

  .به حقوق ديگران با چالش همراه شده است
الملل فضايي نيازمند تهيه و تدوين  رسد جامعه بين نظر ميبه 

در برابر فعاليت بخش  ها مقررات جديد براي تعيين مسئوليت دولت
ي ها از ماهواره برداري بهرهنسبت به  به خصوصخصوصي در فضا و 
توسعه فعاليت بخش خصوصي  از آنجا كه با. ستكوچك در مدارها

ي ها از ماهواره برداري بهرهي فضايي و بطور خاص در ها در فعاليت
ي كوچك و ها در ثبت ماهواره كوچك، مشكالتي نظير اهمال

افزايش آنها در مدار لئو و ايجاد پسماندهاي فضايي و در نتيجه 
ايجاد خطرات احتمالي براي فضاپيماهاي ديگر و همچنين عدم 

كند كه اگر  ، مشخص ميغيير و انتقال مالكيت آنها در مدارتعيين ت
ي فضايي اعم از ها الملل فضايي بر فعاليت چه مقررات حقوق بين

ي كوچك و بزرگ بايد اعمال گردد و قوانين ملي فضايي ها ماهواره
نظر بگيرد آور براي فعاليت بخش خصوصي در ي الزامها بايد چارچوب

ت جديد پديدار شده، مناسب است لكن عمال با توجه به مشكال
ي ها ماهواره برداري بهرهقواعد و مقررات جديد براي نظارت بر 

   .دشوكوچك تدوين 

  مسئوليت در حقوق فضايي

ي ها ارهاز ماهو برداري بهرهقبل از اينكه به مسئوليت دولتها براي 
 "responsibility"كوچك بپردازيم الزم است دو مفهوم التين 

الملل فضايي براي  كه در حقوق بينبررسي شوند  "liability"و 
كه  هستندمهم  اصطالح دوآنها . روند، بيان مسئوليت دولتها بكار مي

معاهده ماده ششم . دناشاره داري در حقوق فضا به دو اصل اساس
 يبرا دولتها المللي بين تياز مسئول 1967 فضاي ماوراي جو

و  ديگو يسخن م عاهدهم نيدر فضا مطابقت با ا يمل يها تيفعال
را در قبال خسارت نسبت دولتها  تي، مسئولهمان معاهده هفتمماده 

 .كند بيان مي اموال آنها اي تيتابع اي گريد هاي دولتبه 

  "responsibility"مسئوليت  مبتني بر مفهوم
مسئوليت دولتها در چارچوب مسئوليت بنا بر مفهوم  حقوق مربوط به

"responsibility"  كه چه  هستندي هستند كه  حاكم بر اين اصول
شناخته  المللي بينزمان يا چطور يك دولت مسئول نقض يك تعهد 

در تعامل است، و  تيبا مفهوم حاكم به اين معنا تيمسئول. شود مي
روابط  در تيحاكم امورمتقابالً، همه  وگذارد،  يم ريآن تأث فيبر تعر
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 6ماده . گذارد يم ريثتأ المللي بين تيالملل بر درك مسئول نيب
كه دهد  يم حيرا توض تيواقع نيا معاهده فضاي ماوراي جو 

 يمل يها  تيفعال يرا برا المللي بين تيمسئول ديبا ييفضا يها كشور
به  يمل ييفضا يها تيفعال. كنند ي ماوراي جو تقبلخود در فضا

انجام  يدولت يها توسط سازمان ها تيفعال خواه. وابسته است دولتها
 تيمسئول ، اين دولتها هستند كهيدولت ريتوسط اشخاص غ ايشود 
عهده  ماوراي جو يخود در فضا يمل يها ي فعاليترا برا المللي بين

پرتاب شي  تيفعال ونههرگبراي  دولتها مذكورطبق ماده . دار هستند
يي تحت صالحيت آنها اياز قلمرو جغراف كه دارند تيمسئولفضايي 

ي فضايي ملي خود مسئوليت مستقيم ها راي فعاليتدولتها ب .انجام شود
ي داشته باشند، تنها نهاد تيفعال بر تيكه صالح تا جايي ها دولت. دارند

 در حقيقت تيصالح. كنند را تحمل مي المللي بين تيمسئول هستند كه
اوضاع و و  والقرار دادن افراد، ام ريتحت تأث يدولت برا كيبه قدرت 

اقدامات  قياز طر تواند اين صالحيت مي. اره دارداش او در قلمرو احوال
  .داعمال شو ييقضا اي يي، اجراگذاري قانون

   "liability"مسئوليت مبتني بر مفهوم 
به معناي مسئوليت براي جبران  "liability"مسئوليت در مفهوم

 ماوراي به اين مفهوم يمعاهده فضا هفتم مفاد ماده. خسارت است
. هدد يرا ارائه م آن و اساس هيپا و است افتهي اختصاصمسئوليت 

ي براي تحقق ضرور اريتنها معدر حقوق فضا  خسارتايجاد 
در حقوق  .و بر مبناي مسئوليت مبتني بر خطر است است مسئوليت

 يبه معنا يذهن ريو تقص) ينيع ريتقص( المللي بيننقض تعهد فضا، 
ران براي جب تيمسئولتحقق  يبرا يسهل انگاراثبات  ايقصد 

معاهده فضاي مارواي جو  و  7بر مبناي ماده . خسارت الزم نيست
مسئوليت دولتها را براي  1972تفصيال در  كنوانسيون مسئوليت 

مسئوليت براي جبران خسارت براي . كند جبران خسارت تبيين مي
  .آور شده است فضايي الزام ءهاي پرتابگر شي دولت
متمركز به  يالملل فضاي در حقوق بينصول مسئوليت ا

مسئوليت دولتها در برابر يكديگر است و از تعيين مسئوليت بخش 
الملل خصوصي است، اجتناب كرده  حقوق بين هخصوصي كه در حوز

 .و اين خأل مقرراتي را به قانون ملي دولتها واگذاركرده استاست 
در شروع قصد داشتند مفاد  مسئوليت نويسندگان كنوانسيون

به خساراتي كه توسط شيء فضايي به اموال و كنوانسيون را تنها 
روي زمين يا به هواپيما و سرنشيان آن در حال پرواز وارد افراد در 

،كه 1967 ماوراي فضاي معاهدهشود، محدود كنند؛ لكن با توجه به  مي
، مسئلة جبران خسارت در استمسئوليت دولت را تا فضا تسري داده 

و در نتيجه بين خسارت ايجاد شده فضا را نيز مورد توجه قرار دادند 
هاي ايجاد شده در زمين و هوا تفكيك قائل شده  در فضا و خسارت

  .طور مجزا تبيين كردند و مباني مسئوليت را به

مسئوليت شود كه  كنوانسيون مسئوليت استنباط مي 2مادة از 
است كه توسط شيء فضايي در زمين  براي خساراتي مبتني بر خطر
به اين معناست كه  مبتني بر خطر سئوليتم. شود مييا هوا ايجاد 

ديده  تنها رابطة سببي بين شئ فضايي با اموال يا شخص خسارت
براي تحقق مسئوليت كافي است و در اين صورت دولت پرتابگر 
مسئول است، هرچند كه پرتابگر شيء فضايي هيچگونه تقصيري در 

مسئوليت، نوانسيون ك .فضايي نكرده باشد جريان پرتاب شيء
 ءبه شي مسئوليت براي خسارتي را كه در فضا توسط شئ فضايي

شود بر مبناي مسئوليت مبتني بر تقصير قرار  ايجاد مي فضايي ديگر
كه دولت پرتابگر  كنوانسيون، درصورتي 3راساس مادة ب. داده است

شيء فضايي به شئ فضايي ديگر يا به افراد و اموال در آن در 
، تنها تا جايي مسئول است كه وارد كندارت فضاي ماوراي جو خس

 .موجب تقصير او يا تقصير كاركنان آن رخ داده باشد خسارت به

در  ي كوچكها براي ماهواره  ها مسئوليت دولت
 المللي بينبعد 

مسئوليت قلب . به معناي قابليت پاسخگويي است اساساً مسئوليت
به  4دولت طوركلي مسئوليت هدر حقوق ب. استالملل  حقوق بين

رعايت تعهدات حقوقي او و براي  دليلمعناي پاسخگويي او به 
كه مسئوليت  لكن در صورتي. هد از جانب او استهرگونه نقض تع

ي وارده باشد از مفهوم مسئوليت براي جبران ها براي جبران آسيب
كه به طور مشخص تعهد به تحمل عواقب  5شود خسارت استفاده مي

ويژه تعهد به جبران خسارت براي  نقض يك تعهد حقوقي به
ص در قالب هرگونه اعمال خسارت زاست كه معموال به طور مشخ

اصطالح براي مسئوليت در حقوق  اين دو .[3] استپولي پرداخت 
الملل فضايي اشاره به دو اصل اساسي يعني تعهد دولت براي  بين

ي فضايي ملي و همچنين مسئوليت دولت به ها نظارت بر فعاليت
ران خسارت در صورت  ايجاد خسارت در نتيجه فعاليت فضايي او جب

  . اند معاهده فضايي ماوراي جو بيان شده 7 و 6دارند كه در مواد 
اشاره به اصولي دارد  ها مبناي حقوقي مرتبط با مسئوليت دولت

مبني بر اين كه يك دولت در چه زمان و چطور براي نقض يك 
 المللي بينمقررات  و قوانين. شود ميمسئول شناخته  المللي بينتعهد 

بر مسئوليت  ميالدي حاكم 1970و  1960ي ها فضايي از دهه
از . اعم از بزرگ و كوچك بوده است ها براي فعاليت ماهواره ها دولت
هاي  كه بر فعاليت الملل عمومي  ، مطابق حقوق بينالمللي بيننظر 

طريقي  ا بايد بهها حقوق خود ر فضايي قابل اعمال است، اوال دولت
به عبارت ديگر بر . نمايند به حقوق ديگران تجاوز نشود، اجراكه 

_________________________________ 
4. Responsibility 
5. Liability 
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كه دولتي حقوق خود را در  معاهده فضا در زماني 9مبناي ماده 
كند بايد مشروعيت  برداري از فضا اعمال مي خصوص آزادي بهره

ثانيا فعاليت  6.هاي ديگر را مورد توجه قرار دهد منافع دولت
در اين  .[4]فضاي ماوراي جو بايد صلح آميز باشد  در ها دولت

