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ي فضايي ها  در انجام فعاليت ها  نقش حاكميتي دولت
  الملل  از منظر حقوق بين

   2اكبر گلرو و علي *1حميد كاظمي
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ي دولتي و خصوصي متبوع ها المللي متضمن اعمال حاكميت بر بخش در اجراي تعهدات بين ها تعهد دولت
بايد بر اشخاص حقيقي و حقوقي متبوع خود كه در  ها دولت ،فضاي ماوراي جو ةبر مبناي معاهد. خود است

ي فضايي ها  بر فعاليت ها اعمال حاكميت دولت ةنحو. نظارت داشته باشند ،كنند ي فضايي شركت ميها فعاليت
بررسي تطبيقي . استي فضايي و ايجاد مقام صالح ها براساس تدوين مقررات الزم براي صدور مجوز فعاليت

متفاوت  ها ي حقوقي حاكم بر آنها  بر اساس نظام ها  دهد ساز و كار دولت نشان مي ها برخي قوانين ملي كشور
ي فضايي ها در ايجاد مقررات و ايجاد مقام صالح براي اعمال حاكميت بر فعاليتاست لكن وجوه مشتركي 

الملل فضايي به بررسي تطبيقي برخي  از منظر حقوق بين ها عالوه بر تبيين تعهد دولت ،اين مقاله. وجود دارد
ور حاكميت خود را در چارچوب تعيين مقام صالح و صد ها كند كه دولت ي فضايي توجه ميها فعاليت
  .تدوين مقررات الزم مفيد است ةند كه براي قانونگذار ملي در نحوكن اعمال مي ها ي الزم بر آنها مجوز

  هاي فضايي  مسئوليت، نظارت، جبران خسارت، مجوز، فعاليت: ي كليديها  واژه

  عالئم و اختصارت
آميز  براي استفادة صلح در سازمان ملل متحد كميتة دائمي

CoPous  از فضا

Icao  المللي ايكائو يا سازمان هوانوردي  غيرنظامي بين

  12مقدمه
ي تابع يك كشور، به ها دهاي فضايي نها موضوع نظارت بر فعاليت

ايي يعني امريكا و شوروي ي سياسي ميان دو ابر قدرت فضها نزاع
هاي فضايي به  فعاليتيي غيردولتي در ها دهاخصوص نقش نسابق در

 ،در آن دوره شوروي سابق. گردد بر مي 1960و  1950 هاي دهه
هاي  ي غيردولتي در حوزهها دهاطور كلي تمايلي به فعاليت ن هب

_________________________________ 
 )نويسندة مخاطب(دكتري . 1

  كارشناس ارشد .2

اي  ي فضايي نيز عالقهها فعاليت بنابراين در حوزة .اقتصادي نداشت
ي غيردولتي و تدوين مقررات بر مبناي نقش ها دهابه حضور ن

در مقابل . داد ي فضايي نشان نميها خصوصي در فعاليت يها بخش
غيردولتي  نهادهاياز اول نگاه به اقتصاد آزاد و حضور فعال  امريكا

پيرو اين  بنابراين .ي بخش دولتي در اقتصاد داشتها در كنار فعاليت
ي فضايي را نيز ها دولتي در فعاليتنهادهاي غيرسياست حضور 

در   ميدائ س كميتةموقت و سپ كميتة با ايجاد .]1[پذيرفته بود 
زماني ) كوپوس(آميز از فضا  صلح ةسازمان ملل متحد براي استفاد

ي جدي در خصوص نگارش چارچوب قانوني منسجم ها كه بحث
به بررسي فعاليت فضايي  امريكاي فضايي پيش آمد، ها براي فعاليت
. ن دادنشا المللي تمايل دولتي در چارچوب مقررات بيننهادهاي غير

و شوروي سابق به اين توافق دست  امريكابا وجود اين، دو دولت 
و  ها فعاليت ةآور توسع سامهاي سر يافتند كه با توجه به هزينه

در  راهبرديو   مينظا ها به حوزة ي فضايي و اختصاص آنها فناوري
در . يي بدانندها را بازيگر اصلي چنين فعاليت ها دولت هاجنگ سرد تن
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خصوصي در  نهادهايرغم گرايش به حضور   ريكا بهامحقيقت 
نتوانست  عمالً ،ني دوم نيزهاي اقتصادي پس از جنگ جها فعاليت

در  ي فضاييها دولتي در فعاليتري غيها موجب فعاليت شركت
بنابراين توافقي بين دو ابر قدرت براي آزاد . المللي شود بين جامعة

فضايي همانند ي خصوصي در امور ها گذاشتن فعاليت شركت
حقوق هوايي و احراز مسئوليت  هاي هواپيمايي در حوزة شركت

 هايت تنهاندر الملل محقق نشد و  بخش خصوصي در سطح بين
غيردولتي به شرط مسئوليت دولت در قبال  نهادهايفعاليت 

 ها و در قبال عملكرد آن ها ي ديگر براي نظارت بر آنها دولت
  .]2[پذيرفته شد 

 نهادهايطور اصولي و ضمني به  هوقي كه باولين سند حق
 ةة شمارقطعنام ،ي فضايي اشاره كرده استها غيردولتي در فعاليت

اين . استآن  5 ةماد مخصوصاً ،1963دسامبر  13در مورخ  1962
 ميمجمع عمو. داردتمركز ني در فضا هاج  ميبر منافع عمو ،قطعنامه

تشاف و بشريت در روند اك رك همةملل متحد منافع مشت 
رسميت شناخته ه آميز ب برداري از فضا را براي مقاصد صلح بهره
دارد كه فضا و اجرام سماوي  اصل دوم اين قطعنامه بيان مي. است

بر مبناي برابر و  ها دولت برداري توسط همة براي اكتشاف و بهره
هارم اين الملل آزاد است، از طرف ديگر اصل چ مطابق با حقوق بين

