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فضانوردان به عنوان فرستادگان بشريت در فضاي ماوراي جو همواره در معرض تهديدهاي گوناگون قرار 
مند آنان از همان ابتداي تالش براي قاعدهاز همين رو تكليف به امداد و نجات فضانوردان و بازگرداندن . دارند

انسان از فضاي ماوراي جو مورد توجه قرار گرفت و در معاهدة فضاي ماوراي جو به طور كلي و  ةكردن استفاد
با وجود اينكه تا كنون مجالي عملي براي . نامة امداد و نجات به طور خاص به آن پرداخته شددر موافقت

توان اهميت تعهد به نجات و است، اما به هر روي نمي اين اسناد دست ندادهآزمودن ترتيبات مندرج در 
هاي بشر در فضاي بخش در بسط و گسترش فعاليتبازگرداندن فضانوردان را به عنوان اهرمي اطمينان

تر هاي تجاري در فضاي ماوراي جو و جديدر اين ميان گسترش روزافزون فعاليت. ماوراي جو ناديده انگاشت
ي امداد و نجات به نامهگران فضايي، بحث قابليت تسري مقررات موجود در موافقتدن حضور گردشش

گردان فضايي را صورت جدي مطرح نموده است كه در اين مقاله به بررسي زواياي گوناگون آن گردش
  . خواهيم پرداخت

  امداد و نجات نامة فضاي ماوراي جو، موافقت دةگري فضايي، معاهالملل فضا، فضانورد، گردش قوق بينح: كليدي هاي واژه

  12مقدمه و تقسيم بحث
هاي روزافزون به عقيدة برخي حقوقدانان، با توجه به پيشرفت

و هاي فضايي و گسترش حضور بشر در فضاي ماوراي جو  اوريفن
هاي  بيش از پيش فعاليتشدن  اجرام آسماني و همين طور خصوصي

فضايي به زمين  يفضايي، بحث نجات و بازگرداندن فضانوردان و اشيا
ترين هاي در مدار به مهماندازي ماهوارهراه و در كنار آن تعمير و باز

  .]1[ هاي فضايي بدل خواهد شدة فعاليتمسئله در زمين
جات و بازگرداندن فضانوردان و جالب توجه آنكه بحث ن

و تاكنون  فضايي تنها در حيطة نظري مطرح نبوده است ياشيا
_________________________________ 

  )نويسنده مخاطب( دانشيار .1
  دانشجوي دكتري .2

در مدار زمين  چندين عمليات تعمير و نجات ماهواره با موفقيت
ميالدي نخستين  80به عنوان مثال، ناسا در دهة . انجام گرفته است

چند  هر و] 2[ها از اين نوع را با موفقيت به انجام رساند عمليات
هاي توسط ايستگاه 13عمليات نجات سرنشينان فضاپيماي آپولو 

، مأموريتد، اما به هر حال هدف نهايي شمستقر در زمين هدايت مي
نجات جان سرنشينان فضاپيمايي بود كه در فضاي ماوراي جو 

  .گرفتار شده بودند

اهميت تأمين امنيت جاني فضانوردان و تضمين بازگشت آنان 
الملل فضا مورد زمين از همان ابتداي تدوين اسناد حقوق بينبه كرة 

ت و بازگرداندن نجا«گرفت و مقولة  نظران قرارتوجه صاحب
هنگام تهية معاهدة فضاي ماوراي جو » فضايي فضانوردان و اشياي

آن سند به  5 ةبه عنوان يك اصل شناسايي و در ماد 1967به سال 
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اي در  ن اصل آنچنان جايگاه ويژهاما اي. اختصار به آن پرداخته شد
كه بر مبناي آن و تنها يك سال پس از د نظام حقوقي فضا دار

نامة موافقت«معاهدة فضاي ماوراي جو، معاهدة ديگري با عنوان 
ندن فضانوردان و بازگرداندن راجع به نجات فضانوردان، بازگردا

ة نامزين پس موافقت -» شده به فضاي ماوراي جوپرتاب اشياي
 19رأي موافق و بدون رأي مخالف در  115با  -امداد و نجات 

آوريل  22به تصويب مجمع عمومي رسيد، و در  1967دسامبر 
  .االجرا شدالزم 1968دسامبر  3براي امضا مفتوح و در  1968

هاي عضو نامة امداد و نجات ميان دو نوع تعهد دولتموافقت
است كه اعضا در برابر نوع اول، تعهداتي : قائل به تفكيك است

 4تا  1سرنشينان يك سفينة فضايي بر عهده دارند كه در مواد 
است و نوع دوم، تعهدات اعضا  نامه مورد بررسي قرار گرفتهموافقت

نامه موافقت 5در رابطه با يك شيء فضايي است كه موضوع مادة 
  .امداد و نجات است

امداد و نجات  ةنامنظر از مقررات موجود در موافقت اما صرف
رساني به فضانوردانِ در معرض خطر، پيشرفت در رابطه با كمك

فضاي ماوراي جو و  ةسازي گستردروزافزون فناوري فضايي، تجاري
فضا،  بيكران ةتر گردشگران فضايي به پهنامكان مسافرت آسان

رو كرده  هامداد و نجات را با يك سؤال مهم و جدي روب نامةموافقت
نامه را به موجود در موافقتتوان ترتيبات ينكه آيا مياست و آن ا

ران فضايي نيز تسري داد و در صورت بروز سانحه با توسل گردشگ
به مقررات موجود در اين سند به ياري آنان شتافت؟ اين مسئله از 

اي به نامه هيچ اشارهتآن رو با چالش مواجه است كه در متن موافق
به نظر برخي همين مسئله . تگري فضايي نشده اسبحث گردش

رو  هنامه را با مشكل روبامكان برداشت موسع از ترتيبات موافقت
كند اما گروهي ديگر از نويسندگان بر اين باورند كه با تفسيري مي

توان گردشگران فضايي ة امداد و نجات مينامگرايانه از موافقتغايت
. امه به حساب آوردنشمول افراد ذينفع از مواففت را نيز در دايرة

نامه هيچ تعريف حصري از مفهوم خصوصاً اينكه در متن موافقت
نويسندگان  ةماي يافتن پاسخ به اين سؤال دست. فضانورد وجود ندارد
  .   اين پژوهش است

در گفتار نخست به . اندمطالب در چهار گفتار سامان يافته
ت مندرج در ن اصلي از تعهدااشناسايي فضانوردان به عنوان منتفع

نامة امداد و نجات خواهيم پرداخت و در دو گفتار بعدي با موافقت
تري آشنا خواهيم شد تا امداد و نجات به شكل كامل ةنامموافقت

زمينه و شناخت كافي براي بررسي امكان تطبيق مقررات موجود در 
در گفتار پاياني نيز امكان . گري فضايي فراهم آيدة گردشآن با مقول