بطور خاص  المللي بينراستا و براي تحقق اين تعهدات مقررات 
دولت پرتابگر شي فضايي و دولت ثبت كننده شي فضايي را 
مسئول شناخته است و براي آنها وظايف و تعهدات خاصي را مثل 

فضايي  واره در مدار، و ثبت شينظارت بر عملكرد صحيح ماه
ي ها نظر گرفته است و در صورت خسارت به اشيا فضايي دولتدر

در هوا و فضا مسئوليت جبران  ها ديگر و يا به اموال و انسان
   .را مطرح كرده است ها خسارت توسط اين دولت

ملل متحد و مقررات فضايي  المللي بينبر طبق پنج معاهده 
مخابرات،  ملليال بينمرتبط مثل مقررات اتحاديه  المللي بين

يي نظير وظايف و الزامات قانوني و نظارتي در عرصه ها مسئوليت
وجود دارد كه بطور كلي حاكم بر  ها بين الملل و ملي براي دولت

ي بزرگ ها ي كوچك همانند ماهوارهها از ماهواره برداري بهرهفرايند 
 ها ي كوچك بايد دولتها از ماهواره برداري بهرههستند و در فرايند 

براي  ها مسائل مربوط به مسئوليت دولت. آنها را رعايت نمايند
الملل فضايي كنوني ابتدا در  ي فضايي در حقوق بينها فعاليت

اعالميه ملل متحد در خصوص اصول حقوقي حاكم بر فعاليتهاي 
و آنگاه آن اصول  7دولتها در كاوش و بهره برداري از فضا مطرح شد

سپس موضوعات . تصريح شدند 1967در معاهده فضاي ماوراي جو 
تكميلي نظير موضوع نجات و بازگشت فضانورد در كنوانسيون  امداد 

در كنوانسيون مسئوليت  ها ، مسئوليت دولت1968و نجات فضانورد 
شي فضايي در  المللي بين، مسائل مرتبط با ثبت ملي و 1972

ز ماه و ا برداري بهرهو نهايتا مسئله اكتشاف و 1975كنوانسيون ثبت  
به   تبيين گرديد كه 1978نامه ماه  ديگر اجرام سماوي در موافقت

دولت متبوع بهره بردار . شوند مستقيما اعمال مي ها فعاليت ماهواره
مذكور، بايد تعهدات  المللي بينماهواره كوچك عالوه بر معاهدات 

ي راديويي و تعيين موقعيت ها براي اخذ مجوز فركانس المللي بين
اتحاديه آن مرتبط يعني از  المللي بينمورد نياز را از نهاد مداري 

دريافت نمايد تا از احتمال  المللي بينبر طبق مقررات  المللي بين
لذا . عمل آيد هي فضايي ديگر ممانعت بها تداخل مضره با فعايت

براي ثبت فركانس  المللي بيني ملي و  ها عدم دريافت مجوز
 المللي بينتواند مسئوليت  اري ميراديويي و تعيين موقعيت مد

  .را همچنين به همراه داشته باشد ها دولت
_________________________________ 

6. International Court of Justice in Anglo-Norwegian Fisheries, United 
Kingdom vs. Norway, (1951), International Court of Justice, Reports 
of Judgments and Advisory Opinions, p. 116 et seq  

تصويب رسيد كه اولين نتيجه مهم  به 1963در سال  1962موجب قطعنامه  اين اعالميه به .7
 .شود وق فضايي شمرده ميقانونگذاري در زمينه  اصول حق

اقدام  ها دولت المللي بيناولين معيار براي احراز مسئوليت 
المللي خود را براي  ها بايد مسئوليت بين دولت. خطاكارانه است

فضايي در  المللي بينمسئوليت . هاي ملي در فضا بپذيرند فعاليت
يي ناشي مي شود كه در نقض يك تعهد حقوقي ها مورد فعاليت

ه تعهدات اصلي حقوق فضا شمرده مرتبط ناشي شود، آنهايي ك
با وجود اين، . دشو وجود خسارت به عنوان معيار تلقي نمي. شوند مي

تعهد مطلق را  الملل فضا تنها رژيمي است كه صريحاً حقوق بين
اين . كند حميل ميبراي جبران خسارت در نبود رفتار خطاكارانه ت

را براي  المللي بيني متعاهد بايد مسئوليت ها علتي است كه دولت
هر دولتي . دولتي در فضا تحمل كنندي ملي دولتي و غيرها فعاليت

ء فضايي  كند يا مقدمات پرتاب شي كه ماهواره كوچك را پرتاب مي
مسئول المللي براي خساراتي  كند از نظر بين را به فضا فراهم مي

  . شود كه در زمين، هوا يا فضا ايجاد ميست ا
د معاهده فضاي ماوراي جو مفا دويناز كارهاي مقدماتي در ت

عامل  ها مايل بودند كه خود دولت ها شود كه دولت مشخص مي
ي ها با توجه به خسارت. ي فضايي شناخته شوندها اصلي در  فعاليت

م را خود احتمالي زياد اين نتيجه حاصل شد كه مسئوليت مستقي
ها  تواند توسط دولت هاي فضايي نه تنها مي فعاليت. بپذيرند ها دولت

توسط بخش خصوصي يا تواند  طور مستقيم انجام شود بلكه مي به
هاي متعاهد  با وجود اين، دولت. دهاي چند مليتي محقق شو سازمان

هاي فضايي مؤسسات  المللي بايد تضمين كنند كه  فعاليت از نظر بين
حال اين پرسش ايجاد  8.اي است مطابق با مقررات معاهده خصوصي

نظارت بر اقدامات  مسئول هايي دولت يا دولت شود كه كدام مي
هستند يا اگر چندين دولت تامين مالي  مربوط به ماهواره كوچك

باشند و از  از ماهواره كوچك را به عهده گرفته برداري بهرهپرتاب و 
از ماهواره كوچك شده باشند، آيا  برداري بهرهنظر مالي درگير 

 ها شود يا بايد يكي از دولت ها فرض ميهمه آن المللي بينمسئوليت 
ي مختلف در ها همچنين اگر افرادي از تابعيت. را مسئول شناخت

ند مسئوليت دولتها ماهواره كوچك نقش داشته باش برداري بهره
  . شود چگونه مشخص مي

 كه دارد زماني يان ميمعاهده فضاي ماوراي جو ب 6 ماده
ماوراي  فضاي در ملي يها فعاليت مسئول المللي بيناز نظر  ها دولت
 يك يها فعاليت است ممكن ملي يها فعاليت اين هستند، جو

 يك اقدامات يا مرتبط دولتي موسسه يا يك ملي فضايي سازمان
 است، المللي بينآن سازمان  عضو دولت كه باشد المللي بين سازمان

. باشد خصوصي ملي يا چند مليتي نهادهاي فعاليت است كنمم يا
 شهروند باشد كه يك يها فعاليت است ممكن حتي ملي يها فعاليت

 در. مشاركت مي كند كشور از خارج در فضايي در يك فعاليت
_________________________________ 

8. See Articles II of the Registration Convention 
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درگير  خارجي اتباع اگر پرتاب گر، دولت تعيين بر عالوه نتيجه،
 كشور آيا كه دانسته شود ايدب ماهواره كوچك شده باشند برداري بهره
مي شود  در فعاليت ماهواره كوچك متعهد آنها مشاركت با آنها اصلي

در ارتباط با فضاي ماوراي جو  ها بر مبناي اين ماده دولت .خير يا
ي ملي خود در فضاي ها را براي فعاليت المللي بينبايد مسئوليت 

ادهاي دولتي و توسط نه ها ماوراي جو تحمل كنند، خواه اين فعاليت
مسئوليت دارند  ها بنابر اين دولت. يا نهادهاي غيردولتي انجام شود

براي هرگونه فعاليت پرتابي كه از سرزمين جغرافيايي آنها كه 
  . صالحيت بر آنجا دارند انجام شود

  ي كوچك ها در پرتاب ماهواره ها مسئوليت دولت
هاي ملي در  اليتالمللي خود را براي فع ها بايد مسئوليت بين دولت

ء فضايي را به فضا  فضا بپذيرند و طبق اين اصل، هر دولتي كه شي
ء فضايي را به فضا فراهم  كند يا مقدمات پرتاب شي پرتاب مي

و براي  المللي بينالمللي براي هرگونه نقض تعهد  كند از نظر بين مي
 .شود ر زمين، هوا يا فضا ايجاد ميكه دمسئول است خساراتي 
ت اكند يا مقدم كه يك شيء فضايي را به فضا پرتاب مي كشوري

به  كشورسرزمين آن شئ فضايي از آورد يا  پرتاب آن را فراهم مي
مسئول صدمات وارده از طرف شيء به  مطلقاً ،شود فضا پرتاب مي

حاصله  ةصدم مورددر  .ستديگر در هوا ةسطح زمين يا وسيله پرند
وي يك جرم سماوي ديگر يا در ر مثالً(در هر جا به جز سطح زمين 

كشورها مسئوليت مطلق ندارند ولي بر مبناي ) فضاي ماوراي جو
توان به ترتيب زير  چهار دولت را مي. هستند خطا مسئولنظريه 

آنها را  المللي بيندولت پرتابگر ماهواره كوچك دانست و مسئوليت 
 :دي فضايي احراز كرها براي فعاليت

 كند؛ مي را پرتابماهواره كوچك  كه دولتي 

 كوچك فراهم اقدامات الزم را براي پرتاب ماهواره كه دولت 
 كند؛ مي

 شود؛ و سرزمين او ماهواره پرتاب مي كه از دولتي 

 كه تسهيالت الزم را براي پرتاب ماهواره كوچك ارائه  دولتي
  .دهد مي
در يك پروژه مشترك براي  دشو مي مشخص باال تعريفاز 

 بطوررا   لتدو ينچند انتو ميه كوچك برداي از ماهوار بهره
 لمثا ايبر. دكر ضفر فضايي شئ پرتابگر لتدو انعنو به نهمزما
او  توسطو  ستا ايران ركشو مالكيت تحت كهاي  ارهماهو
 ي كهتتسهيال با روسيه ركشو توسط گرا خواهد شد داريبر هبهر
، بر طبق دشو بپرتا ستا كرده براي پرتاب فراهم چين ركشو

 .شوند مي تلقي پرتابگر ركشو انعنو به رمذكو يهاركشو باال تعريف
اشاره دارد  ملي فضايي يها فعاليت به اول بندي، دسته در اين دست