برداري و  در بهره ها كند كه فعاليت دولت بيني مي پيشقطعنامه 
كه شامل  الملل انجام شود اكتشاف فضا بايد مطابق با حقوق بين

المللي و ارتقاي  منشور ملل متحد، به نفع حفظ صلح و امنيت بين
و درنظر  ها اين تمركز بر فعاليت دولت .المللي است ي بينها همكاري
ر شروع تدوين مقررات فضايي هر نقش د  ميمنافع عمو هاگرفتن تن

  .]3[ دولتي محدود كردنهادهاي غيراي را براي  بالقوه
از طرف ديگر، به موجب اصل پنجم قطعنامة مذكور هر چند 

طور مستقيم به موضوع فعاليت بخش خصوصي توجه نكرده است،  به
ها  ولي شركت چند دولت را در يك فعاليت فضايي پذيرفته و دولت

هاي مربوط به خودشان مسئول شناخته است و از  فعاليترا براي 
آنجاكه به صراحت سخني از فعاليت بخش خصوصي در حوزة 

آيد كه در آينده  فضايي نكرده است، بنابراين از مفهوم مخالف بر مي
از . مانعي براي فعاليت بخش خصوصي در حوزة فضايي وجود ندارد

ها  رتو نظارت بر عملكرد آناين رو فعاليت نهادهاي غيردولتي را در پ
توان در سازش دو ابرقدرت فضايي در تدوين  ها مي توسط دولت
  ].4[ دانست قطعنامه اين 5اصل شمارة 

سازش بين دو كشور درخصوص فعاليت بخش غيردولتي راه 
ه زيرا در اين قطعنامه تصريح شد ،پيدا كرد 1963 ةدر قطعنام خود را
ي ملي در فضا ها مللي براي فعاليتال مسئوليت بين ها كه دولت است
يا غيردولتي انجام شود، و با  نهادهاي دولتيخواه توسط  دارند؛

 ةي ملي مطابق با اصول مندرج در اعالميها تضمين اين كه فعاليت

دولتي و بخش نهادهاي غيري ها در نتيجه فعاليت. حاضر باشد
با  اوالً ها خصوصي در فضا قانوني شناخته شد، لكن اين فعاليت

تعهد دولت  الملل و ثانياً مسئوليت حداقل يك دولت در سطح بين
غيردولتي مشروط  نهادهايي ها براي نظارت مستمر بر چنين فعاليت

 .]5[كيد شد أفضاي ماوراي جو نيز ت ةاين اصل در معاهد. شد
براي نظارت بر  ها نويسنده در اين مقاله با بررسي ساز و كار دولت

المللي، در صدد تبيين  ضايي بر طبق مقررات بيني فها فعاليت
موضوعاتي است كه قانونگذار ملي الزم است در زمان تدوين 

  .مقررات ملي فضايي آن را مورد نظر خود قرار دهد

  الملل ي فضايي در حقوق بينها نظارت بر فعاليت
و  1962 شمارة يها مفاد قطعنامه ،1967جو معاهدة فضاي ماوراي 

. اي قرار داد آور در تعهدات معاهده عنوان مقررات الزامرا به  1963
ي ها دولت« دارد كه جو بيان مي ة فضاي ماورايمعاهد 6 ةماد

ي ملي در فضاي ماواري جو، شامل ماه و ها متعاهد بايد براي فعاليت
المللي را تحمل كنند، خواه چنين  ديگر اجرام آسماني، مسئوليت بين

دولتي انجام نهادهاي غيردولتي يا  نهادهاييي توسط ها فعاليت
ي ملي مطابق با مقررات ها كه فعاليتمسئله مين اين أشوند، براي ت

ي ملي در فضا ها فعاليت. گيرند مذكور در اين معاهده انجام مي
شامل ماه و ديگر اجرام آسماني بايد توسط دولت مناسب متعاهد 

ني كه زما. اجازه داده شده باشد و بطور مستمر نظارت شود
ي ملي در فضا شامل ماه و ديگر اجرام آسماني توسط ها فعاليت
شود، مسئوليت مطابقت با اين  ميي انجام الملل بيني ها سازمان

ي متعاهدي ها ي و هم دولتالملل بينمعاهده بايد هم توسط سازمان 
  .]6[ »كه عضو چنين سازماني هستند، تحمل شود

ي ها مربوط به نقش شركت 6 ي اصلي مادةها يكي از چالش
است كه به  مياين اصل مغاير با مفهو. خصوصي در اين زمينه است

زيرا مسئوليت  .قابل اعمال است  ميعمو الملل بينموجب حقوق 
قابل انتساب  شود كه مستقيماً ميشامل اعمالي  ها مستقيم دولت تن
ت باشد، لكن در ماده فوق دولت براي فعالي ها به دولت يا دولت

تحت مسئوليت غيرمستقيم مسئول  بازيگران بخش خصوصي نيز
معاهده به منظور اين طراحي شده است  6 ةماد .]7[ شود مي شناخته

ي فضايي ها ي دولت را بر نظارت بر فعاليتالملل بينكه مسئوليت 
و خواه ) دولتي انجام شوند نهادهايخواه توسط (خواه توسط دولت 

به ) دولتيغير نهادهايتوسط (د خصوصي انجام شود نهاتوسط 
با وجود اين، در معاهدات فضايي در خصوص . رسميت بشناسد

ي فضايي و موضوعاتي كه بايد ها بر فعاليت ها مكانيزم نظارت دولت
ن طور مبهم سخ هبر آن نظارت شود سكوت شده يا در برخي موارد ب

  .]8[ گفته شده است
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  گذاري ملي فضايي  قانون
براي  ها ي بطور مشروح به تعهدات دولتالملل بيناز آنجا كه مقررات 