گران فضايي را نامة امداد و نجات به گردشموافقتترتيبات  تسري
  .بررسي خواهيم كرد

 فضانورد كيست؟: گفتار نخست  

الملل فضا در ابتدا به كار رفته در اسناد حقوق بين» فضانورد«واژة 
دانند كه فضانورد همه مي. آيدنياز از توضيح و تأويل به نظر ميبي

شود، ممكن است اين وق مربوط ميكيست و تا آنجا كه به علم حق
طور به نظر آيد كه به دليل همين وضوح معنايي و با اتكاء به آن 

 3،»آنچه نياز به تفسير ندارد، نبايد تفسير شود«اصل تفسيري كه 
پرداختن و توضيح دادن در مورد اين واژه، عملي لغو و بيهوده باشد و 

  4.سنده كردمستفاد از اين واژه ب» معمول«بايد به معناي 
گمان فردي از واژة فضانورد چيست؟ بي» معناي معمول مستفاد«اما 

را كه ملبس به لباس مناسب براي فضاپيمايي است و به طور مثال 
 به عنوان مأمور از سوي آژانس فضايي اروپايي، بر عرشة ايستگاه

هاي تعبيه شده در المللي در حال تعمير يكي از تلسكوپفضايي بين
به شمار آورد، اما آيا اطالق اين واژه » فضانورد«ايستگاه است بايد 

كه تصميم دارد مراسم ازدواج خود را در فضاي » گردشگر«بر يك 
در » فضانورد«استفاده از واژة  برايماوراي جو برگزار كند مصداقي 

 يسندگان اين ناكارآمدياي از نوخود است؟ عده» معمول«معناي 
نامة امداد و نجات را حاصل تغييرات كار رفته در موافقت واژگان به

ز زمان تهيه و تنظيم هاي فضايي اعميق صورت گرفته در فعاليت
توان قائل به اين مطلب شد يالبته به طور كلي م .]3[ دانندآن مي

پاسخ به سؤال مطرح شده در ابتداي اين گفتار آن است كه كه 
الملل از جمله موارد سهل و ممتنع در حقوق بين تعريف واژة فضانورد

است كه » فضانورد«گمان همين وضوح ظاهري كلمة بي. فضاست
الملل و نه در حقوق داخلي كشورها باعث شده است نه در حقوق بين

فرد حاضر در «تعريف جامع و مانعي از آن ديده نشود و گاهي وي را 
كه دارد مستحق يك سفينة فضايي كه به خاطر وضعيت خاصي 

زماني نيز اشاره به  ،]4[د نبدان» دوستانه استحقوقي و انسانحمايت 
_________________________________ 

 "Plain Meaning Rule"بر اساس اين اصل، كه در زبان انگليسي با عنوان  .3
اي روشن است، تفسير آن كه معناي مقرره يا مفهوم واژه هنگامي شود،شناخته مي
» .باشدبه كلمات غيرمبهم نوشته شده «ي روشن است كه امقرره. الزم نيست
خود به اين  31معاهدات نيز در مادة  خصوص حقوق در وين 1969 كنوانسيون

  : اصل اشاره دارد
منطبق با معناي معمولي كه بايد به اصطالحات آن در سياق [...] يك معاهده «

  ».عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد
خود در رابطه با  1950ر نظر مشورتي سال المللي دادگستري نيز دديوان بين .4

صالحيت مجمع عمومي سازمان ملل براي پذيرش يك دولت در سازمان ملل، به 
  :اين مسئله پرداخته است

تواند با استفاده از معناي معمول و متداول الفاظ موجود در زماني كه ديوان مي«
تجوي بيشتر براي مواد يك معاهده به مقررات آن ترتيب اثر دهد، نيازي به جس

  ».دبينجهت تفسير نمي] به كار رفته در معاهده[بار كردن معنايي ديگر بر الفاظ 
Competence of the General Assembly for the Admission of a 
State to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1950, p. 8.  
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بينند اي را كه فضانوردان قبل از اعزام به فضا ميهاي ويژهآموزش
و گاهي او را فردي ] 5[ كنندبراي تعريف فضانورد كافي ارزيابي 

شايد  .]6[ي به ماوراي جو رفته است مأموريتبدانند كه براي انجام 
به همين دليل ناگزير بايد ردپاي ورود اين واژه به ادبيات حقوق 

الملل را دنبال نماييم تا بلكه از اين رهگذر به تعريف نسبتاً بين
اهميت شناسايي فضانوردان به . جامعي از اين لغت دست يابيم

نامة عنوان افرادي كه در حوزة شمول و چارچوب حمايتي موافقت
گيرند از آن روست كه چالش پيش روي اين ار ميامداد و نجات قر

سند، بيش از آنكه راجع به نقصان ترتيبات ماهوي براي حفظ جان 
فضانوردان باشد، مربوط به نوع افرادي است كه اين ترتيبات حمايتي 

  .]7[در مورد آنان قابليت اعمال دارد 
و  هاي مجمع عمومي سازمان مللدر ادامه به بررسي كوتاه قطعنامه

الملل فضا در ارتباط با بحث حاضر خواهيم معاهدات حقوق بين
  .پرداخت و سپس معيارهايي براي تعريف فضانورد ارائه خواهيم كرد

  بررسي ترتيبات قراردادي 
مجمع عمومي  1802و بند سوم قطعنامة  در مقدمه» فضانورد«واژة 

ده است س خواسته شكپيوكه در آن از ] 8[، 1962سازمان ملل به سال 
هاي فضايي،  هيه و تدوين اصول حاكم بر فعاليتتا به كار خود در زمينة ت

   5.شودادامه دهد ديده مي» كمك به فضانوردان«از جمله 
عالوه بر آن، يك سال بعد مجمع عمومي در بند نهم قطعنامة 

ها هاي دولتاعالمية اصول حقوقي حاكم بر فعاليت« 1962شمارة 
، براي اولين بار] 9[» برداري از فضاي ماوراي جودر كاوش و بهره

 نامد يم  6»در فضاي ماوراي جو فرستادگان بشريت«را  فضانوردان
محل ثبت  دولتبه  هاآن فضانوردان و بازگرداندنو خواستار كمك به 

   .شودميفضاپيما 
كه در بند اول  ،معاهدة فضاي ماوراي جو 5مادة  درپس از آن 

را ، فضانوردان 1962ر مشابه با قطعنامة آن با تعبيري بسيا
ي ابه نظر پاره. نامد مي» ماوراي جوفرستادگان بشريت در فضاي «
و منهاي  يستحقوقدانان، اين عبارت داراي بار حقوقي خاصي ن زا

را بر آن بار و وزن حقوقي خاصي  توان معنانمي ،]10[ارزش نمادين 
هاي ديپلماتيك و مصونيتا و براي مثال براي فضانوردان مزاي كرد