. گيرد ميملي آنها انجام  فضايي يها سازمان و ها دولت توسط كه

در انجام پرتاب  يي است كهها دولت به مربوط بعدي يها دسته
متعاهد در پرتاب و  دولت يك از يشب اگر. كنند ميهمكاري و كمك 

 ها از دولت هركدام ماهواره كوچك شراكت داشته باشد، برداري بهره
 براي اقدامات خود مسئول هستند و به طور بالقوه المللي بيناز نظر 
اگر بر اثر اقدامات آنها خسارتي ايجاد شود، مسئول  المللي بيناز نظر 

 بايد در تنظيم مقررات  نهاهاي آ دولت و باشند، ميجبران خسارت 
ي كوچك ها ماهواره از برداري بهرهبراي  غيره و مجوز صدور نظارت،

در  است ممكن بنابراين چندين دولت .نقش موثر ايفا نمايند بايد
به  شرايط واجد كشورهاي و ،قرار گيرند» دولت پرتابگر« تعريف

 كوچك است يها عنوان دولت پرتابگر در فعاليتي كه مربوط به ماهواره
  .آنها مسئول است از يك كدام كه كنند مشترك تعيين طور به بايد

 ممكن كوچك از طرف ديگر بايد توجه داشت كه ماهواره
به  بزرگتر ماهواره با پرتاب يك ثانويه يك محموله عنوان به است

 براي پرتاب اوليه و اصلي براي مثال اگر محموله. مدار فرستاده شود
شركت  يك ارتباطي تجاري باشد كه متعلق به بزرگ ماهواره يك

و از  در كشوري غير اروپايي مستقر باشد، چند مليتي است كه
 در. پرتاب گردد فرانسه يا گويان كشوري مثل كشور قزاقزستان،

كوچك كه محموله ماهواره بزرگ  يها برخي از ماهواره حال، همين
را  كشور كدامبا اين فرض  .متعلق به يك شركت ايراني باشد هستند

آيا  ي كوچك دانست؟ها عنوان كشور پرتابگر ماهواره توان به مي
شود دولت  ميفيزيكي ماهواره از آنجا پرتاب  لحاظ از كه كشوري

 اصلي خريداران اروپايي كه به عنوان آيا موسسات پرتابگر است؟
در همين  شوند؟ ميماهواره هستند به عنوان دولت پرتابگر شناخته 

 مليتي انجام شود، چند يها شركت رتاب توسط يكحال اگر پ
 ي كوچك را پيچيدهها دولت پرتابگر ماهواره وضعيت تواند تعيين مي
توان به عنوان دولت  مي دولت را يك از بيش در اين فرض. كند تر

كداميك  ال نيز وجود دارد كهاز نظر حقوقي اين سؤ. پرتابگر دانست
بايد توجه داشت كه . دهند مينجام را ا شما پرتاب ماهواره كشورها از

كنند،  ء فضايي را پرتاب ور مشترك يك شياگر دو يا چند كشور بط
اي ميان كشورهاي  نامه براي تعيين مسئوليت دولتها، بايد موافقت

دارد  كنوانسيون مسئوليت صراحتاً مقرر مي. دشومربوطه منعقد 
شود  تاب ميء فضايي پر كشوري كه از قلمرو يا امكانات وي يك شي

كشورهاي . شود كننده محسوب مي در پرتاب مشترك مشاركت
توانند ميان خود در مورد تقسيم  كننده در پرتاب مشترك مي مشاركت

اي وارد   ند اما بر حقوق كشور خواهان لطمهخسارت توافق نماي
تواند عليه هر يك از آنها مطالبه كل جبران  نكنند و كشور ثالث مي

   .[5] مايدخسارت كامل را ن
كه دولت پرتابگر مشخص شد و مسئوليت   حال زماني

د، بايد به شبراي فعاليت ماهواره كوچك احراز  ها دولت المللي بين
شي  المللي بينيكي از وظايف اصلي او براي نظارت يعني ثبت 
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دولت پرتابگر بايد ماهواره كوچك خود را نظير . فضايي بپردازيم
 . برسانند المللي بيني بزرگ به ثبت ها ماهواره

  ي كوچك ها در ثبت ماهواره ها مسئوليت دولت
الملل فضايي به عنوان  عالوه بر دولت پرتابگر كه در حقوق بين

از مسئول  1975ت شود، كنوانسيون ثب ميدولت مسئول شناخته 
. ميان آورده استكننده شي فضايي سخن به  دانستن دولت ثبت
. توان تنها در كنوانسيون ثبت يافت ميكننده را  اصطالح دولت ثبت

براي مثال . هيچ معاهده فضايي از اين اصطالح استفاده نكرده است
كننده  هاي پرتاب نوانسيون مسئوليت دولتهمانطور كه بيان شد در ك

لذا برخي حقوق دانان . كننده مسئول خسارت است و نه دولت ثبت
ي پرتابگر ها دولت كننده بايد يكي از اند كه دولت ثبت نتيجه گرفته

. [6]مندرج در معاهده فضاي ماوراي جو و كنوانسيون مسئوليت باشد
كننده به طور ساده بيان كننده اين  هدف نهايي استفاده از دولت ثبت

از آنجا . نياز است كه دولت پرتابگر بايد شي فضايي را به ثبت برساند
ن است كه اين اصطالح در ديگر معاهدات فضايي وجود ندارد ممك

كردن  الح به تنظيم و قانونمنداين نتيجه گرفته شود كه اين اصط
و استفاده از  برداري بهرهمسئوليت براي اشياي فضايي يا پيامدهاي 

لذا ضروري نيست كه تابعيت را در ارتباط با . كند آنها كمكي نمي
افتد كه  ميثبت شي فضايي شناسايي كنيم، اگر چه عمال اين اتفاق 

كننده بطور خودكار تابعيت خود را به شي فضايي اعطا  دولت ثبت
  . كند مي

كننده آيا به اين معنا خواهد بود كه  مسئول دانستن دولت ثبت
هايي است كه كنترل كامل بر شي  كننده يكي از دولت دولت ثبت
دارد و صالحيت خود را بر شي فضايي را از آن  برداري بهرهفضايي و 
تواند حقيقت داشته باشد زماني كه  مي كند؟ اين موضوع اعمال مي

هاي پرتابگر  دولت. رويه فروش اشياي فضايي غيرمعمول است
تواند صالحيت و كنترل  ميكننده  توانند توافق كنند كه دولت ثبت مي

اي در  بنابراين انعقاد موافقت نامه. خود را بر شي فضايي اعمال نمايد
   .كند اين خصوص موضوع ثبت را حل و فصل مي

 كه مشخص گردد دولت بايد المللي بينمسئوليت  انطباق براي
است  1975 ثبت كنوانسيون عضو در هر دعوايي  مسئول كشور آيا

 و عضو كنوانسيون ثبت بوده اند، دولت 60 ، 2018 سال تا. يا خير
اما به آن ملحق  اند، كرده كنون فقط امضاديگر آن را تا  كشور چهار

. )سنگاپور و نيكاراگوئه ي ايران، بروندي،نشده اند؛ يعني كشورها
و  )ايسا(اروپا  فضايي آژانس فضايي؛ المللي بين سازمان دو البته

اي يو «هواشناسي  يها ماهواره از برداري بهره براي اروپايي سازمان
  .[7] اند كرده را پذيرفته و اعالم خود تعهدات و حقوق 9»مت ست

_________________________________ 
9. EUMETSAT 

مسئوليت  است، هدهمعا يك ثبت كنوانسيون كه طور همان
سسات متبوع آنها قرار و مؤ ها دولت بعهده بالفاصله ها ثبت ماهواره

گر ملزم به ثبت اشيا پرتاب دولت ثبت، كنوانسيون بر مبناي. گيرد مي
   .[8]فضايي خود به ثبت ملي و به ثبت سازمان ملل متحد است

 اساس بر پرتاب و از پس معموال متحد ملل سازمان در ثبت
در  ثبت شي فضايي و فركانس تخصيص داده به آن روش يك

. شود مي متحد انجام ملل سازمان به ها آن دولت مربوطه و ارسال
ارائه  فضايي شي يك مورد در متحد ملل به سازمان كه اطالعاتي

 اساسي مربوط به اطالعات ساير و پرتاب اطالعات معموال شود مي
  .است آن

مدت مرحله پرتاب براي  هاي پرتابگر در همكاري ميان دولت
همانطور كه در موارد . موفقيت آميز بودن  پرتاب امري حياتي است

كنندگان الزم است نامه ميان امضا پرتاب مشترك بيان شد، موافقت
به عنوان دولت  ي پرتابگرها كه كداميك از دولت كندمشخص 

 چنين همكاري بايد در مرحله بعد از .[9] كننده بايد اقدام كند ثبت
بيني شده  همانطور كه در كنوانسيون ثبت پيش. پرتاب نيز ادامه يابد

كننده را مشخص  هاي پرتابگر مشتركا دولت ثبت است، دولت
. كنند و مشتركا و جداگانه براي هرگونه خسارت مسئول هستند مي

بنابراين همكاري در ميان دولتها در خصوص تبيين اين موضوع 
   .[10] جدي است

 المللي بينآور معاهدات  بر رعايت مقررات الزام دولتها عالوه
خصوص ثبت شي فضايي، بايد مقررات مرتبط با اخذ فضايي در

ي راديويي و تعيين موقيت مداري را از نهاد ها مجوز فركانس
در اين .  مخابرات، دريافت نمايند المللي بين؛ يعني اتحاديه المللي بين

 يها پرتاب و فعاليت ماهواره ماهواره كوچك براي يبردار  هبهر حالت
 يك يا چندين احتماال و دولت از يك حداقل بايد كوچك در مدار

  .كند دريافت را مجوز

ي كوچك در ها براي ماهواره  مسئوليت دولتها
  بعد ملي

كه بر فعاليت فضايي صالحيت دارند تنها نهادي  تا جايي ها دولت
حيت اشاره صال. ذيرندرا بپ المللي بينتوانند مسئوليت  ميهستند كه 

گذاري بر افراد، اموال و شرايط در سرزمين به قدرت دولت بر تاثير
تواند از طريق قانونگذاري، اجرايي و  مياين قدرت . خودش دارد