نپرداخته است، قانونگذار ملي هر كشوري بايد راسا  ها نظارت دولت
ي در خصوص نظارت بر موضوعات الملل بينمنظور تكميل تعهدات  به

ي فضايي تصميم بگيرد و مقررات الزم را ها مربوط به انجام فعاليت
ي ها رات ملي فضايي در خصوص نظارت بر فعاليتمقر. وضع كند

فضايي چه در قانون خاص ملي فضايي و يا در قوانين مختلف ملي 
تدوين شود بايد شامل محدوده شخصي و سرزميني براي اجراي 

ي ها صالح براي صدور مجوز ميي فضايي، انتخاب مقاها فعاليت
وز قرار يي كه تحت رژيم صدور مجها مربوطه، تعريف نوع فعاليت

ي فضايي باشد ها گيرند، و افراد واجد شرايط براي انجام فعاليت مي
]9[.  

  ايجاد مقام صالح براي نظارت 
بر اساس معاهده فضاي ماوراي جو هر دولت موظف به تعيين مقام 

ي فضايي توسط اتباع خود ها صالح براي صدور مجوز براي فعاليت
آزاد  ها ت كه دولتاين عدم ذكر صريح مبين اين موضوع اس. است

با وجود اين، در . د مورد نظر را انتخاب كنندها هستند سازمان و يا ن
هيچ يك از  معاهدات فضايي مقام صالح معرفي نشده است و اين 

از اين رو  يكي از  .]10[قرار داده است  ها موضوع را به اختيار دولت
مهمترين سئواالت كه هر حكومتي با آن مواجه است مربوط به 
تعيين مقام ذيصالح در زير مجموعه خود  براي صدور مجوز است و 

روبرو هستند كه چه مقام و يا  ها با اين موضوع به تعبير ديگر دولت
  . ]11[ي فضايي است ها براي فعاليت صالح براي صدور مجوز نهادي

   الملل بينگر به عنوان مقام صالح در حقوق ت پرتابدول
گردد كه دولت پرتابگر  ميي فضايي استنباط الملل بيناز مقررات 

مفهوم مقام پرتاب گر توسط . استمسئول نظارت بر فعاليت فضايي 
موافقت نامه نجات به عنوان دولت مسئول براي پرتاب  6ماده 

ين مفهوم بايد به ماده معرفي شده است لكن بمنظور روشن كردن ا
معاهده  فضاي ماوراء جو رجوع كرد و ارتباط آن را با مكانيزم  7

مفهوم مقام مسئول براي .  مسئوليت جبران خسارت بررسي كرد
پرتاب شي فضايي پل ارتباطي بين مسئوليت براي جبران خسارت و 

اين مفهوم  حاكي از رابطه . كند ميي ايجاد الملل بينمسئوليت 
ي دولت و ايجاد مسئوليت جبران الملل بينبين مسئوليت  سببيت

يي است كه بر اثر شي فضايي خسارت ايجاد ها خسارت براي فعاليت
  .]12[شود  مي

مفهوم دولت پرتاب گر داراي معنايي ديگري نيز هست كه در 
قطعنامه مربوط به اصول مربوط به استفاده از منابع انرژي هسته اي 

بر اساس اين قطعنامه اصطالح . ارائه شد 1992در فضا در سال 

مقام پرتابگر در راستاي اهداف قطعنامه، اصوال دولتي است كه 
كند در زماني كه  ميصالحيت و كنترلش را بر شي فضايي اعمال 

اين مفهوم دولت پرتاب گر . كند ميمنابع انرژي هسته اي را حمل 
يف از مقام اين تعر. بطور واضح به دولت ثبت كننده اشاره دارد

پرتابگر دولت ثبت كننده شي فضايي را مسئول اجراي وظايف 
  .]13[دهد  مينظارتي قرار 

 المللي در صورت عدم انجام تعهد مسئوليت بين

در صورتي كه دولت پرتابگر شي فضايي تعهد خود را براي نظارت 
الملل فضايي  ي فضايي انجام ندهد از منظر حقوق بينها بر فعاليت

  .شوند ميسه موضوع مربوط به مسئوليت بطور جداگانه بررسي 
  ٣يالملل بينمسئوليت  

جو تعهد را بر مبناي اينكه رفتار  يمعاهده فضاي ماورا 6ماده 
. كند تواند محقق شود، تعريف مي ميي الملل بينخطاكارانه از نظر 

تواند با اجازه دادن به  ميتوسط دولت  الملل بيننقض حقوق 
ي فضايي بدون صدور مجوز معتبر و عدم نظارت بر ها فعاليت
بر اساس . مختلف در كشور ايجاد شود نهادهايي فضايي ها فعاليت

مفهوم مخالف در نتيجه دولتي كه بطور صحيح و موثر رژيم صدور 
كشور اعمال كرده  داخلي نهادهايمجوز و تداوم نظارت را بر اين 

معاهده فضاي ماوراي جو مسئول شناخته  6باشد بر مبناي ماده 
اين عدم تحقق مسئوليت دولت در زماني است كه دولت . شود مين

ي فضايي، ها ي الزم بر فعاليتها علي رغم مراقبت و احتياط
ي ها يي كه منجر به خسارت شده اند توسط بخشها فعاليت

خصوصي بطور غير قانوني در قلمرو او انجام شده باشند و يا تحت 
معاهده  6بنابر اين از ماده . صالحيت دولت ثالث انجام گرفته باشند

، اجازه شود كه دكترين رفتار خطاكارانه ميفضاي ماوراء جو استنباط 
دهد كه تعهد مربوط به صدور مجوز و  اقامه دعوا عليه دولتي را مي

ي فضايي را تحت صالحيت خود اجراء نكرده ها فعاليت نظارت بر
دولتي كه . باشد هرچند كه هيچ خسارتي ايجاد نشده باشد