گذاري را تحقيقات علمي شايد بتوان دليل اين نام .]11[گرفت درنظر
هايي كه فضانوردان در ماوراي جو و بر سطح كرات آسماني و كاوش

رسانند، در نهايت جامعة بشري را منتفع خواهد ساخت و به انجام مي

_________________________________ 
. ها در فضاي ماوراي جو، ردولت هايعاليتبراي آشنايي با اصول حاكم بر ف .5

انتشارات  فضاي ماوراي جو، ةمعاهد: الملل فضا، حقوق بينزاده، الهامامين .:ك
   .1391 دانشگاه تهران،

6. Envoys of Mankind in Outer Space 

اما  .]12[آوردها منحصر به يك دولت خاص نخواهد بود اين دست
هايي كه چندين مأموريتتجربه نشان داده است كه حتي در 

فضانورد از كشورهاي مختلف در آن حضور دارند، فضانوردان عمالً 
توان، وراي معاهدات و تنها نمايندة كشور خود هستند و آنها را نمي

المللي، تحت ترتيبات هماهنگ و ويژة ديگري هاي بيننامهموافقت
 8كه البته اين موضوع كامالً مطابق با مفاد مادة ] 13[د كرمتعهد 

  . رسدمعاهدة فضاي ماوراي جو به نظر مي
هاي انساني در فضاي ماوراي جو عالوه بر اين، تنوع فعاليت

نيز حضور فضانوردان در اين عرصه را به نمايندگي كل بشريت با 
توان عنوان نمونه، چگونه مي به. كندرو مي هابهام جدي روب

گران فضايي يا اعضاي يك گروه تصويربرداري متعلق به يك دشگر
  شبكة خصوصي را فرستادگان بشريت ناميد؟ 

نامة امداد و موافقتيعني  ،بعدي ةكه معاهدرفت انتظار مي
طور خاص در رابطه با فضانوردان و حقوق و تكاليف آنان  كه به، نجات

 دست دهد، بهد تري از فضانور تعريف دقيقتهيه و تدوين شده است، 
اين معاهده، در  ةدر عنوان و مقدم» فضانورد« واژةرغم تكرار  بهولي 

فضاپيما   7»سرنشينان« جديد از عبارت» فضانورد«مواد آن به جاي 
    .استفاده شده است

 هبدون ارائ ،]15[و ثبت ] 14[هاي مسئوليت در كنوانسيون
نامة امداد و نجات تعريف خاصي از واژة فضانورد، صرفاً به موافقت

هاي اما در آخرين معاهده از مجموعه معاهده. اشاره شده است
يك معيار خاص  ،]16[نامة ماه فضاي ماوراي جو، يعني موافقت

نامه در بند اول از اين موافقت. شودبراي تعريف فضانورد ديده مي
هر شخص در ماه [...] هاي عضو دولت« :داردخود مقرر مي 10مادة 

معاهدة اصول  5با عنوان فضانورد با لحاظ معناي مندرج در مادة را 
برداري از فضاي ها در كاوش و بهرههاي دولتحاكم بر فعاليت

ديگر اجرام آسماني و به عنوان بخشي از  ماوراي جو، شامل ماه و
راجع به  نامهما در مفهوم مندرج در موافقتسرنشينان يك فضاپي

پرتاب  ياندن فضانوردان و بازگرداندن اشيانجات فضانوردان، بازگرد
  ».شده به فضاي ماوراي جو، تلقي خواهند كرد

اما پرواضح است كه اين تعريف، مطابق با هدف مورد نظر در 
از اين رو . نامة ماه ارائه شده است و يك تعريف موردي استموافقت

نظر نظرگرفت، زيرا ريفي جامع و مانع در حقوق فضا درنبايد آن را تع
ها و به صراحتي كه دارد، در مورد سرنشينان حاضر در سفينه

هرچند بدون ترديد و بنا  .دداررا نهاي فضايي جامعيت الزم ايستگاه
بر باور عمومي كه ميان حقوقدانان وجود دارد اين افراد نيز 

  .]3[آيند به شمار مي» فضانورد«
شود مياز بررسي كوتاه ترتيبات قراردادي اين نتيجه حاصل 

_________________________________ 
7. Personnel 
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ها در مورد تعريف واژة المللي توافقي بين دولتكه در سطح بين
روية دولتي نيز در اين زمينه هماهنگي . خوردفضانورد به چشم نمي

توان به رويكرد ميعنوان نمونه  بهاما . دداررا نو شفافيت الزم 
اين . المللي اشاره كردهاي دخيل در طرح ايستگاه فضايي بيندولت
اي و دان حرفهدر عين قائل شدن به تفكيك بين فضانور هادولت

ري در ردشگهاي تجاري، علمي و گمنظور فعاليت ساير افرادي كه به
اند تا از نظرگرفتهخدمة پرواز درايستگاه حضور دارند، تمامي آنان را 

نامة امداد و نجات در مورد آنان مشكلي نظر اعمال ترتيبات موافقت
  .]17[به وجود نيايد 

الملل فضاي ذكر است كه در حقوق بين شاياندر پايان 
معاصر، عالوه بر نبود تعريف روشن و دقيق از مفهوم فضانورد، در 

هاي مختلف فضانوردان و به بيان بهتر انواع افرادي كه مورد دسته
در فضا با اهداف مختلف حضور دارند تفكيكي در نظر گرفته نشده 

  .است

  فضانورد   معيارهاي تعريف 
توجه به دو عامل  ناگزير از» فضانورد«حقوقي از گونه تعريف هر

در مورد عامل اول  .اي و محل حضور است خصوصيات حرفه
اي بودن فضانوردان، مسئلة مهم آن است كه آنان در يعني حرفه

بودن اين وضعيت،  استخدام دولت باشند، زيرا در صورت صادق
گرفته شده در كاليف درنظرمشكلي براي باركردن حقوق و ت

در اين . نامة امداد و نجات بر آنان متصور نخواهد بودموافقت
رابطه، يادآوري اين نكته ضروري است كه تاكنون به جز يك 

هاي فضايي يا ، تمامي كاركنان فضاپيماها و ايستگاه8مورد
بودن به عنوان كارمندان  اند يا در صورت غيرنظاميمي بودهنظا

برخي كشورها در اين مورد از . اندولتي فعاليت داشتهنهادهاي د
هاي الزم را به نحو مطلوب انجام بينيگذاري پيشطريق قانون

در اياالت متحده در اين زمينه ترتيباتي مقرر شده است، . اندداده
 مأموريتتمامي افراد درگير در يك  به اين معنا كه در اين كشور

پيش از اعزام در خدمت دولت  فضايي، حتي دانشمنداني كه تا
اند، بايد پيش از فرستاده شدن به فضا به استخدام دولت نبوده