الملل  حقوق بين. ي فضايي ملي انجام پذيردها قضايي بر فعاليت
 فضايي اساسا صالحيت مدني را به كنترل و نظارت ملي واگذار كرده

  . است
و  1962ي شماره ها مفاد قطعنامه 1967معاهده فضاي ماوراء جو  

. اي قرار داد آور در تعهدات معاهده را به عنوان مقررات الزام 1963
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هاي  دولت« دارد كه ميجو بيان  يمعاهده فضاي ماورا 6ماده 
هاي ملي در فضاي ماواري جو، شامل ماه و  متعاهد بايد براي فعاليت

را تحمل كنند، خواه چنين  المللي بينآسماني، مسئوليت  ديگر اجرام
دولتي انجام هايي توسط نهادهاي دولتي يا نهادهاي غير فعاليت

هاي ملي مطابق با مقررات  شوند، براي تامين اين امر كه فعاليت
هاي ملي در فضا  فعاليت. گيرند ميمذكور در اين معاهده انجام 

ايد توسط دولت مناسب متعاهد شامل ماه و ديگر اجرام آسماني ب
زماني كه . طور مستمر نظارت شود هاجازه داده شده باشد و ب

هاي ملي در فضا شامل ماه و ديگر اجرام آسماني توسط  فعاليت
شود، مسئوليت مطابقت با اين  ميانجام  المللي بيني ها سازمان

هاي متعاهدي  و هم دولت المللي بينمعاهده بايد هم توسط سازمان 
 6ماده  بنابراين  [11]».هستند، تحمل شودكه عضو چنين سازماني 

 المللي بينمعاهده به منظور اين طراحي شده است كه مسئوليت 
خواه (ي فضايي خواه توسط دولت ها دولت را براي نظارت بر فعاليت

و خواه توسط نهاد خصوصي ) توسط نهادهاي دولتي انجام شوند
با وجود . دبه رسميت بشناس) ردولتيتوسط نهادهاي غي( انجام شود 

ها بر  خصوص مكانيزم اجرايي نظارت دولتاين معاهدات فضايي در
ي فضايي و موضوعاتي كه بايد بر آن نظارت شود مسكوت ها فعاليت

  .[12]كند  ميداران را با ابهام روبرو رب است و بهره
 مسئوليت جبران خسارت و المللي بين مسئوليت دليل به
مستقيما بوجود  ها فضايي براي دولت الملل كه در حقوق بين اي بالقوه

 تنظيم كرده فعال مقرراتي را طور به كه دارند آنها انگيزه آمده است،
 ملي در حقيقت مقررات. كنند نظارت ي فضايي مليها و بر فعاليت

 را المللي بين حقوق در چارچوب ها دولت مسئوليت و فضايي حقوق
. است متفاوت كشورها بين ملي مقررات محتواي. كند مي تكميل
براي انجام  مجوز صدور شامل است كه ممكن ملي قوانين
يا ثبت ماهواره كوچك شوند، يا تمام موسساتي  فضايي يها فعاليت

 .نمايد بيمه هستند الزام به فضايي يها فعاليت در كه درگير را
 صادرات فناوري و بر نحوه توانند ميمربوطه  همچنين قوانين

 قوانين از كشورها بعضي .ندشواعمال  پيشرفته تكنولوژي از استفاده
يك  داراي ديگران كه حالي در ندارند، فضايي براي خاصي ملي

برداران  بهره. هستند ملي فضاي كامل از قوانين چارچوب
 ،المللي بين حقوق الزامات دانستن بر عالوه بايد كوچك يها ماهواره
 الزامات با بايد آنها يها فعاليت. را بدانندملي مرتبط  قانوني چارچوب

  .[13] باشد داشته مطابقت المللي بين و ملي
فضايي براي تعيين  المللي بين حقوق چارچوب كنار در

 مقررات ي كوچك،ها از ماهواره برداري بهرهبراي  ها مسئوليت دولت
 مقررات چارچوب فهم. دارند اهميت قدر ملي فضايي نيز به همان

 با كه همانطور است، مهم بسيار فضايي يها فعاليت ايبر ملي
 يها فعاليت بر نظارت و تأييد مسئوليت كه مربوطه ملي يها سازمان

براي انجام يك فعاليت فضايي هماهنگي  دارند، را خود ملي فضايي
از  برداري بهرهي اجراي پرتاب و ها انجام فعاليت الزم است،

 مقررات كشورها از بسياري. استكوچك نيز مورد نياز  يها ماهواره
انجام پرتاب و  سيستم براي ثبت و صدور مجوز يك و ملي فضايي

 مقابل دارند، در را ي كوچك پيچيدهها الزامات مربوط به ماهواره
 يها ي مرتبط با پروژهها تنظيم فعاليت مسئول كه ييها دولت از بعضي
فضايي  ملي هيچگونه قوانين است ممكن شوند، مي كوچك اي ماهواره

   .تدوين نكرده باشند را

 ي كوچكها از ماهواره برداري بهرهكنترل و نظارت بر 
اي  انگيزه آنها دارند، المللي بين يها مسئوليت ها دولت آنجاكه از

كنند  ميمجوزي را صادر  تنها و دارند، ها بر پرتاب نظارت براي جدي
 مورد و ملي آنها، منافع با و مطابق مناسب، آنها كه دهند ميو اجازه 

 فعاليت و نوآوري پيشرفت به خصوصي بخش. آنها باشند نياز
براي  اند كه درك كرده ها دولت از بسياري و كند مي كمك اقتصادي

 فضايي ملي يها فعاليت در خصوصي كه بخش است آنها مطلوب
 خطرات ناشي از رساندن حداقل به براي ها دولت. نيز دخيل گردند

ي ها علي رغم اين كه ممكن است فرصت يي،فضا يها فعاليت
فضايي كه مناسب  فعاليت دست بدهند، لكن به مناسبي را از

توازن  آوردن دست به براي. دهند مياجازه فعاليت ن شخيص ندهند،ت
ي فضايي و به حداقل رساندن خطرات ها بين منافع حاصله از فعاليت

و اخذ مجوز را  كنند ميخصوصي نظارت  يها فعاليت بر دولتها آنها،
 پرتاب را اجازه كه بر مبناي آن مجوز كنند ميبراي فعاليت الزامي 

  .رسانند مي حداقل به را خطرات و در اين راستا دهند مي
ملي   كوچك بايد قوانين و مقررات يها براي پرتاب ماهواره

قلمرو يك  از اگر يا ،شود ميفضايي كشوري كه پرتاب از آنجا انجام 
و  بررسي شود، مي هاي ديگر استفاده دولت سهيالتت يا و دولت

پرتاب توسط كشوري فراهم  اگر مقدمات همچنين .مراعات شوند
ديگري انجام شود بايد قوانين  آن توسط كشور پرتاب اما شود،

. ثير بر اين پرتاب دارند لحاظ شوندأمرتبط كشورهاي مربوطه كه ت
كشورهاي  يك تابعيت پرسنل درگير در پرتاب هر اگر اين، بر عالوه

حاكم  پروژه ملي متفاوتي بر فضايي قوانين مختلف را داشته باشند،
 .گيرند قرار »ملي يها فعاليت« تعريف تحت است شود كه ممكن مي
ملي فضايي را در خصوص ماهواره  يها فعاليت است نظارت بر بهتر

 يا و استفاده و برداري بهرهكوچك، هم براي پرتاب آن به فضا، 
 يا فضايي ايستگاه سكوي پرتاب، كاوشگر، ماهواره، يك ترلكن

 به كنترل و برداري بهره .بگيريم نظر ديگر در فضايي هرگونه شي
 رديابي، متري، تله جمله از شي فضايي، اوليه كنترل گونه هر معناي

 ارتباطات براي ياشيا چنين از استفاده البته و كنترل، يها فرمان يا
 .شود ميكاربردها  ديگر يا دور راه زا سنجش اي، ماهواره



  
 
حميد كاظمي    علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام/96

 )47، شماره پياپي 14دوره ( 1400ستان تاب/ 2شماره /  4دوره 

 مداري كه ماهواره اگر كه بر اين نظر هستند ها دولت بعضي
 اندازه به نداشته باشد، گيرد، امكان كنترل ميكوچك در آن قرار 

 بنابراين و تلقي گردد »ملي فضايي« فعاليت تا نيست فعال كافي
. گردد ميال نآنها نبوده و لذا محدوده مقررات آنها اعم كنترل تحت
 شي فضايي يك عنوان به ماهواره پرتاب شده فقط تفسير، اين تحت

اين نوع  فعاليت پذيرش از است ممكن دولت و شود مي ديده مدار در
مدار قرار  اند و در ي كوچك كه مجوز دريافت نكردهها ماهواره

 تفسير اين از قبال بلژيك و كشور هلند دو. گيرند خودداري كند مي
 استفاده خود داخلي كوچك يها ماهواره با ارتباط در نونقا لفظي
 »فضايي يها فعاليت« را از خود فهم كشور اين دو هرچند اند، كرده
  .اند تصحيح كرده "فعال كنترل" به نياز عنوان به

كننده  فراهم دولت است مربوط تعيين ممكن مسئله ديگر
 يك. اشدب پرتابگر كشور يك عنوان پرتاب يك ماهواره كوچك به

 شي مقدمات پرتاب يك"گردد كه  ميپرتابگر تلقي  زماني دولت
 بايد تداركات اين كه اند كرده پيشنهاد برخي. فراهم كند را فضايي

 پرتاب يك تدارك بنابراين و شود انجام ملي دولت تنها توسط
 شده تشكيل دولت يك در فقط( خصوصي نهاد يك توسط خارجي

به موجب تدارك  را كشور اين تواند مين) آن يك دولت باشد مقر يا
 و هلند دو كشور .قرار دهد "پرتابگر دولت"عنوان پرتاب تحت

 كافي اندازه به پرتاب بودند لكن خصوصي كننده بلژيك، كه تدارك
 در كه نبودند مايل كشورها اين شد، مين دولتي آنها تعهد به مربوط
تاب اين موسسات پر المللي بين يها مسئوليت و مسئوليت شرايط اين

  .بپذيرند خصوصي را
اجراي فعاليت مرتبط  در مرحله ترين سخت مرحله پرتاب شايد

 براي دولت مسئوليت و نظارت روند. باشد با ماهواره كوچك
 شركاي با كوچك كه ماهواره از برداري بهرهي مرتبط با ها پروژه