ي فضايي تحت صالحيت خود را بدون نظارت صحيح و ها فعاليت
ي او الملل بيندهد، دليل كافي براي تحقق مسئوليت  ميمنطقي اجازه 

  .]14[آورد  مي وجود همعاده فضاي ماوراء جو را ب 6تحت ماده 

 4مسئوليت براي جبران خسارت  
صورت  ي فضايي درها در فعاليت ها ي دولتالملل بينبا احراز مسئوليت 

معاهده فضاي مارواي جو دولت  7ايجاد خسارت، بر مبناي ماده 
بايد توجه داشت كه . مسئول بايد خسارت ايجاد شده را جبران كند

و بر  استو، متفاوت ج يمعاهده فضاي ماورا 7و  6مفاد مواد 

_________________________________ 
3. International Responsibility  
4. Liability 
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 ها ي حقوقي آنها شوند و مكانيزم ميي مختلفي اعمال ها وضعيت
لذا . شوند ميداراي ماهيتي متفاوتند و مطابق با قواعد مختلف فعال 

امكان گسترده شدن مسئوليت براي جبران خسارت در صورت 
ممكن است .  وجود نيامده است هي بالملل بينتحقق صرف مسئوليت 

ي دولتي محرز شود الملل بيني فضايي مسئوليت ها فعاليتدر برخي 
برداري از ماهواره در   بهره. كه جبران خسارتي مطرح باشدبدون اين

ي ها ي فركانسها مدار، نصب تجهيزات در ماه و فرستادن پارازيت
يي هستند كه ممكن است در ها يي از فعاليتها راديويي در مدار مثال

جو قرار بگيرند و مسئوليت  اي ماورايمعاهده فض 6محدوده ماده 
بردار محرز شود، بدون اينكه مسئوليت او را  ي دولت بهرهالملل بين

  . معاهده موصوف داشته باشد 7براي جبران خسارت بر مبناي ماده 
ي فضايي ممكن است موجب ها از طرف ديگر، همين فعاليت
اي  هوارهبرداري ما اگر بهره. دشوشود هر دو رژيم مسئوليت محقق 
اي ديگر شود يا به اموالي در روي  در مدار باعث خسارت به ماهواره

ي دولت الملل بينزمين خسارت وارد كند، عالوه بر احراز مسئوليت 
و . كند ميبردار، مسئوليت جبران خسارت دولت پرتابگر را ايجاد  بهره

ي متعاهد ها براساس اقامه دعوا براي جبران خسارت عليه دولت
طور  بهفضايي كه     دولت پرتابگر شي مفتوح است، مخصوصاً مسئول

  .]15[نكرده باشد  صحيح رژيم صدور مجوز و نظارت را اجرا
فضاي ماوراي جو دو نقش  معاهده 7و  6اين مواد بنابر

. طور جداگانه بررسي شوند هكنند و بايد ب ميمتفاوت و مجزا را ايفا 
ي الملل بيندر وضعيتي كه دولت مناسب دولت پرتابگر نباشد نظام 

ي دولت الملل بيندهد كه چطور ماهيت حقوقي مسئوليت  مينشان 
در نبود هيچ خسارتي قابل  حتي ،پرتابگر عليه دولت مناسب

با وجود اين، دولت پرتابگر منغعت زيادي در جلوگيري از . ستاجرا
د خسارت دارد زيرا او اولين شخصي است كه بايد جبران ايجا

تئوري كلي رفتار خطاكارانه از . خسارت را به دولت زيان ديده بپردازد
ي را از دولت ا هي اجازه انتقال چنين مسئوليت پيشگيرانالملل بيننظر 

اما ممكن است دولت مناسب را . دهد ميپرتابگر به دولت مناسب 
ي فضايي ها منظور كاهش خطر فعاليت هماتي بمتعهد به اتخاذ اقدا

توسل دولت پرتابگر به دولت مناسب مبتني بر تئوري كلي . دكن
  .ي استالملل بينمسئوليت 
نگراني  هاتننه جو  فضاي ماوراي ةمعاهد 7و  6يب مواد ترك

 7كند بلكه با تفسير موسع ماده  ميحمايت از قرباني را برطرف 
. صوصي را در امور فضايي اعمال كردي بخش خها توان فعاليت مي

 معاهدة 7ة جو، زبان ماد يفضاي ماورا ةمعاهد 6 ةبرخالف ماد
توجه بوده  ي فضايي بيها به انجام فعاليت فضاي ماوراي جو كامالً

 يءشدولتي كه  ؛استمسئوليت دولت پرتابگر مبتني بر اين . است
فضايي را پرتاب يا در تحصيل آن اقدام كرده يا سرزمين خود را 

يا  بردار قرارداده فضايي در اختيار بهره ءبراي انجام پرتاب شي

فضايي  ءتسهيالت خود را در اختيار بهره بردار پرتاب شي
  .]16[قرارداده است، مسئول است

فعاليت بخش خصوصي در امور فضايي و ايجاد  با توسعة
 الؤس فضايي توسط بخش خصوصي اين ءتاب شيظرفيت پر

توسط بخش  فضايي ءمطرح شود كه آيا پرتاب شيتواند  مي
يا (ة فضاي ماوراي جو تواند دولت متعاهد معاهد خصوصي مي

را به عنوان دولت پرتابگر مورد خطاب ) مسئوليت فضايي ةمعاهد
 ءي ايجاد شده از شيها قرار دهد و بنابراين او را مسئول خسارت

براي  الملل بينحقيقت اين است كه رژيم حقوق  .فضايي بداند
يي را كه در پرتاب ها مسئوليت جبران خسارت، روابط ميان دولت