  .]18[فدرال درآيند 
در رابطه با عامل دوم، يعني محل حضور و به عبارت ديگر 

پردازد مسئله كه فرد در آن حاضر است و به فعاليت مي» ارتفاعي«
را كه خود موضوعي  نمايد، زيرا تعريف فضانوردتر ميكمي مشكل

الملل فضا ترين چالش حقوق بينمبهم باقي مانده است، به مهم

_________________________________ 
كه در جريان انفجار سفينة  (Christina McAullife) آليفكريستينا مك خانم .8

  .جان باخت 1986در سال  (Challenger)چلنجر 

به هر روي در . زندهوا و فضا پيوند مي 9»تحديد حدود«يعني مسئلة 
دستة اول يعني : نظرگرفتتوان درين حالت هم دو فرض را ميا

هايي كه در مدار خاصي به دور زمين در حال حركتند از اين سفينه
توان فضانورد رو نيستند و سرنشينان آنها را مي هبا مشكلي روبنظر 

هايي كه در ارتفاع اما در مورد دستة دوم يعني سفينه. به حساب آورد
تر است و اين طور به كنند، مسئله قدري بغرنجزيرمداري حركت مي

رسد كه رسيدن به پاسخي قطعي منوط به حل مسئلة تحديد نظر مي
  .حدود هوا و فضاست
تكليف به امداد و نجات فضانوردان در فضاي  :گفتار دوم

  ماوراي جو
. الملل پديدة جديدي نيستدر حقوق بين» امداد«مفهوم 

رساني به افراد در معرض نظر از مالحظات اخالقي، كمكصرف
الملل فضا مطرح الملل پيش از حقوق بينخطر در عالم حقوق بين

الملل به حقوق فضا، حقوق بين ترين شاخه ازدر نزديك. بوده است
الملل هوا نيز اين مسئله، يا به عبارت بهتر دغدغة يعني حقوق بين

كمك به هواپيماها و سرنشينان در معرض خطر مورد اشاره و توجه 
كنوانسيون هواپيمايي  25به عنوان نمونه، مادة . قرار گرفته است

 :داردرر ميمق) موسوم به كنوانسيون شيكاگو(المللي كشوري بين
كند تا جايي كه عملي بداند اقدامات هر دولت متعاهد تعهد مي«

در قلمرو آن كشور دچار تنگنا كمكي را براي هواپيماهايي كه 
اند فراهم كند و منوط به نظارت مقامات خود، به مالكين هواپيما  شده

رو آن به ثبت رسيده است اجازه يا مقامات دولتي كه هواپيما در قلم
كند فراهم كه اقدامات كمكي را كه اوضاع و احوال ايجاب ميدهد 
  ]19[ ».آورد

نامة امداد و نجات توان ادعا كرد كه ترتيبات موافقتحتي مي
نامه موافقت 2از اين هم پيشروتر هستند، زيرا به طور مثال در مادة 

را در » تمامي اقدامات ممكن«ها خواسته شده است تا از دولت
ديده به عمل آورند، حال آنكه در فضانوردان حادثه رساني بهكمك
كنوانسيون شيكاگو اين تعهد محدود به اقداماتي شده است  25مادة 
  . باشد» عملي«كه 

. رساني دول عضو اختصاص يافته استبه وظيفة اطالع 1مادة 
نظران مقررات موجود در اين ماده كه بدون به نظر برخي صاحب

هاي عضو به تصويب ن نمايندگان دولتبحث و اختالف خاصي ميا
نامة امداد و نجات دوستانة موافقتدهندة ماهيت انسانرسيد، نشان

هر يك از دول متعاهد كه مطلع شود « :به موجب اين ماده .]20[است 
اند يا دريابد كه سرنشينان يك سفينة فضايي دستخوش گرفتاري شده

لمرو تحت صالحيت آن دولت رو هستند يا در ق هيا با شرايط تنگنا روب
يا درياي آزاد يا هر مكان ديگري كه تحت صالحيت هيچ يك از 

_________________________________ 
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اند ها نباشد مبادرت به فرود اضطراري يا غيرارادي كردهدولت
  :درنگ بي
كننده اطالع خواهد داد، يا چنانچه نتواند مقام به مقام پرتاب) الف

برقرار كند، كننده را تشخيص دهد و فوراً با وي ارتباط پرتاب
ل ارتباطي مقتضي كه در اختيار دارد يبالفاصله با استفاده از تمام وسا

  .به پخش همگاني اين خبر مبادرت خواهد كرد
 او بايدبه دبيركل سازمان ملل متحد اطالع خواهد داد و ) ب

اطالعات را بدون تأخير و با استفاده از تمام وسائل ارتباطي مقتضي 
  ».ندكتشر كه در اختيار دارد من

نامه هاي عضو موافقت، دولت1برابر با ترتيبات مندرج در مادة 
 11يا فرود اضطراري يا ناخواستة 10بايد در رويايي با تصادف، تنگنا

امر مطلع سازند  اين از را »كنندهپرتاب مقام« يك سفينة فضايي فوراً
 ميسر او با فوري ارتباط برقراري و مذكور يا چنانچه شناسايي مقام

 دارند اختيار در وسائل ارتباطي مقتضي كه كلية از استفاده با د،شون

عالوه بر اين، اعضا مسئله را . نندكمبادرت  خبر اين پخش سريعاً به
خواهند داد و وي نيز  اطالع ملل سازمان در اسرع وقت به دبيركل

 در كلية وسائل ارتباطي كه از استفاده با و وقت فوت بدون را خبر اين

در خصوص مفهوم حادثه، تنگنا و اضطرار . دكندارد، منتشر مي اراختي
طوركلي هر فرود يا  اما به ،شايد نياز به توضيح خاصي نباشد

ر اثر باي را كه معلول نقص يا عيب موجود در فضاپيما باشد،  سانحه
 دليليا به  ،فضايي و يك شيء ديگر رخ دهد ةتصادم ميان سفين

شمول  ةتوان در حيطبروز ناتواني جسمي در فضانورد اتفاق افتد مي
بهترين مثال براي فرود ناخواسته نيز فرودهايي . اين الفاظ قرار داد

حال چه اين اشتباه از  ،ر اثر اشتباه ناوبري به وقوع بپيونددباست كه 
ستگاه كنترل زمين رخ ر اثر خطاي ايبسوي خود فضانورد باشد يا 

امداد  ةنامموافقت دوستانةانسانكلي، با عنايت به اهداف طور هب. دهد
ريزي شده از و نجات، هر فرودي را كه در مكاني غير از محل برنامه

 ةان سفيننر اثر رخدادهايي باشد كه سرنشيبپيش انجام شود و 
  .نظرگرفتتوان ناخواسته دررا ندارند مي فضايي انتظار آن