. كند مي تر پيچيده را تحقيقات شود، ميخارجي پرتاب مشتركا انجام 
 بر ثيرتأ كشورهاي مربوطه در فضايي ملي قوانين بررسي نتيجه، در

 است مهم بسيار كوچك دارند يها ماهواره ي فضايي نظيرها فعاليت
شود كه فعاليت مربوطه به كدام دولت يا  مياين موضوع  شامل و

. با آنها ارتباط بر قرار گردد  بايد كه دشو مي دولتي مربوطه سازمان
پرتاب اين نوع  طول در بيني پيش غيرقابل حوادث كه حالي در

 ملي بايد در خصوص مقررات بيافتد، اتفاق است ممكن ها ماهواره
 ميان در آسيب به افراد و اموال و فقدان خطرات مرتبط با توزيع

 در مسئوليت تعيين و كنترل قابل ريسك ايجاد طرفين قرارداد،
 صورت در ها از دولت رخيب. افتند، باشد مي اتفاق حوادث كه زماني
 كمك مالي خصوصي به بازيگران ،ها و ايجاد آسيب حوادث وقوع
نوع جبران  اين. كنند ميكنند و تعهد به پرداخت جبران خسارت  مي

 از ناشي يها آسيب تا است دولتي يك قول و تعهد خسارت،
 افراد مانند ثالث را اشخاص خصوصي و صنعت فضايي يها فعاليت

 اينكه از قبل. شوند، پوشش دهد ميه متحمل خسارت ك دولتي غير
 اقدامات است ممكن ها دولت كنند، خسارت را ارائه جبران اين

ايمني، اخذ بيمه و درج شرط  سختگيرانه اي در خصوص تامين
را الزام  برداري بهرهطرفين در موافقت نامه  صرفنظر از ادعا بين

 .[14] نمايند

پرتاب  صادركننده مجوز و تينظار مقام ذيصالح آمريكا، در
اين . است شده واگذار فدرال امريكا سازمان هواپيمايي به تجاري فضايي
 كه است كرده تأسيس تجاري را فضايي نقل و حمل اداره سازمان،
چنين  براي. كند اجرا ي تجاريها پرتاب براي فضايي را ملي قوانين
انجام  را مي مه يمنيا يها سازمان هواپيمايي فدرال بازرسي يي،ها پرتاب
و يا  بيمه پرتاب، شروطي نظير داشتن مجوز صدور از قبل دهد و مي

 .نمايد ميرا الزام  ادعايي براي طرف مقابل شرط انصراف از خسارات
 دهندگان ارائه تجاري امريكا فضايي نقل و حمل اداره براي نمونه

تا  كند، ميم الزا ي تجاريها پرتاب براي بيمه تأمين خدمات پرتاب را به
ي ها خسارات يا ثالث اشخاص ادعاهاي ي وارده را نسبت بهها زيان

 پرتاب آنها از آسيب احتمال بيشترين يا به دالر ميليون 500 تا دولتي،
دعاوي جبران  دولت امريكا. پوشش دهند )است كمتر كه كدام هر(

 ات آمريكا، دالر ميليون 500 از به بيش را ثالث شخص خسارت نسبت به
پرتاب  خدمات كننده ارائه همچنين. كرد خواهد جبران دالر، ميليارد 1.5
فرعي بايد در  يها قراردادي و پيمانكاران همه از جمله ميان طرفين بايد

 همچنين و خود ميان متقابل خسارت ي خود از ادعاي جبرانها قرارداد
 در حق اقامه دعوا از انصراف. چشم پوشي كنند متحده اياالت دولت با

موافقت  طرفين از يك هر كه است، طرفين قرارداد بين قانوني قرارداد
 در فعاليت مرتبط با ماهواره اگر مثال .خسارات نكند ادعاي كه كند مي

كوچك، كشوري با مشاركت طرفي از كشور امريكا درگير باشد، با چنين 
شروطي نظير شرط انصراف از ادعا مواجه هستند و بايد دقت داشته 

توانند ادعايي عليه كساني كه در پروژه دخيل هستند  ميند كه نباش
 . [15]داشته باشند

  ي كوچكها از ماهواره برداري بهرهصدور مجوز براي 
توسط  نظامي برداري بهرهيك  1957 سال در اسپوتنيك پرتاب

 برداري بهرهفضا يك  به پرتاب ماهواره اولين بود و دولت روسيه
در فضاي  نظامي يها ماهواره يها فعاليت كه حالي در. بود دولتي

كوچك در  يها استقرار ماهواره غالب ماهيت ماوراي جو ادامه دارد،
و خصوصي انجام  تجاري بهره برداران توسط حاضر حال مدار در

 يها ماهواره براي حاضر حال در ميليارد دالر 1حدود . گيرد مي
 گذاري در ايهسرم بنابراين، .[16] شود مي گذاري سرمايه كوچك
 يها پروژه براي دولتي يها هزينه از ماوراي جو ي فضاييها فعاليت
. باشد ميانتقال  كوچك در حال خصوصي يها فعاليت به بزرگ
ي ها برداري بهرهخصوصي نسبت به  تجاري يها برداري بهره ماهيت
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سود  با انگيزه برداران خصوصي است، زيرا بهره متفاوت دولتي بسيار
 كه حالي در شوند، ميارد اين بازار و فعاليت فضايي و منفعت و

 نيازهاي رفع و عمومي ارائه خدمات با انگيزه دولتي برداران بهره
با وجود اين، فعاليت . دهند ميامنيتي معموال فعاليت فضايي را انجام 

ي كالن ها وابسته به سياست خصوصي فضايي معموال يها شركت
تحت نظارت و اجازه يك دولت يا  هستند ي متبوع خودها دولت

ي ها كنند كه آن دولت نيز سياست ميديگر اقدام به فعاليت فضايي 
 تنها با اجازه خصوصي برداران هبهر .كند ميفضايي خود را دنبال 

 ها دولت كنند زيرا كه فعاليت ماوراي جو فضاي در توانند مي ها دولت
. و هستندماوراي ج فضاي از قانوني در استفاده حقوق دارنده

استفاده  براي را خود عملياتي مجوز خصوصي برداران بهره بنابراين،
آنها دريافت  مستمر و با نظارت ها دولت از فضاي ماوراي جو از

برداران  معاهده فضاي ماوراي جو بهره 6 ماده بر طبق كنند و مي
فضاي  در برداري بهرهي كوچك بايد براي پرتاب و ها ماهواره

  .ارائه نمايند ها واست خود را به دولتماوراي جو درخ
ي خصوصي را الزامي ها پرتاب براي اخذ مجوز كشورها معموال

از  توسط مجوز يا كنند خواه به استناد معاهده فضاي ماوراي جو و مي
 پذيرفته معاهده فضاي ماوراي جو با مطابق كه ملي قوانين طريق
 است ممكن چككو يها بهره برداران ماهواره از برخي. است شده

پرتاب را از طريق يك كشورهاي ديگر تحت پرچم مصلحتي انجام 
استفاده . دريايي است نقل و حمل معمول در رويه اي كه دهند،
 روي بر دولت نظارت است براي مصلحتي ممكن يها دولت پرچم

 ترتيب، اين به. آنها مناسب نباشد عمليات بر براي نظارت پرتاب و
نباشند در انجام تعهدات  قادر است مكندولتهاي صاحب پرچم م

 و بطور مؤثر نظارت بر فعاليت فضايي داشته باشند 6مندرج در ماده 
 . در نتيجه فعاليت فضايي ديگر بازيگران را به خطر اندازند

 ي كوچكها ملي ماهواره ثبت
را احراز و  المللي بين كه ثبت المللي بين و مقررات قوانين بر عالوه

متعاهد  دولت به 1967 معاهده فضاي ماوراي جو كنند، مييا الزامي 
فضايي را در محدود حاكميت خود  اشياء كنترل بر و صالحيت قدرت
. شود مي ظاهر فضايي اشياي ملي با انجام ثبت دهد كه اين امر مي
دولت  منجر به مسئوليت است ممكن فضايي شي يك كه آنجايي از

ماهواره كوچك،  بردار هرهها بخواهند كه ب دولت است ممكن شود،
اختيارات صالحيتي  تا در دفتر ثبت ملي و داخلي به ثبت رساند را آن

 كند مي تشويق را دولتها 1975 ثبت كنوانسيون. كنند خود را تضمين
. كنند ايجاد را ملي خود دفتر ثبت ،المللي بين ثبت الزام به بر عالوه
 مطلع خود ملي تدفتر ثب از را متحد ملل سازمان بايد دولت يك
 ماهواره آيا كه شود تعيين بايد انطباق با قانون ملي، براي .كند

ي ها فعاليت در كشورها اين اگر 10.نه يا دارد ملي ثبت به نياز كوچك
مرتبط ماهواره كوچك نيز بطور جدي درگير باشند، نياز است كه 

ام دولتي لذا الزم است ن . برسند ي كوچك نيز به ثبت كشور آنهاها ماهواره
كند، شرايط ثبت در آن كشور، اداره ثبت ماهواره كوچك و  ميكه ثبت 

   .اطالعات الزم براي ثبت بايد قبل از انجام فعاليت بررسي و اقدام شود
 يماهنگبردار ماهواره كوچك عالوه بر الزامات ثبت براي ه هر بهره

 ادارهاز  راديويي فركانسبايد اقدام به اخذ تخصيص  ها انجام فعاليت در
استفاده از  يبرابردار ماهواره كوچك  بهره. ي كشور متبوع اقدام نمايدمل

 ادارهرا كه توسط  ييويراد برداري بهره مجوز ديبا يمل ميماهواره تحت رژ
 يمجوز، متقاضيك  افتيدر يبرا. اخذ كند شود، ميدر هر كشور ارائه  يمل
 مقررات ،يكيالكترونو  ييويراد يها هينظري مرتبط با ها آزمون ديبا
 بحث مرتبط با اداره در .را بگذراند برداري بهرهي ها آيين نامهو  ييويراد
مرتبط با فعاليت ماهواره  ري، مدييويراد برداري بهرهصدور مجوز  يبرا يمل

 - است يا كنترل ماهواره بهره بردار يكند كه چه كس نييتع ديبا كوچك
كانس ردايويي ماهواره كوچك با بين فر عنوان مثال، در صورت تداخل به