كند و هر دولت طرف  مياند سازماندهي  ء فضايي همكاري كردهشي
اي  با وجود اين، هنوز معاهده. دهد ميمعاهده را مسئول بالقوه قرار 
 ءي همكار در پرتاب شيها ر ميان دولتمسئول جبران خسارت را د

. تعيين نكرده است هانامه ميان آن فضايي در صورت نبودن موافقت
ي غيردولتي در ها مطابق با برخي تفاسير ارائه شده مفهوم فعاليت

معاهدة فضاي  7 ةتواند به ماد ميجو  يماورا يفضا معاهدة 6مادة 
كه  فضايي ء پرتاب شيهاي  در مورد فعاليت. جو توسعه يابد ماوراي

 خأل  ميچنين مفهو ةتوسع ،شود ميتوسط بخش خصوصي انجام 
ي و مسئوليت جبران خسارت را با تعيين هر الملل بينميان مسئوليت 

  .]17[ كند دو دولت تكميل مي

  فضايي ءشي ةمسئوليت دولت ثبت كنند
 7و  6ي فضايي فراتر از ماده ها در فعاليت ها موضوع مسئوليت دولت

جو رفته است، زماني كه مقررات ديگر معاهده  يعاهده فضاي ماورام
 ء شي ةكنند فوق در خصوص دولت ثبت ةمعاهد 8 ةماد مخصوصاً

فضايي مورد توجه  يرا بر اشيا ها صالحيت دولت فضايي صريحاً
معاهده اجراي سيستم ثبت را اختياري  8 ةاگر چه ماد. دهد ميقرار 

 8 ةفضايي مطابق با ماد ءبا وجود اين، اگر ثبت شي ،دانسته است
فضايي  ءاين معاهده انجام گيرد، موجد صالحيت و كنترل او بر شي

صالحيت، مسئوليت  اكنون اين توسعة. برداري است تحت بهره
 معاهدة 6فضايي در فضا را در پي اجراي مادة  ء ي شيها فعاليت

  .]18[دنبال دارد ه كننده ب ي جو با انتساب به دولت ثبتفضايي ماورا
ي محدودي در فضا ها از آنجا كه به طوركلي انسان در فعاليت

ي فضايي توسط انسان در زمين ها حضور داشته است و اكثر فعاليت
ي ها كه وضعيت فعاليت اين سؤال مطرح است گيرد؛ ميانجام 

د چگونه بايد نشو ميشماري كه از راه دور و از روي زمين كنترل  بي
عنوان فعاليت فضايي بررسي شوند؟ اين موضوع ما را با مسئله  به

 ةمشاهدبراي نمونه ماهوارة . كند ميمواجه ي فضايي ها محل فعاليت
عملياتي شده و توسط يك شركت  »الف«تواند در دولت  ميزمين 

برداري شود و در عين حال توسط يك شركت ديگر كه  تجاري بهره
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هر روز . ثبت شده است به فضا پرتاب شود »ب«در دولت 
 ها ن برداشته و دادههاتصوير از ج ها ي در حال حركت صدها ماهواره

يي ها را به چند ايستگاه زميني انتقال داده و مراكز پردازش در دولت
ي حساس را براي حمايت از اقدامات و ها داده »ج«نظير دولت 
چنين وضعيتي شامل . هندد ميمورد استفاده قرار   ميتجاوزات نظا

ي الملل بيني ها يا سازمان خصوصي نهادهايدخالت چندين دولت و 
ي پيدا الملل بينشود كه هر كدام قابليت اين را دارند كه مسئوليت  مي

  .كنند، هر چند كه حضوري در فضا ندارند
ترين معيار مناسب براي تعيين اينكه كدام  رسد مهم ميبه نظر 

فضايي است محل درخواست واقعي فعاليت  دولت مسئول فعاليت
. فعاليت در آنجا انجام شده است ،گويند مياست، جايي كه مردم 

ابزار قانوني براي كنترل  براي مثال فرض كنيد كه دو دولت واقعاً
، مشروع راضايي استفاده شده براي مقاصد غيري فها محصول داده

 »الف« دولت. در مثال باال دارند »ج« و دولت »الف«مثل دولت 
گر  را به دريافت ها برداي محموله و انتقال داده هرهحق اعطاي ب
تواند اقداماتي عليه انتشار  مي »ج«زماني كه دولت  ؛غيرمعتبر دارد

به » ب«البته اين مسئوليت دولت . ي حساس اعمال كندها داده
قانوني و درست از  ةمين استفادأمنظور ت اتخاذ همة اقدامات ممكن به

خواهد صالحيتش را اعمال  ميي است، لكن زماني كه او يفضا ء شي
  . ي محلي قرار داردها د، هر چيزي در اختيار دولتكن

يچ مقرراتي در معاهدة با وجود اين، حقيقت اين است كه ه
كننده را در مدت  تغيير دولت ثبت فضاي ماوراي جو اجازة

انتقال  ،حاضرمطابق با متون . دهد ميفضايي ن برداري اشياي بهره
ثبت از يك دولت به دولت ديگر، حداقل از دولت پرتابگر به دولت 

كردن وظايف و  لذا توجيه عطف به ما سبق. غيرپرتابگر وجود ندارد
جديد به عنوان دولت پرتابگر در حال  ةكنند ي دولت ثبتها مسئوليت

به نظر ضروري است كه بنابراين، . شكل استاي م مسئلهحاضر 
فضايي را به  ء شيهر ي الملل بينتوانند بر مبناي مقررات ب ها دولت

برداري كند و صالحيت و كنترل خود  ثبت جديد خود درآورده و بهره
واند همة اطالعات مرتبط با ت ميثبت جديد . كند پيوسترا به آن 

تعيين معاهدة ثبت را كه الزم است در برداشته باشد كه اين شامل 
  . شود مي، نيزبردار  ي بهرهها دولت