رساني در ارتباط با اده وظيفة اطالعبايد توجه داشت كه اين م
حادثه يا فرود را تنها به موارد بروز اين اتفاقات در سطح كرة زمين 
محدود نكرده است و دول عضو موظفند حتي در صورت وقوع حادثه 
در فضاي ماوراي جو يا سطح اجرام آسماني، به شكل و ترتيبي كه 

  .نندكرساني اشاره شد اقدام به اطالع
رساني، تكليفي مقدم يا رسد كه تكليف به اطالعميبه نظر 

و  2ها در كمك به فضانوردان در قالب مواد همزمان با وظيفة دولت
با توجه به سكوت ماده در خصوص نحوة  .]20[نامه باشد موافقت 3

هاي عضو موظف به انتشار آنها يابي به اطالعاتي كه دولتدست
_________________________________ 

10. Distress 
11. Unintended Landing 

دن يا نبودن منبع كسب خبر رسد كه رسمي بوهستند، به نظر نمي
ها موظف باشند پيش از موضوعيت خاصي داشته باشد يا دولت

، خصوصاً اينكه در كنندآزمايي خبر دريافتي انتشار، اقدام به راستي
هاي امداد و نجات عنصر زمان اهميت خاصي دارد و هرگونه عمليات

تعلل و كوتاهي ممكن است جان سرنشينان فضاپيما را در معرض 
رساني به نظر برخي نويسندگان، تعهد به اطالع. خطر جدي قرار دهد

  .] 21[نامه نيز قابل تسري است هاي غيرعضو موافقتبه دولت
نامه آگاهي ، زماني كه يكي از اعضاي موافقت2بر اساس مادة 

ر اثر تصادف يا تنگنا بحاصل كند كه سرنشينان يك سفينة فضايي 
هاي سرزميني بر زمين شامل آبدر قلمرو تحت حاكميت وي، 

ر اثر اضطرار يا به صورت ناخواسته در آن جا فرود باند يا نشسته
را براي  12»ممكن«اند، موظف است تا فوراً تمامي اقدامات آمده

را به آنان  13»الزم«هاي ند و مساعدتكنجات سرنشينان اتخاذ 
سفينة چنانچه سرنشينان يك « :14بر اساس اين ماده .معمول دارد

فضايي در پي بروز تصادف، گرفتاري، فرود اضطراري يا غيرارادي در 
هاي متعاهد فرود آيند، دولت طرف قلمرو تحت صالحيت يكي از

مزبور فوراً تمام اقدامات ممكن را براي نجات آنان اتخاذ خواهد كرد 
وي مقام . هاي الزم را به آنان معمول خواهد داشتو تمام مساعدت

ه و نيز دبيركل سازمان ملل متحد را از اقدامات در حال كنندپرتاب
در صورتي كه ياري مقام . دكرانجام و پيشرفت آنها مطلع خواهد 

مؤثر باشد يا به نحو اساسي در  كننده در كمك به نجات سريعپرتاب
كننده به كارآيي عمليات جستجو و نجات مشاركت كند، مقام پرتاب

تجو و نجات با طرف متعاهد منظور هدايت مؤثر عمليات جس
اين عمليات تحت راهنمايي و نظارت طرف . دكرهمكاري خواهد 

كننده در مشاورة نزديك و مداوم خواهد متعاهد، كه با مقام پرتاب
  » .بود، انجام خواهد گرفت

نامه در اين مورد مكلف ، دولت عضو موافقت1همانند مادة 
ن ملل را نيز از نتيجة اين كننده و دبيركل سازمااست تا مقام پرتاب

البته در اين ماده برخالف . اقدامات و ميزان پيشرفت آنها مطلع سازد
در مورد مسئوليت دبيركل در رابطه با انتشار اطالعات  1مادة 

  . دريافتي سخني به ميان نيامده است
_________________________________ 

12. Possible 
13. Necessary 

هاي  شامل وضعيت رسد كه ترتيبات آننظر مي پردازي ماده بهبا توجه به عبارت .14
- ريزي شده و از پيش مقرر شده به وقوع مير اثر فرود برنامهبتصادف يا سانحه كه 

نامه در مورد اينكه عبارات از آنجا كه موافقتنكتة ديگر اينكه، . دشونمي ،پيوندد
تمام «بايد چگونه تفسير كرد و به بيان بهتر  2به كار رفته در مادة » الزم«و » ممكن«

توان موسع يا مضيق را تا چه ميزان مي» هاي الزمتمام مساعدت«و » ممكن اقدامات
رسد كه بين دولت موضوع تعهد و دولت تفسير كرد ساكت است، بعيد به نظر نمي

رسد در صورت عدم توافق در اين حالت به نظر مي. مسئول پرتاب اختالف رخ دهد
  .شدالطرفين، تصميم نهايي با دولت موضوع تعهد بامرضي
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غير از تعهد به اتخاذ اقدامات ممكن  2رسد كه مادة به نظر مي
رساني، وظيفة ديگري را ي الزم و نيز لزوم اطالعهاو ارائة مساعدت

به عنوان مثال، در جريان . محول نكرده استبر دولت موضوع تعهد 
انجام عمليات جستجو و نجات، دولت مسئول پرتاب كه اتباعش در 

اند، حق مداخله در خاك دولت موضوع تعهد فرود اضطراري داشته
ز به همكاري با دولت اخير فرايند نجات را نخواهد داشت و تنها مجا

» كمك مؤثري«است، آن هم به شرطي كه حضور و همكاري وي 
 2اما مادة . بنمايد» عمليات جستجو و نجات«يا » نجات فوري«به 

بودن يا نبودن كمك را بدون پاسخ گذارده » مؤثر«مسئلة تشخيص 
  . است

نامة امداد و نجات از نظر لغوي تا حدودي با موافقت 3مادة  
اگر اطالعاتي « :در اين ماده آمده است. ادة پيشين خود متفاوت استم

د كه سرنشينان يك سفينة فضايي در درياي شودريافت شود يا معلوم 
آزاد يا هر مكان ديگري كه تحت صالحيت هيچ دولتي نيست فرود 

هاي متعاهدي كه برايشان مقدور باشد، در اند، آن دسته از طرفآمده
تضمين نجات سريع آن سرنشينان در عمليات صورت لزوم براي 

هاي مزبور مقام طرف. جستجو و نجات مساعدت خواهند كرد
و  كننده و دبيركل سازمان ملل متحد را از اقدامات در حال انجام پرتاب

  ».آمده مطلع خواهند كردهاي به دستپيشرفت
شود، در اين ماده از اضطرار، تنگنا همان گونه كه مشاهده مي

سرنشينان  15»فرود«تصادف سخني به ميان نيامده است و فقط از  يا
يك سفينة فضايي در درياي آزاد يا مناطق وراي حاكميت ملي 

ياد شده است، اما اين باور در ) مانند قارة جنوبگان(هاي عضو طرف
در صورت «الف عبارت ميان حقوقدانان وجود دارد كه مفهوم مخ