را پس از ماموريت پرتاب از  ماهوارههم كه بتواند  يفرد اشيا فضايي ديگر
، بايد مشخص فعال كند ريرا در فضا غ ها برداري بهرههم و  مدار حذف كند

  .درده باشك افتيدر يي راويمجوز راد پرتابقبل از  ديباگردد و 
 مقرراتاز  يي به پيروياداره ملي براي تخصيص فركانس راديو

مخابرات و با هماهنگي او اقدام به تخصيص  المللي بيناتحاديه 
در يك اگر  .نمايد ميبردار ماهواره كوچك  فركانس راديويي براي بهره

كشور  كياز  شيب تابعآن  ياعضا شود ميفعاليت فضايي كه انجام 
فهرست  يماهواره افعاليت خدمات  سطحدر  دي، همه كشورها باباشند

مثل اين كه . شود ميشوند در زماني كه پرونده به اتحاديه فرستاده 
شركا طرف اما اطالعات ارسال شده از  يران باشددر ا ينيزم ستگاهيا

كشور  كي يماهواره ا برداري بهرهمجوز . انجام بگيرد كانادا كشور در
ات تنظيم مقرر يملاداره  كيكه تنها  يطور شود، به نيياز قبل تع ديبا

تمام  ن،يبر ا الوهع. ارتباط برقرار كند اتحاديه ييويراد با دفتر ارتباطات
بايد  )در هر كشور( ورماهواره آمات ينيزم يها ستگاهيتمام ا برداران بهره
  .داشته باشند عتبرم يمجوز خدمات آماتور يك

براي فعاليت  ها مسئوليت دولت حقوقي  چالشها
 يشنهاديي كوچك و راهكارهاي پها ماهواره

ي كوچك در مدار و اهمال دولتها در نظارت بر ها افزايش ماهواره
صلح آميز و عدم  برداري بهرهفضايي براي  المللي بينرعايت مقررات 

در دو دهه اخير   ها تجاوز به حقوق ديگران توسط اين ماهواره
_________________________________ 

آرژانتين، استراليا، بالروس، بلژيك، برزيل، كانادا، : كشورهايي كه ثبت ملي خود را دارند عبارتند از .10
چين، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، هند، ژاپن، قزاقستان، مكزيك، هلند، نروژ، پاكستان، 
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دو موضوع . فعاليت بازيگران فضايي را با مشكل مواجه كرده است
ي كوچك يعني مسئوليت ها از  ماهواره برداري بهره اصلي  در بحث

از  برداري بهرهبراي نظارت بر فعاليت بخش خصوصي در  ها دولت
ي كوچك و همچنين وضعيت تعيين مسئوليت دولتها در ها ماهواره

در فضا از جمله مباحثي است كه مقررات  ها مواقع انتقال ماهواره
ص به آنها توجه نكرده است و االجرا فضايي بطور خا الزم المللي بين

مشكالت مسئوليت خود را نمايان ساخته  ها برداري بهرهبا افزايش 
  . شود مياست لذا در زير به اين دو چالش تحليل  

  فعاليت بخش خصوصي
در زمينه براي فعاليت بخش خصوصي  ها تعيين مسئوليت دولت

اد اسن. ستي اخير حقوق فضاها يكي از چالشي كوچك ها ماهواره
المللي فعلي به طور صريح قوانين خاصي را براي مسئوليت  بين

را  ها دولتمسئوليت  و تنها  اند ارائه ندادهمستقيم بخش خصوصي 
 .اند ي ملي اعم از دولتي و غيردولتي برسميت شناختهها براي فعاليت
هاي فضايي بخش  المللي براي فعاليت ها در سطح بين اگر چه دولت

هاي فضايي دولتي، مسئوليت دارند و  د فعاليتخصوصي درست مانن
هاي طرف معاهده  معاهده فضاي ماوراي جو دولت 6طبق ماده بر 

هاي ملي در فضاي ماوراي جو از جمله ماه و ساير اجرام  براي فعاليت
هايي به وسيله  المللي دارند، خواه چنين فعاليت سماوي، مسئوليت بين

لتي انجام پذيرد، لكن اين عبارات دو نهادهاي دولتي يا واحدهاي غير
نتوانسته است پاسخگوي مشكالت حقوقي  ايجاد شده با افزايش 

ي كوچك ها ي فضايي بخش خصوصي در ارتباط با ماهوارهها فعاليت
داليل مهمي كه اين چالش حقوقي را ايجاد كرده است به . باشد

  :توان بيان كرد ميترتيب زير 
لملل فضايي كه كشورها در مورد ا اين اصل مهم در حقوق بين. 1

ي ها ي فضايي ملي از جمله آنهايي كه توسط واحدها فعاليت
الملل  شوند مسئوليت دارند با رويكرد حقوق بين دولتي انجام ميغير

الملل عمومي كشورها  بر طبق حقوق بين. كالسيك تفاوت دارد
ه بر اين اصل ك. ندمعموال در مورد اقدامات اتباع خود مسئوليت ندار

الملل كالسيك است تعامل بين كشورهاي عضو  خالف حقوق بين
عضو معاهده را با ده فضاي ماوراي جو و كشورهاي غيرمعاه

ي خوانده و خواهان ها در جايي كه دولت. نمايد دشواري رو به رو مي
رسد در عمل  ميطرف معاهده فضاي ماوراي جو باشند به نظر 

ي متعاهده ها زيرا دولتشود  ميمشكالت حقوقي جدي ايجاد ن
با وجود اين، دولتي غير متعاهد . اند مسئوليت دولت پرتابگر را پذيرفته

به  تواند از طريق مجاري ديپلماتيك ميبر عليه دولتي متعاهد؛ ن
اقامه دعوا كند مگر آنكه اصل  استناد مسئوليت دولت پرتابگر

آن، به ضمانت توسط دولت پرتابگر براي خسارت وارده توسط اتباع 
لكن اثبات . الملل عرفي محسوب شود عنوان بخشي از حقوق بين

دشوار است؛ زيرا عناصر مادي و معنوي دراين  المللي بيناين عرفي 
مورد در ميان كشورهايي كه عضو معاهده فضاي ماوراي جو نيستند، 

  .ايجاد نشده است
هاي فضايي كه چندين دهه  ميزان مشاركت خصوصي در فعاليت.  2
تدريجاً به ساير  ،آغاز شد ي ارتباطات و مخابراتها ش با ماهوارهپي

يا  ها مانند سنجش از دور، خدمات پرتاب و فضانوردي حوزه
 ي جديد نيزها ي كوچك با فناوريها از ماهواره برداري بهره

 ي فضايي بخش خصوصي اينها توسعه فعاليت. يافته است گسترش
كه  كرد بايد تضمين چطوررا آشكار ساخته كه اساسي  چالش

طرف  نهادهادر زماني كه اين  آنها خصوصي و فعاليت نهادهاي
الملل  معاهدات فضايي نيستند، ملزم به رعايت مقررات حقوق بين

  .باشند ييفضا
بخش خصوصي  بر فعاليت فضايي ها عدم نظارت جدي دولت. 3

 يا ي كوچك وها ثبت ماهوارهاهمال در نظارت يا متبوع خود مانند 
مديريت  يا عدمي كوچك ها ماهواره برداري بهره صدور مجوز براي

و با چالش در تعيين مسئوليت  را  المللي ، جامعه بينها منابع فركانس
در ماده  .است ساختهمواجه تضمين رعايت وظايف و تعهدات دولتها  

فعاليت بخش خصوصي، يك معاهده فضاي ماوراي جو، در مورد  6
بر فعاليت » جازه و نظارت مداوم دولتا«؛ يعني توصيه ضمني

به كشورهاي متعاهد توصيه شده  11.ي كوچك وجود داردها ماهواره
است كه ابزارهاي قانوني براي نظارت و كنترل اين دسته از 

امروزه به طور مشخص واحدهاي . ها را فراهم نمايند فعاليت
ي خصوصي اشاره دارد كه در كليه مراحل ها غيردولتي به شركت

از  برداري بهرهي فضايي از پرتاب ماهواره كوچك گرفته تا ها عاليتف
فضاي ماوراي جو،  بر مبناي معاهده. شود ميآنها در مدار را شامل 

دولتي در پرتو مسئوليت دولت ملي قرار دارد و فعاليت بخش غير
فعاليت آنها در فضاي ماوراي جو نيازمند اجازه نظارت مستمر دولت 

الملل كالسيك است  قاعده همسو با حقوق بين اين. مربوطه است
كه يك دولت، مسئول اتخاذ اقدامات مقتضي نسبت به فعاليت اتباع 

.  اي كه فعاليت آنها به ديگران ضرري وارد نكند خود باشد به شيوه
توان  ها را مي شود كه كدام فعاليت حال اين سؤال مطرح مي

نظارت و كنترل داشته  د تا دولت بر آنهاكرهاي ملي تعريف  فعاليت
» ي مليها فعاليت«كند كه  ميمعاهده فضاي ماوراي جو بيان . باشد

ي انجام شده توسط اتباع يك كشور و يك شركت ها يعني فعاليت
خصوصي كه از طريق پيوند ايجاد شده از طريق شهروندي تبعه آن 

ي بخش خصوصي بايد مطابق با ها فعاليت. دولت محسوب شوند
ي ها ج در اين معاهده انجام شود كه در نتيجه شركتمقررات مندر

 .خصوصي بايد از كليه اصول حقوق فضايي تبعيت نمايند

_________________________________ 
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هاي ملي را  شود كه آيا فعاليت ميحال اين چالش پديدار 
يا اين كه . هاي اتباع دولت برابر دانست تنها بايد با فعاليت

بر دانست شور پرتابگر براك  هاي ملي را بايد با فعاليت فعاليت
تعريف شده  المللي بينكه دولت پرتابگر در مقررات  همانطور

هايي دانست كه دولت  هاي ملي را فعاليت است، يا نهايتا فعاليت
 از نظر حقوقي صالحيت دارد خواه ها مورد نظر بر آن فعاليت

صالحيت سرزميني باشد مثل اين كه ماهواره كوچك از سرزمين 
صالحيت شخصي باشد مثل اين كه  ده باشد و خواهپرتاب ش او

پرتاب توسط اتباع او انجام شده باشد هرچند پرتاب از سرزمين 
اتخاذ رويكرد اخير بدان معناست . دولتي ديگر انجام شده باشد