در ارتباط با مسئوليت  الملل بيناقدامات كميسيون حقوق 
  »آسيب رسان«هاي  براي فعاليت ها دولت

يك سري مقررات در خصوص جلوگيري  الملل بينكميسيون حقوق 
اين . ]19[ي خطرناك ارائه داده است ها فرامرزي فعاليت ةاز صدم

اي تلقي  معاهدهي و الملل بينعنوان يك سند  سند كه هنوز به
ستفاده قرار گيرد و عنوان منبع دكترين مورد ا تواند به ميشود  مين

را در خصوص عنوان  الملل بينمتخصصان حقوق  تفكر و انديشة

دي هاسيستم پيشن. ان خسارت نمايان سازدمسئوليت دولت براي جبر
تئوري است ي براي جبران خسارت مبتني بر اين الملل بينمسئوليت 
كند بايد نتايج منتج از خطر را تحمل  ميس كه خطري را توليد كه هر ك

مراقبت  ةنگراني اصلي مربوط به وظيف ،مطابق با اين تئوري. كند
دعوا را  رت در حال اتفاق نيست، بلكه اقامةمنظور جلوگيري از خسا هب

   .كند ميبراي قرباني عليه نهاد مسئول معين مفتوح 
كه مسئوليت  ،فضاي ماوراي جو معاهدة 7برخالف مادة 

نويس  كند، پيش ميجبران خسارت را مبتني بر وقوع خسارت 
گيري توجه به عبارت جلوگيري و پيش الملل بينكميسيون حقوق 

 :مانندبه مكانيزم آشنا براي حقوق فضايي چشمگيري طور  هدارد و ب
تا اين . صدور مجوز، نظارت، اعالم، همكاري و ارزيابي خطر دارد

 ةمعاهد 6 يون مذكور تا حدودي نزديك به مادةكميس ،حدودهم
فضاي ماوراي جو شده است و متعلق به تئوري مسئوليت جبران 

نويس كميسيون  پيش. خسارت مبتني بر بيان رفتار خطاكارانه است
المللي يا مسئوليت جبران  ها مسئوليت بين كند كه دولت ميقيد ن واقعاً

موجب  ههايي داشته باشند كه ب  خسارت براي صدمات و خسارت
 اند، اگرچه اين نتيجة هاي خطرناك تحت صالحيتش ايجاد شده فعاليت

تي را كه دولت بايد اقداما ،طور ساده هاين متن ب. منطقي اين اصول است
اعالم  ،كند يا اثرات آن را تعديل كند به منظور پيشگيري از خسارت اجرا

تعيين صالحيت قابل اعمال به فعاليت نويس به منظور  شاين پي. كند مي
انتخاب  رايعني صالحيت سرزميني  ،روشن كامالً يانجام شده، معيار

ايت به مشكالت اجراي اين در برخي موارد كميسيون با عن. كند مي
هاي  هاي خارجي در آب معيار دولت صاحب پرچم را شبيه كشتي معيار،

شهروند . ر گرفته استدرياي ملي به عنوان يك راه حل تكميلي در نظ
يك كشور و تابعيت شخص حقيقي و حقوقي به عنوان يك معيار مرتبط 

  .]20[شود  ميبررسي 
نويسي كه توسط كميسيون حقوق  مشخص نيست پيش

اي  عنوان يك مقررات معاهده ارائه شده در زماني به الملل بين
 با وجود اين، اگر اين اتفاق بيفتد هيچ يك از. االجرا شود الزم

اجرايي خود استثناء  ي فضايي را از محدودةها فعاليت ،مقررات آن
نويس به رابطه با ديگر  اين پيش 18 ةدر حقيقت ماد. كند مين

كند و از هرگونه تعارض تفسير  ميمقررات معاهدات موجود اشاره 
  . كند ميجلوگيري 

ي فضايي در حقوق ها بر فعاليت ها نظارت كشور
  )حقوق تطبيقي( ها ملي كشور

هاي  جو كه مجوز را براي فعاليت ة فضاي ماورايمعاهد 6 ةمطابق با ماد
هايي  ها متعهد به صدور مجوز فعاليت دولت ؛فضايي الزم شمرده است

  .شوند ميجو انجام  يدر فضاي ماورا هستند كه واقعاً
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  تدوين مقررات الزم 
ي ها بر فعاليتدر قلمرو حاكميت خود  ها كه دولتبراي اين معموالً

بايد بر مبناي قانونگذاري ها  ؛ اين فعاليتفضايي اشراف داشته باشند
توسط  ها كنترل اين فعاليت ةعالوه بر تصريح اجاز. داخلي انجام شود
بندي  مقتضي است در قوانين ملي نوع و طبقه ،يك مقام صالح

به طور مشروح  ها ي فضايي با توجه به متنوع بودن آنها فعاليت
 يپرتاب اشيا معموالً ها قوانين ملي برخي كشور. يف شوندتعر

فضايي را كه از  يبرداري عمليات و رهگيري اشيا فضايي و بهره
ي فضايي تلقي كرده و ها نوان فعاليتع نيز بهشوند،  ميزمين انجام 

اخذ نيز،  برخي قوانين . كنند ميرژيم مجوز ملي را بر آن اعمال 
ي مالي ها و اقدامات مقدماتي، پژوهش و عمليات ها مجوز براي كار

  .]21[شمارند  ميي فضايي را الزم ها در ارتباط با فعاليت
 ،شود ميمشخص  ها با بررسي قوانين ملي فضايي برخي كشور

اند  متفاوتي انتخاب كرده ي كامالًها راه حل ها رغم اينكه كشور به
تواند با توسل  مين لكن وجوه مشتركي دارند كه قانونگذار ملي ايرا

مين نظارت بر جوه مشترك، مقررات ملي را براي تأبه اين و
ي ها از اين رو فعاليت. دكني فضايي در داخل كشور تدوين ها فعاليت