كه  توان اينگونه تعبير كرد، در صورتيميرفته در ماده را كار به» لزوم
هاي انجام شده از قبل در نقاطي وراي ريزيفرود مطابق برنامه

ها انجام شود و تصادف يا تنگنايي در مناطق تحت صالحيت دولت
نامه هاي ديگر عضو موافقتميان نباشد، نيازي به درگير شدن دولت

ي متعاهد تنها در هادر غير اين شرايط، طرف .]20[وجود ندارد 
به منظور  17»در صورت لزوم«و  16»برايشان مقدور باشد«حالتي كه 

نجات سريع سرنشينان در عمليات جستجو و نجات مساعدت 
  . خواهند كرد

جنبة فني و  توان واجد دورا مي» باشدبرايشان مقدور «عبارت 
ل، ممكن است براي تعدادي از مثاطور  به. جغرافيايي دانست

هاي جغرافيايي رساني به دليل محدوديتعضو امكان كمك هاي دولت
يا دور بودن از محل فرود يا كمبود تجهيزات الزم در نقطة مقرر 

نامه طرفين موافقت 2اين در حالي است كه در مادة . ممكن نباشد
_________________________________ 

15. Alighted 
16. in a position to do so 
17. if necessary 

 2ند، زيرا فرض مادة را به انجام برسان» تمام اقدامات ممكن«موظفند 
فرود يا حضور اضطراري سرنشينان سفينة  گرفته است كهبر اين قرار

هاي عضو اي تحت كنترل و صالحيت يكي از دولتفضايي در ناحيه
هاي عضو موظف بنابراين به عنوان نمونه دولت. پيونددبه وقوع مي

هاي خود را نيستند تا براي انجام عمليات نجات در درياي آزاد، كشتي
يا تمامي توان پشتيباني نند كهاي ضروري منع  مأموريتاز انجام ساير 

  .]20[خود را معطوف به نجات افراد در خطر كنند 
نظر به فقدان عنصر حاكميت و همين طور محل انجام 

تفكيكي ميان مسئوليت اوليه و  2، برخالف مادة 3عمليات در مادة 
اما درست به مانند دو مادة . خوردها نيز به چشم نميثانوية دولت

كننده و رساني به مقام پرتابها مبني بر اطالعقبلي، تعهد دولت
رسد كه به نظر مي. دبيركل سازمان ملل به قوت خود باقي است

نامه محدود به عملياتي است كه در آن پس موافقت 3ترتيبات مادة 
شينان آن حادثه يا تنگنايي رخ از فرود يك فضاپيما براي سرن

، »فرود آمدن«ي بر دهد و نظر به صراحت موجود در ماده مبن مي
توان ترتيبات و الزامات آن را به فضانوردان گرفتار در حين انجام نمي

  .در فضاي ماوراي جو يا مدار زمين تعميم داد مأموريت
تعهد به بازگرداندن فضانوردان سانحه ديده در  :گفتار سوم 

  الملل فضاروي زمين در حقوق بين
هاي مربوط به تعهدات دولتنامة امداد و نجات موافقت 4مادة 

: آميز عمليات جستجو و نجات استعضو پس از انجام موفقيت
چنانچه سرنشينان يك سفينة فضايي در پي بروز تصادف، «

گرفتاري، فرود اضطراري يا غيرارادي در قلمرو تحت صالحيت يك 
طرف متعاهد فرود آيند يا آنكه در درياي آزاد يا هر مكان ديگري 

يت هيچ دولتي نيست يافت شوند، سريعاً و با ايمني كه تحت صالح
  ».كننده تسليم خواهند شدكامل به نمايندگان مقام پرتاب

نامه موظفند تا هاي عضو موافقتبر بنيان اين ماده، دولت
با ايمني كامل به نمايندگان مقام «سرنشينان را بدون قيد و شرط و 

به مشروط بودن فرود و  البته با عنايت 18.ندكنتسليم » كنندهپرتاب
نامه به شرايط موافقت 3و  2، 1به زمين نشستن سرنشينان در مواد 

 ،رسداضطراري، تصادم يا ناخواسته بودن، اين طور به نظر مي

_________________________________ 
يافتگان به نمايندة مقام ها به تحويل نجاترسد تعهد دولتبه نظر مي. 18

كننده و نه بازگرداندن آنها به دولت اخير كه به پيشنهاد دولت فرانسه در  پرتاب
اي بيشتر به دولت هتواند براي جلوگيري از تحميل هزينهمتن گنجانيده شد، مي

طوركه پيشتر اشاره كرديم، برخالف  خصوصاً اينكه همان. موضوع تعهد باشد
هاي مربوط به بازگرداندن اشياء نامه در خصوص هزينهمقررات مندرج در موافقت
هاي مربوط به نجات و بازگرداندن سرنشينان سفاين فضايي، در مورد هزينه

الزم به يادآوري است كه در معاهدة فضاي  .بيني نشده استفضايي ترتيباتي پيش
ة كنندهاي موضوع تعهد موظف بودند فضانوردان را به دولت ثبتماوراي جو دولت

   .فضاپيمايشان بازگردانند
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دهنده تشخيص دهد كه حضور سرنشينان كه دولت نجات صورتيدر
اش تعمدي است يا به هر شكل سوء نيتي در در محدودة سرزميني

تواند فضانوردان را قلمرو آن دولت قابل احراز است، مي فرود در
 .]20[براي بررسي بيشتر مسئله در خاك خود نگه دارد 

نامه به سري ترتيبات موافقتبررسي امكان ت :گفتار چهارم
  گران فضاييگردش

هاي حقوقي، گردشگري فضايي بر طبق تعريف موجود در آموزه
كه هدف از آن ارائة امكان  هر نوع فعاليت تجاري«عبارت است از 

و گردشگر ] 22[» مسافرت در فضاي ماوراي جو به مشتريان است
فردي است كه براي سياحت يا تفريح به سفر يا بازديد از «فضايي نيز 

اما بررسي ] 23[» .پردازدفضاي ماوراي جو يا اجرام آسماني مي
مجمع هاي اصولي معاهدات چندجانبة موجود در حقوق فضا، اعالميه

رغم اين كه  به دهد، مي  نشانهاي آن، عمومي سازمان ملل و قطعنامه
هاي اصلي و اصول اساسي  كنندة چارچوبتوان فراهمد را مياين اسنا

هاي فضايي دانست، نظر به زمان تهيه و تدوين آنها، حاكم بر فعاليت
هيچ يك موضوع گردشگر و گردشگري فضايي را مورد توجه قرار 

شايد در آن  .]24[ در اين مورد حاوي ترتيبات خاصي نيستندو  اندنداده
كرد كه استفادة تجاري از فضاي زمان هيچ كس حتي تصور نمي
به طور خالصه . ردني رونق گيردماوراي جو با اين سرعت باورنك