اوال نسبت به فعاليت اتباع خود در هر جا مسئوليت  ها كه دولت
يني دارند و ثانيا نسبت به شي فضايي پرتاب شده از  قلمرو سرزم

از شي  برداري بهرهخود به فضا نيز مسئوليت دارند و ثالثا در 
زيرا مطابق با  مسئوليت دارند توسط او در فضا فضايي ثبت شده

معاهده فضاي ماوراي جو، دولت محق به اعمال  8ماده 
  . [17] باشد صالحيت بر اشياي فضايي ثبت شده مي

خشي از شود اگر چه اين اصول ب ميال متبادر ؤحال اين س
رود و بايد رعايت شوند اما آنها  حقوق بين الملل فضايي به شمار مي

دولتي و اين اصول چگونه بر بخش غير ست و نهها خطاب به دولت
توان  ميال ؤدر پاسخ به اين س. فعاليت اتباع خصوصي اعمال شوند

اظهار داشت كه بر طبق حقوق فضايي به واحدهاي خصوصي اجازه 
. باشند 12شرط آنكه تحت كنترل دولت مناسب دهد به فعاليت مي

همچنين . معاهده فضاي ماوراي جو آمده است 6چنانكه در ماده 
دارد كه يك كشور  معاهده فضاي ماوراي جو مقرر مي 8ماده 

كند بايد صالحيت و  ه شي در فضاي ماوراي جو پرتاب ميعضوي ك
هده كنترل بر چنين شي را حفظ كند و اين در حالي است كه معا

ي ها ي واحدها ي يك كشور و فعاليتها هيچ تمايزي ميان فعاليت
 . [18] كند نميخصوصي آن كشور برقرار 

ل ئوله كه كدام كشور مسئرسد در مورد اين مس ميبه نظر 
از اصطالح  6شود معاهده فضاي ماوراي جو در ماده  ميشناخته 

لت به مسئوليتي بر يك دو 7كند و ماده  كشور مناسب استفاده مي
لكن مشروح مسئوليت . كند ي اتباعشان تحميل ميها خاطر فعاليت

بر طبق اين كنوانسيون، . در كنوانسيون مسئوليت مقرر شده است
كشور مسئول در قبال خسارت وارده توسط يك شي فضايي 

گر شناخته عملياتي شده از سوي يك شركت خصوصي، كشور پرتاب
» كشور مناسب«و  »پرتابگر كشور«اصطالح  بنابر اين دو. شده است

طبيعي است كشور مناسب . بيان شده استبراي احراز مسئوليت 
كشوري است كه از طريق تابعيت به يك شركت مرتبط است، 

_________________________________ 
12. Appropriate state 

آن را به عنوان دولت  صرفنظر از معيارهاي مادي مرتبط با پرتاب كه
در برخي قضاياي رسيدگي شده در امريكا بيان . شناسد پرتابگر مي

دليل الملل به  ت كه امريكا اصوال مطابق با حقوق بينشده اس
ي ها خصوصي كه از اياالت متحده يا از آب وسايل فضايي صرفاً

بنابراين ما در اينجا  .[19] شود مسئول است سرزميني آن پرتاب مي
با حوزه اصلي ريسك براي پرتاب فضايي روبرو هستيم، زيرا 

توجه قرار ض قوانين را مورد پرتابگران بايد دو اليه از قواعد تعار
الملل خصوصي كه بايد در پرتو حقوق  در سطح حقوق بين: دهند

دادگاه مربوطه تعيين نمايد كه كدام قواعد تعارض قوانين براي 
شود و همچنين در سطح  تعيين تابعيت شركت خصوصي اعمال مي

الملل فضايي عمومي بايد تعيين نمايند كه كدام كشور در  حقوق بين
توان  مي ي اين شركت خصوصي مسئول استها رد فعاليتمو

د كه تا چه اندازه شناسايي اين معيارها در دو اليه مذكور كرمالحظه 
  . [20] دشوار است

  ي كوچكها انتقال مالكيت ماهواره
هاي فضايي كه نمونه عيني  با افزايش روند تجاري سازي در فعاليت

ال جدي در سطح چك است، يك سئوي كوها آن موضوع ماهواره
هاي تجاري اعم از بزرگ و كوچك  الملل در خصوص ماهواره بين

آنچه مبهم است اين است كه چه اتفاقي در . مطرح شده است
دهد در زماني كه مالكيت ماهواره  ميرخ  ها خصوص مسئوليت دولت

كنوانسيون . تجاري تغيير كند و يا به يك بهره بردار ديگر انتقال يابد
ابزاري سودمند براي تنظيم ثبت اشياي فضايي و قابل ثبت اگر چه 

باشد، لكن اين  ميانتساب شدن صالحيت و كنترل هر دولت معينه 
داليل انتقاد . انتقال ثبت مورد انتقاد است كنوانسيوندر خصوص تغيير و

براي ثبت شي فضايي و   ميبيشتر در ارتباط با ضعف مقرراتي و انتظا
فعال يا پسماند فضايي و عال و  غيرم تعين ثبت شي فضايي فعد

  .[21] پرتابگر استيرهاي غ ها در مدار به دولت همچنين انتقال ماهواره
كننده تعريف شده  همانطور كه پيش از اين گذشت دولت ثبت

در كنوانسيون ثبت به عنوان دولت پرتابگري است كه شي فضايي را 
اين تعريف بر از . رساند ميكنوانسيون به ثبت  2مطابق با ماده 

تواند وجود داشته باشد و او  ميكننده  آيد كه تنها يك دولت ثبت مي
يعني يا دولتي كه شي فضايي . گر باشدهاي پرتاب بايد يكي از دولت

كند؛ يا  كند يا مقدمات پرتاب شي فضايي را فراهم مي را پرتاب مي
دولتي يا نهايتا  شود ن او براي پرتاب استفاده ميدولتي كه از سرزمي

كه چندين  در صورتي. كند كه پرتاب صورت بگيرد كه تسهيل مي
دولت پرتابگر وجود داشته باشند آنها بايد تعيين كنند كه كدام يك از 

ها در مدار،  با وجود اين با انتقال ماهواره. آنها شي را به ثبت برساند
ها در مدار چه وضعيت حقوقي  مخصوصا در صورت فروش ماهواره

  . شود ميحاكم 
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در ارتباط با انتقال و واگذاري ماهواره كوچك بايد ميان انتقال 
هاي  ها به دولت هاي پرتابگر و انتقال ماهواره ها ميان دولت ماهواره

الملل عرفي  هيچ قاعده حقوق بين. پرتابگر تفكيك قائل شدغير
زماني كه به . حاكم بر انتقال مالكيت ماهواره در مدار وجود ندارد

حلي براي اين  شود نيز هيچ راه حقوقي مراجعه ميي اصول كل
شود و تحليل بايد انحصارا در پرتو منابع معاهده  مييافت ن موضوع

ها در مدار ميان  در خصوص انتقال ماهواره .[22] اي صورت گيرد
ها در  توان بيان داشت كه اگر انتقال ماهواره ميهاي پرتابگر،  دولت

ر تحت كنوانسيون ثبت انجام گيرد هاي پرتابگ مدار ميان دولت
هاي  كنوانسيون ثبت اين امكان را به دولت. آيد ميمشكلي بوجود ن

ي در خصوص صالحيت و كنترل بر ا دهد تا موافقت نامه پرتابگر مي
هاي  دولت. پيما و همچنين پرسنل سوار بر آن منعقد كنندفضا

ديگران  توانند به انتقال برخي از حقوق صالحيتي به ميپرتابگر 
هاي  نامه ميان دولت نند وضع مقررات جزايي تحت موافقتهما

اين اجازه . فضايي تصميم بگيرند المللي بينكننده در ايستگاه  شركت
هاي خاص  نامه بيانگر اين اصل است كه موافقت نامه انعقاد موافقت

در . كنند كنوانسيون ثبت را لغو مي 2ماده  1بند  معيارهاي واحد در
كنوانسيون ثبت، هيچ مفهومي موضوع انتقال همه حقوق  2ماده 

بنابراين از نظر حقوقي براي . كند كنترل و صالحيتي را ممنوع نمي
يك دولت متعاهد اين امكان وجود دارد تا يك شي فضايي را ثبت 

اي با دولت پرتابگر ديگر منعقد كند براي  نامه كند و سپس موافقت
داتي كه از ثبت شي فضايي ناشي انتقال بخش يا همه حقوق و تعه

  . شود مي
هاي  در نگاه اول در ارتباط با انتقال مالكيت در مدار به دولت

توان بر اين نظر بود كه كنوانسيون ثبت اجازه اين  ميپرتابگر غير
با وجود اين، از نظر حقوقي انتقال حقوق به . دهد تغيير را نمي

اين كه كنوانسيون ثبت  پرتابگر قابل دفاع است، برايهاي غير دولت
هاي پرتابگر  دهد كه دولت اي را اجازه مي بسادگي چنين موافقت نامه

ه قصد دارد در اين ارتباط دولت پرتابگري ك. توانند منعقد نمايند مي
اي با همه  نامه پرتابگر انتقال دهد بايد موافقتحقوقي را به دولت غير

حيت و كنترل حقوق در خصوص انتقال صال هاي پرتابگر ديگر دولت
تحت حقوق . پرتابگر منعقد كندتعهدات به يك دولت ثالث غير 

الملل عمومي اختصاص حقوق به دولت ثالث توسط هم حقوق  بين
البته در خصوص . اي اجازه داده شده است عرفي و هم حقوق معاهده

هر قضيه بايد بطور خاص تصميم گرفته شود و تعيين شود كه آيا 
نافعي را به نفع شخص ثالث به معناي ايجاد نفع هايي كه م دولت

اند، به معناي يك حق واقعي است كه  براي آن دولت تعيين كرده
خصوص حقوق كنوانسيون وين در 34ماده . اند بعدا آنها پذيرفته

تواند براي  ميدارد كه هيچ حق و مسئوليتي ن معاهدات احراز مي
در چنين موردي . ثدولت ثالث ايجاد شود مگر با رضايت شخص ثال

هاي  در زماني كه طرف. پذيرش شخص ثالث بايد وجود داشته باشد
تواند  ميكنوانسيون وين قصد ايجاد يك سود و منفعتي را دارند، 

با وجود اين در مواردي كه . متضمن پذيرش دولت ثالث نيز باشد
دولتها  قصد ايجاد تعهدي را داشته باشند، پذيرش اين تعهد توسط 