توسط مقام صالح  نيازمند صدور مجوز ها كه دولت ميفضايي مه
  .د شو يمبيان  در ادامه به ترتيب ،اند دانسته

  پرتاب
شود  ميال زماني مطرح ست؟ اين سؤفضايي به چه معنا ء پرتاب شي

. ي ارائه نشده استالملل بينكه هيچ تعريفي از پرتاب در معاهدات 
لكن هيچ كدام از  اند، برخي تعاريف توسط قانونگذاران ملي ارائه شده

. شوند ميآور نيستند و روند فني پرتاب را شامل ن نظر حقوقي الزام
فضايي در فضا  روش براي قراردادن شيءن است چندين آنچه مبره

اولين . شوند ميوجود دارد و هميشه مطابق با مفهوم پرتاب تلقي ن
تاب است كه آيا آن يك راكت پر ة نقليةخود وسيل ةبارم درهااب

فضايي است يا ابزاري است كه پرتاب با آن انجام  ةكنند پرتاب
 ء ن راكت به شيكرد م در شبيههاشود؟ از نقطه نظر حقوقي اين اب مي

بر طبق تعريفي پرتاب به معناي . فضايي در هوافضا حل شده است
تعريف شده  نيروي محركه ةوسيل هبه فضا ب ءفرستادن يك شي

ها شدن بالون در هوا نبايد پرتاب تلقي  بر طبق اين تعريف ر. است
خواهد بود كه مفهوم  به اين معناذيرفته شود پ ين تعريفااگر  .شود

الزم است تا  اي در پرتاب، انرژي جنبشياينكه نيروي محركه يعني 
اي كه در هوا توسط  نقليه ةدر مورد وسيل. بتواند به فضا برسد ءشي

شود،  ميرود و موتور راكت در يك ارتفاع معين فعال  ميهواپيما باال 
  .]22[ استفعال شدن آن  ةپرتاب لحظ ةلحظ

رسش مواجه هستيم كه پرتاب در لحظه برخاستن از حال با اين پ
فضايي  ءاي است كه موتور شي شود يا در لحظه ميزمين محقق 

 ءشي نيروي محركةرا  شود؟ اگر ما در تعريف خود پرتاب ميفعال 
از فضاپيما پرتاب تلقي  ءيي شيها در فضا بدانيم، ديگر هر ر

پرتاب الزم نيست ي براي ا هدر حقيقت هيچ نيروي محرك. شود مين
رسد كه  مينظر ن هبنابراين ب. در فضا قرارگرفته است قبالً ءو شي

پرتاب دستي يك پرتاب واقعي باشد و پرتاب دستي فضانوردان نبايد 
اما اين موضوع با مواردي . ودبه عنوان قسمتي از روند پرتاب تلقي ش

 دست آوردن يك مسير كنترل همنظور ب هكه نيروي محركه واقعي ب
  . پيما فعال شود، متفاوت استاز فضا

فضايي از ايستگاه فضايي بايد يك پرتاب مداري  ءپرتاب شي
ي مداري مثل ايستگاه ها در چنين موردي ساختار. تلقي شود

  .تواند به عنوان تسهيالت پرتاب شناخته شوند ميي فضايي الملل بين
 اًفضايي از جمله موضوعاتي است كه تقريب موضوع پرتاب اشياي

آن را تحت رژيم مجوز قرار  ها تمام قوانين ملي فضايي كشور
خصوص پرتاب شامل سه ماده است كه به قانون نروژ در. اند داده

. جو تصريح دارد يفضايي به داخل فضاي ماورا ءپرتاب هرگونه شي
شود،  ميي فضايي اعمال ها طوركلي به فعاليت هقانون فضايي سوئد ب

برد كه تحت اين قانون  مينام  1ب در بخش نيز از پرتا لكن صريحاً
. همين موضوع در خصوص انگليس نيز وجود دارد. گيرد ميقرار 

اين  1ي فضايي مطابق با بخش ها قانون فضايي انگليس به فعاليت
 بيشتر قوانين فضايي اروپا اين راهبرد را اخيراً. شود ميقانون اعمال 

قانون فضايي بلژيك از عنوان پرتاب در قانون بهره . اند پذيرفته
در هلند پرتاب . گيرد ميي پرتاب را در برها برد و در نتيجه فعاليت مي

گيرد  ميقانون فضايي ملي هلند قرار  1فضايي تحت بخش  اشياي
قانون فرانسه . كند ميي فضايي را تعريف ها كه اصطالح فعاليت

ي پرتاب يا ها فعاليت. داند مي  ميالزا مجوز براي عمليات فضايي را
دهد و  ميي فضايي قرار ها حتي تالش براي پرتاب را تحت فعاليت

. بايد از مقام ذيصالح مجوز دريافت كنند ها بنابراين اين نوع فعاليت
. گيرد ميپرتاب تحت قانون پرتاب فضايي تجاري قرار  امريكادر 

همچنين قانون . استطوركلي بدون مجوز دولت ممنوع  هپرتاب ب
قيد  9 ي فضايي روسيه در مادةها فدرال روسيه در خصوص فعاليت

مطابق با  ضايي منوط به دريافت گواهينامهي فها فعاليت كند؛ مي
مجوز براي  ،گواهينامه روسيه جديد 2001قانون . قانون هستند
ي فضايي را ضروري شمرده و قانون گواهينامه ها اجراي فعاليت

براي صدور مجوز درخصوص  يرويه و آيين ،2006روسيه 
ء پرتاب شي به موجب آن ي فضايي ايجاد كرده است كهها فعاليت

در آفريقاي جنوبي . شود مييك فعاليت فضايي تلقي  فضايي نيز
ي فضايي را ها مجوز براي فعاليت صريحاً 11قانون فضايي در بخش 