هاي دخيل در توان گفت كه سؤال مهم آن است كه آيا شركت مي
توانند در گري فضايي ميشهاي تجاري و به طور خاص گرداليتفع

صورت بروز حادثه، با استناد به قوانين و مقررات موجود، انتظار دريافت 
ها را داشته باشند و آيا در اين زمينه هنجارهاي حقوقي كمك دولت

  روشن و شفافي وجود دارد يا خير؟
رسد كه پاسخ به سؤال مطرح شده در گرو يافتن به نظر مي

نكه آيا تعهد به بازگرداندن نخست اي: جواب دو سؤال ديگر است
شوند فضايي كه توسط نهادهاي غيردولتي به فضا پرتاب مي اشياي

توان گردشگران فضايي را در وجود دارد يا خير و ديگر آنكه آيا مي
رسد براي پاسخ به اين محسوب كرد؟ به نظر مي» فضانوردان«زمرة 

  .هستيمنامة امداد و نجات دو سؤال ناگزير از تفسير موافقت
وين  1969كنوانسيون  33تا  31بدون ترديد ترتيبات موجود در مواد 

براي تعيين گسترة معنايي عبارات ] 25[در خصوص حقوق معاهدات 
  19.نامة امداد و نجات راهگشا خواهند بودو واژگان موجود در موافقت

_________________________________ 
كنوانسيون وين، اين سند در  4ممكن است ايراد شود كه برابر با ترتيبات مادة  .19

قابل اعمال نيست و در  1969االجرا پيش از تصويب آن، يعني سال خصوص معاهدات الزم
. توان بر مبناي آن تفسير و تحليل كردنامة امداد و نجات را نمياين صورت موافقت

ديوان . المللي دادگستري مجال اظهار نظر در اين باره را يافته استخوشبختانه ديوان بين
سيون وين به دليل انعكاس حقوق عرفي در اين در اين زمينه بر اين باور است كه كنوان

  .:ك. المللي فارغ از تاريخ انعقاد قابل اعمال است، رزمينه، بر تمامي معاهدات بين
Gardiner, Richard, Treaty Interpretation, Oxford University Press, 
2008, p. 14; Legal Consequences of the Construction of a Wall in 

امة امداد ندر خصوص سؤال اول، يعني امكان تسري ترتيبات موافقت
هاي تجاري، بر اساس كنوانسيون وين، بايد به و نجات به پرتاب

بررسي متن كاشف . نامه بپردازيممعناي معمول مستفاد از متن موافقت
هاي تجاري را از از آن است كه هيچ چيز در اين سند، صراحتاً پرتاب

 هاي دولتي محدودسازد و آن را به پرتابدامنة شمول آن مستثني نمي
ند و در مادة كنكتة بسيار مهمي كه اين نظر را تأييد مي .]26[كند نمي
كنوانسيون وين نيز به آن اشاره شده است، بررسي روية دولتي در  31

مجالي براي آزمودن مقررات هر چند تاكنون . اين زمينه است
نامة امداد و نجات از حيث نجات فضانوردان وجود نداشته  موافقت

- تر به نظر ميفضايي غني ير خصوص بازگرداندن اشيااست، رويه د

فضايي پيدا شده در قلمرو  يها اشيارسد و در موارد متعددي دولت
كننده تحويل نامه به نمايندة مقام پرتابخود را، وفق ترتيبات موافقت

دو مورد از اين . انداند و دبيركل سازمان ملل را نيز مطلع ساختهداده
است، اما  شده متعلق به نهادهاي غيردولتي بوده اشياء بازگردانده
 يها در بازگرداندن آنها، با موارد مشابه در مورد اشياعملكرد دولت

توان بنابراين مي .]27[ها يكسان بوده است فضايي متعلق به دولت
ها به امكان گسترش مقررات دولت 20»روية مؤخر«نتيجه گرفت كه 
هاي خصوصي در زمينة و نجات به پرتابنامة امداد موجود در موافقت
  .     دهدفضايي پاسخ مثبت مي يبازگرداندن اشيا

حال نوبت به پاسخگويي به دومين سؤال، يعني بررسي امكان 
گفتيم كه در . رسدران فضايي ميفهوم فضانورد به گردشگتعميم م

فرستادگان «معاهدة فضاي ماوراي جو از فضانوردان تحت عنوان 
رسد كه با توجه به هدف و اد شده است، بعيد به نظر ميي» بشريت

در فضاي ماوراي جو، وي را بتوان ذيل اين  شگرغايت يك گرد
كنندگان از بندي كرد، زيرا به هر حال هدف تدوينعنوان طبقه

شناسايي فضانوردان تحت اين عنوان، تحقيقات و مطالعاتي است كه 
ر نهايت تمامي بشريت را دهند و داي انجام ميفضانوردان حرفه
تر در نظر گرفته شده اما شايد بتوان عبارت كلي. منتفع خواهند كرد

را در » سرنشينان فضاپيما«نامة امداد و نجات يعني در موافقت
برگيرندة گردشگران فضايي دانست و ترتيبات در نظر گرفته شده در 

زيرا در  ،]28[اين سند در مورد سرنشينان را شامل حال آنان نيز كرد 
غير اين صورت و قائل بودن به تفسيري مضيق، مقررات مندرج در 

نامه تنها شامل خدمة فضاپيماي حامل گردشگران خواهد شد موافقت
نامة امداد و دوستانة موافقتو اين تحليل با توجه به اهداف انسان

ه به نظر برخي از حقوقدانان البت. رسدنجات بعيد به نظر مي
توان در زمرة سرنشينان فضاپيما به شمار فضايي را نمي گرانگردش
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نامه برابر با نظران، اصالح موافقتپيشنهاد اين گروه از صاحب. آورد
است، به نحوي كه مقررات آن گردشگران فضايي را  8ترتيبات مادة 

البته ترديدي نيست كه اگر گردشگران را جزء  .]29[نيز در برگيرد 
ضايي به شمار آوريم، آنگاه برابر با قوانين، سرنشينان يك سفينة ف

آنان در كنار برخورداري از ترتيبات حمايتي در نظر گرفته شده براي 
فضانوردان، فارغ از اينكه تبعة چه كشوري باشند تحت صالحيت 

  .]29[كننده قرار خواهند گرفت دولت ثبت
الملل فضا در زمينة گردشگري ترديدي نيست كه حقوق بين

نيازمند شفافيت بيشتري است و با توجه به اينكه امروزه افراد  فضايي
بيشتري با شرح وظايف مختلف و حتي غيررسمي در فضاپيماها و 

يابند، وضعيت هر دسته از آنان بايد هاي فضايي حضور ميايستگاه
به صورت جداگانه مورد توجه قرار گيرد و در مورد هر يك به 