طور كلي انتقال مالكيت  بنابراين ب.  لث بايد مكتوب باشدشخص ثا
با وجود . اردالملل امكان د ماهواره در مدار قانونا تحت حقوق بين

هاي پرتابگر به انتقال همه حقوق  نامه ميان دولت اين، انعقاد موافقت
پرتابگر ثالث الزم كنترل و صالحيت به نفع دولت غير و تعهدات

اي و عرفي در خصوص اثرات  معاهده المللي بين در پرتو قواعد. است
وان اشخاص ثالث بايد پرتابگر به عنهاي غير معاهدات پذيرش دولت

  .[23]مكتوب باشد
پديدار شده  ها موضوع ديگري كه در خصوص انتقال ماهواره

اين كنوانسيون مسئوليت . است بحث مسئوليت جبران خسارت است
هاي  كند كه توسط دولت ميهاي حاصله را تحميل  جبران خسارت

پرتابگر به دولت ديگري در شكل فوت، آسيب بدني يا ديگر صدمات 
ها يا افراد حقيقي و  به سالمتي يا خسارت و صدمه به اموال دولت

اين . وارد آيد المللي بينهاي  حقوقي يا اموال و دارايي سازمان
ه شود به عنوان دولتي ك مسئوليت به دولت پرتاب گر تحميل مي

كند يا  كند، يا مقدمات پرتاب را فراهم مي شي فضايي را پرتاب مي
گيرد و يا نهايتا دولتي  ميدولتي است كه از سرزمين او پرتاب انجام 
كند بدون توجه به اين كه  است كه پرتاب شي فضايي را تسهيل مي

در مورد پرتاب شي . آميز بوده يا نه آيا پرتاب شي فضايي موفقيت
ت اگر در سطح زمين يا بر هواپيماي در حال پرواز رخ فضايي، خسار

اگر خسارت در سرزمين . دهد، مسئوليت جبران خسارت مطلق است
دولت پرتابگر رخ دهد بررسي موضوع مسئوليت، يك امر حقوق 

شود و تعيين  هاي آن كشور تعقيب مي داخلي است و در دادگاه
و ديگر قواعد جبران خسارت با استفاده از اصول مسئوليت مدني 

  . شود حقوق داخلي آن كشور تعيين مي
برخي دولتها مثل امريكا  و استراليا در حقوق داخلي خود براي 

هاي  دولت. اند تعيين مسئوليت پرتابگرها قوانين خاص وضع كرده
هاي فضايي  مربوطه ملزم به صدورمجوز و تداوم نظارت بر فعاليت

زماني كه اكثريت . ندتجاري تحت معاهده فضاي ماوراي جو هست
مالكيت شركت بهره بردار ماهواره به يك شركت ديگر واگذار شود، 

كننده  توان استدالل كرد كه شركت اخير نيز به عنوان فراهم مي
توان او را به عنوان  ميآيد و در نتيجه  ميمقدمات پرتاب به حساب 

در اين گونه موارد روشن است كه قانون . دولت پرتابگر شناخت
هاي فضايي  و قانون فعاليتاليه  رتاب فضايي كشور منتقلپ

به اين معنا كه در خصوص بيمه . شود دهنده ماهواره اعمال مي انتقال
اجباري و گرفتن مجوزات الزم، مقررات هر دو كشور قبل از پرتاب 

حقيقت اين است كه تنها جبران خسارت قابل . بايد مراعات شود
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تا اين تاريخ مربوط به قضيه  براي خسارت المللي بينتوجه 
است، زماني كه ماهواره شوروي سابق بدون  954كاسموس 

انتظار از فضا به زمين بازگشت و در كشور كانادا فرود آمد و اين 
موضوع بدون ارجاع صريح به مقررات كنوانسيون مسئوليت حل 

با وجود اين، اگر خسارتي توسط شي فضايي ايجاد . و فصل شد
ثر تصادف در فضا باشد بنابراين دولت پرتابگر شود كه در ا

مسئول است تنها اگر ثابت شود كه خسارت با توجه به تقصير از 
البته موضوع . طرف دولت پرتابگر يا اتباع او ايجاد شده باشد

شود زماني كه شي فضايي يك دولت پرتابگر باعث  پيچيده مي
روي  خسارت به شي فضايي دولت پرتابگر ديگري شود كه در

سطح زمين نباشد و متعاقبا باعث خسارت به اموال و يا جان 
رسد  ميافراد تابع دولت ثالث شود، كه در اين صورت به نظر 

هاي پرتابگر اين دو شي فضايي بايد متضامنا و جداگانه در  دولت
طور زماني كه دو يا چند  همين. قبال دولت ثالث مسئول باشند

ايي را به فضا پرتاب كنند، دولت به طور اشتراك يك شي فض
هاي پرتابگر متضامنا و انفرادا براي هر خسارت حاصله  دولت

  .مسئول هستند

  گيري نتيجه

 شكست زانمي و. دهندمانور  توانند مين كوچك اغلب يها ماهواره
 براي اغلب آنها. است درصد 50ي آنها نسبتا باال عمليات

دولتها . شوند ميه در نظر گرفت ي و دانشگاهيآماتور يها تفعالي
ي فضايي خود براي آنها مل قانون در معموال نيازي به صدور مجوز

اتحاديه  نيتحت قوان مورد نياز را كه فركانسآنها معموال  .بينند مين
و مقررات مربوط  كنند ميالزم است را رعايت ن ارتباطات المللي بين

 ها دولت. نمايند مييي را رعايت نضافپسماندهاي كاهش حذف و 
 مقررات اي ي كوچك قوانينها ماهواره برداري بهرهصدور مجوز  براي

 يفضا نيممكن است قوان يآنها حت ن،يعالوه بر ا. ندارند مدوني
و نظارت مستمر بر صدور مجوز  نيبنابرا. نداشته باشند زين يمل
  .كوچك دشوار است يها ماهواره يها تيفعال

و تعهدات  هر دولتي مسئول ثبت شي فضايي خود است 
 ديبا ها ثبت، دولت ونيكنوانس طبق.  را به عهده دارد المللي بين

 هر شي فضايي ثبت. ثبت كنندرا  ماهواره آنهابدون توجه به اندازه 
 تيرو وضع نيانجام شود، از ا »به موقع« بايد سازمان ملل متحد در

ن با وجود اي.  ي بزرگ نداردها تفاوتي با ماهوارهكوچك  يها ماهواره
ي كوچك چه در ثبت ملي و چه ها در عمل دولتها در ثبت ماهواره

 مدت زمان نسبتا كوتاه ليبه دل كنند و ميكوتاهي  المللي بيندر ثبت 
عدم ثبت اين نوع  .دكنن ميثبت ندر مدار دولتها آنها را  آنها  عمليات
سازد  ميرا با مشكل مواجه  تعيين مسئوليت دولت مربوطه ها ماهواره

دهد ممكن  ميبنا بر تعريفي كه كنوانسيون از دولت پرتابگر زيرا 
آنجا كه امروزه  از. است چند دولت مسئول شناخته شوند

از  ياريشوند، بس مي يانداز كم راه نهيكوچك با هز يها ماهواره
 يها ماهواره تيدر فعال يردولتيغ يها سازمان اي ها دانشگاه

بدون  ها ماهواره نيا حال، اگر نيا با .كنند مي تيكوچك فعال
 ونيتحت كنوانس پرتابگررساند، دولت ب بيتوجه به اندازه آنها آس

كه  ديمهم است بدان نيبنابرا. داشتخواهد  تيمسئول ،تيمسئول
 اقداماتو  بفهمندبالقوه را  تيمسئول يا ماهواره برداران بهرهتمام 
كوچك  يها ماهواره. را تضمين كنندجبران خسارت  يبرا
بزرگ اعزام  يها ماهوارهمثل موشك پرتاب در مدار با  شهيهم
و ممكن است از طريق هواپيما و يا يك فضا پيما در  شوند مين

 يكشور مناسب برا كيكردن دايدر پ نيبنابرا. مدار قرار گيرند
   .آيد ميود جو هب مشكل كردن دولت مسئول تعيين

همانطور كه گذشت تنظيم فعاليت بخش خصوصي يكي از 
معاهده  6به موجب ماده . باشد ميات دولتها در حقوق فضا تعهد

ه فضاي ماوراي جو  دولتها مسئوليت فعاليت بخش خصوصي را ب
آنها ، بايد مقررات  ها عهده دارند، لذا بايد براي نظارت بر فعاليت

قانون ملي فضايي كشورها . الزم ملي را تهيه و تدوين نمايند
بخش خصوصي در پرتاب،  بايد بطور شفاف وظايف و تعهدات

 لكن. و نقل و انتقال آنها را در مدار مشخص نمايد برداري بهره
ي تدوين و رغم تاكيد نهادهايي نظير كوپوس به دولتها برا به

، برخي كشورها در تصويب قانون ملي تصويب قانون ملي فضايي
همچنين بايد توجه داشت كه  قانون ملي فضايي . كنند مياهمال 

ز با يكديگر متفاوت است و از يك نواختي برخوردار كشورها ني
توان بر اين نظر بود براي اين كه مسئوليت  ميلذا . نيست 
تر و  ي بخش خصوص شفافها ها براي نظارت بر فعاليت دولت
نظرگرفتن ايد قوانين و مقررات جديدي با درد بتر شو صمشخ

و صوصي و نحوه نقل خ شرايط پديدار شده نظير فعاليت بخش
  .انتقال آنها تدوين گردد

بايد راسا اقدام به  ها رسد دولت ميبنابر مراتب باال به نظر 
تواند اعالم  ميي كوچك نمايند و  دولت مستقر ها ثبت ماهواره

الملل اقدام به ثبت  كند كه او در يك همكاري مشترك بين
در كرد آنها در مدار نظارت نمايد و نمايد و بر عمل المللي بين

و مدل واحد  نياز است بر اساس يك رويه المللي بيني ها ريهمكا
هاي همكار منعقد گردد و  اي بين دولت نامه و يكنواخت موافقت

و تحصيص  برداري بهرهمعيارهاي مربوط به نظارت، صدور مجوز 
. فركانس و مسئوليت دولتها در برابر يكديگر مشخص گردد

يا انتقال  ضوع ثبتدر خصوص مو ها نامه همچنين در اين موافقت
 .بطور شفاف توافق حاصل گردد... مالكيت و 
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