  .قواعدي مقرر شود ،تفكيك
هاي فضايي ، آژانس2002سال  عنوان نمونه، اوايلبه 

المللي، در مورد افرادي هاي درگير در طرح ايستگاه فضايي بين دولت
كه مجاز به حضور بر عرشة ايستگاه فضايي هستند به توافق 

بر اساس اين توافق، كلية اشخاص حاضر در ايستگاه را . رسيدند
كنندگان در سفر شركت«و اي توان به دو دستة فضانوردان حرفهمي

تقسيم كرد كه دستة اخير شامل مهندسان، دانشمندان، » فضايي
اي به الزام هرچند در اين توافق اشاره. خبرنگاران و گردشگران است

افراد حاضر در اين دسته به امضاي دستورالعمل تهيه شده بر اساس 
 نشده نامة ايستگاه فضايييادداشت تفاهم منضم به موافقت 11مادة 

توان نخستين گام در است اما به هر حال همين شناسايي را مي
  .تر به شمار آوردمسير تعيين وضعيت سياحان فضايي به طور دقيق

بندي از مباحث مطرح در اين گفتار بايد عنوان در مقام جمع
روند  افرادي كه به داليل مختلف به فضا مي ةبسط دامنكرد كه 

اما به هر . ه استترديدهايي را نسبت به تعريف فضانورد ايجاد كرد
نامة امداد و نجات كه توان اين طور ادعا كرد كه در موافقتمي حال

در اين زمينه از  21»قانون خاص«توان به عنوان ترتيبات آن را مي
به دليل داللت معنايي » فضانورد«حقوق فضا به شمار آورد، از واژة 

» سرنشينان«تر مضيق آن استفاده نشده است و به جاي آن لفظ عام
تواند در برگيرندة افراد كاررفته است كه مي يك سفينة فضايي به

دخيل در هدايت سفينة فضايي و همين طور ساير افراد حاضر در 
از اين روي  .مانند دانشمندان و همراهان آنان باشد مأموريتجريان 

كنندگان وجود  مذاكرهنيت كه تعمدي در  نتيجه گرفتتوان  مي
هاي فضايي و حتي  تا تمامي افراد حاضر در پرتاب است داشته

كشورهاي عضو  نجاتعادي فضايي را از امتياز امداد و  گردشگران
هاي فضايي  محروم نسازند و بدين ترتيب هر كسي را كه در پرتاب

_________________________________ 
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 ةحضور در برنام ةاي و انگيز از خصوصيات حرفهيابد فارغ  حضور مي
هاي آموزهچنين گرايشي در . مشمول اين اصل قرار دهند ،پرتاب
توان به نظر به عنوان نمونه، مي. نيز كامالً محسوس است حقوقي
المللي دادگستري الكس، قاضي اسبق ديوان بين مانفردموسع  بسيار

است كه حداقل تا زماني كه  در اين زمينه اشاره كرد كه بر اين باور
هاي فضايي به صورت يك امر روزمره حضور مسافران در مسافرت

فضايي را فارغ از  ةن در يك سفينادر نيامده است، تمامي حاضر
  .]30[ اي كه بر عهده دارند بايد فضانورد به حساب آوردوظيفه

  گيري نتيجه
باور در مدار زمين اين  22پس از گردش اولين فضانورد شوروي

هاي بشر به هاي آينده ميزان سفرهمگاني به وجود آمد كه در دهه
فضاي ماوراي جو به شكل روزافزوني افزايش خواهد يافت و فرود 
. انسان بر كرات آسماني به ويژه كرة ماه نيز دور از دسترس نيست

ها خواه ناخواه به معناي بيشتر شدن تعداد مأموريتافزايش تعداد 
زايش ساعات تمرين و در نهايت فزوني احتمال حادثه فضانوردان، اف

ر سطح ر اثر سانحه در هنگام فرود بباست، حال چه اين حوادث 
 .يا بر سطح كرات و اجرام آسماني باشد زمين رخ دهد و چه در مدار

ها در اين زمينه عالوه بر اين، حوادث ناگواري نيز به نگراني دولت
 1967و شوروي در سال الت متحده هاي فضايي ايافعاليت. دامن زد

سه . شدن چند تن از فضانوردان آن كشورها شد موجب قرباني
بر اثر حريق  1فضانورد آمريكايي حين تمرين در پوشينة سفينة آپولو 

جان باختند و يك فضانورد روس نيز به علت نقص فني سفينه در 
  .هنگام بازگشت به زمين كشته شد

 يازننامة امداد و نجات پاسخگويي به بنابراين اهميت موافقت
در مورد  يبه حصول تفاهمفوري كشورهاي توانمند فضايي وقت 

با بروز شرايط اضطراري براي فضانوردان در زمين  برخورد يچگونگ
ياد د كه به شو اهميت اين نياز هنگامي آشكارتر مي. و فضاست

ناوبري و يابي،  هاي مكانآوريداشته باشيم در آغاز عصر فضا، فن
رديابي هنوز به پيشرفت امروزي نرسيده بودند و در فضاي آكنده از 
سوء ظن جنگ سرد اين نگراني نسبت به سرنوشت فضانورداني كه 
به هر دليلي و بر اثر اشتباه يا حادثه ناگزير از فرود در محلي واقع در 

  . ند، هميشگي بودشوقلمرو رقيب 
مداد و نجات پاسخ به يك ا ةنامبه اين ترتيب انعقاد موافقت

رسد كه توسعه به نظر مي. المللي بودبين ةضرورت جدي در صحن
ي بيكران فضا و رونق هاي خصوصي و تجاري در عرصهفعاليت
بار ديگر ضرورت اصالح و بازنگري در گري فضايي يكگردش

ديديم كه . مقررات موجود در اين سند را مطرح كرده است
_________________________________ 

22.Yuri Gagarin 
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هاي عضو در فضاي نجات ميان وظايف دولتنامة امداد و  موافقت
ها در فضا تنها دولت. ماوراي جو و زمين قائل به تفكيك است

رساني در خصوص سرنشينان در معرض خطر مكلف به اطالع
هستند اما بر روي زمين اين تفكيك به صورت الزام به نجات و 

در اما اين نظام دو سطحي . بازگرداندن فضانوردان تجلي يافته است
  .  رو است ههايي روبرابطه با حضور تجاري انسان در فضا با كاستي

گونه كه عرصة فناوري، مشكالت حضور به طور حتم همان
گذارد و روز به روز انسان در فضا را يك به يك پشت سر مي

شود، عرصة حقوق نيز بايد سياحت فضايي به واقعيت نزديك مي
هايي كه كالت و چالشجهت حل مشهمگام و همراه با آن، در 

اين رويكرد . ندكانديشي طور حتم در پيش روي خواهد بود چاره به
نظران گذشته اي است كه از ذهن برخي از صاحببرگردان انديشه
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