فضايي اجازة  ة جنوبي قانون ارتقاي توسعةدر كر. كند ميبيني  پيش
در استراليا دو . داند ميفضايي را ضروري  پرتاب براي پرتاب اشياي

. ي فضايي الزم شناخته شده استها مجوز جداگانه براي پرتاب
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فضايي و تجهيزات  بايد مجوز فضايي براي پرتاب وسيلةبرداران  بهره
 هر پرتاب خاص و موردي بايد اجازة فضايي داشته باشند و همچنين

 ءقابل توجه است كه در اكراين پرتاب شي. نه دريافت كندجداگا
. ي فضايي اكراين ذكر نشده استها در قانون فعاليت فضايي صريحاً

ي ها با وجود اين، قانون يك سيستم صدور مجوز در ارتباط با فعاليت
كند و فعاليت فضايي مشتمل بر تحقيقات فضايي،  ميفضايي ايجاد 

اين تعريف . ستيي و استفاده از فضاطراحي و اجراي فناوري فضا
  .]23[شود  ميفضايي نيز  ءجامع از فعاليت فضايي شامل پرتاب شي

  مداريي زيرها پرواز
مداري ي زيرها ي فعال در امور فضايي و انجام پروازها با رشد شركت
كه سؤال پيش آمده فضايي اين  گردشگر ةهايي در زمين و ظهور پروژه
  .يا حقوق هواييعاليت مربوط به حقوق فضايي است اين حوزه از ف

ارائه  صورتفضايي به دو  گردشگرخدمات  ،تا به امروز
اين خدمات براي مشتريان ثروتمند ارائه  ،هينكاول ا :اند شده
 برداران همچون آژانس فضايي روسيه قبالً برخي بهره. شوند مي

در ايستگاه  امكان پرواز و اقامت چند روزه در ارتفاعات باال را
اين نوع . اند المللي فضايي براي اشخاص عادي فراهم كرده بين

 دوم. تواند به عنوان پرواز خصوصي فضايي تلقي شوند ميتجربه 
ي ها در چارچوب پرواز اخيراً ،فضايي گردشگرخدمات به  ةارائ ،اينكه

منظور ايجاد  هي زيرمداري بها پرواز. زيرمداري در حال توسعه است
. استاز در سطح ارتفاعات باال با وسايل نقليه خاص حس پرو

 اجرا ي پروازي مختلف قبالًها  چندين پروژه بر مبناي موقعيت
. شوند ميي جانبي مثل تفريح و آموزش ها و شامل فعاليت اند شده
ي تركيبي وابسته به  ها عنوان فعاليت ي زيرمداري اغلب بهها پرواز

  .]24[شوند  ميفرض هر دو حقوق هوايي و حقوق فضايي 
يي ها مداري فعاليتي زيرها برخي پرواز ،از نقطه نظر حقوقي

در . را داشته باشندقوانين و مقررات خاص خود  هستند كه بايد
 ؛ناپذير است يت اجتنابي حقوقي براي اين نوع فعالها حقيقت خأل

. انيمند هواپيما يا قسمتي از هواپيمازيرمداري را  ةاگر ما وسيله نقلي
حقوقي ديگر اين است كه اگر چه هنوز مرز ميان هوا و  مالحظة

كيلومتر  100حد   ميفضا مشخص نشده است لكن از نقطه نظر عل
 منظور تعريف محدوده هحد پاييني فضا شناسايي شده است و ب

لذا . اند مورد استفاده قرار گرفته ها مختلف و مجوز نهادهايصالحيت 
كيلومتر قرار  100از حد  ليه باالتركه اين نوع وسيله نق صورتيدر

وز در زير مدار قرار داشته باشد حقوق فضايي بر آن نه هر چند ،گيرد
ي ها پرواز ها حقيقت اين است كه برخي دولت. شود مياعمال 

ي فضايي تلقي و مقررات مربوطه را بر آن ها مداري را فعاليتزير
در جايي كه  ،تمحقق شده اس امريكادر مسئله اين . دننك مياعمال 

اين مقررات در سازمان هواپيمايي فدرال تحت بخش خاص مربوط 

كنترل  معموالً ها دولت. به حمل و نقل فضايي تجاري آمده است
تا  اهكنند و تن ميهزار پا متوقف  60خود را بر ترافيك هوايي باالي 

ي حقوقي و ها از اين بررسي. كنند ميكيلومتر را كنترل  100
 الملل بينشود مقرراتي كه مبتني بر حقوق  ميمبرهن  ها واقعيت

باشد  ها فضايي براي تكميل حقوق هوايي درخصوص اين فعاليت
  .]25[ مورد نياز است

در حالت ديگر اگر ما حقوق هوايي را به عنوان رژيم حاكم بر 
پرواز زيرمداري بدانيم، ابتدا بايد مطمئن شويم كه اجراي حقوق 

براي نمونه اصل آزادي . كنند ميكديگر تداخل نهوايي و فضايي با ي
تواند دسترسي به  ميشود؟ آيا يك دولت  ميدسترسي به فضا چه 
مداري در را براي وسايل پروازي خارجي زير هوافضاي ملي خود

ؤاالت فاصله بين نشست و برخاست ممنوع يا محدود كند؟ س
شركت  ها وازآيا كساني كه در اين پر مثالً آيد؛  يش ميپديگري نيز 

نجات فضانورد تلقي شوند؟  نامة توانند مطابق با موافقت ميكنند  مي
كدام رژيم مسئوليت در قبال شخص ثالث در مدت نشست و 

تواند  ميفضايي گردشگر شود؟ يا آيا  ميبرخاست بر اين پرواز اعمال 
منتفع شود؟ به اين معنا كه آيا جامعه   ميالملل عمو از حقوق بين

مكانيزم سخت و دشوار  ها تواند به اين بخش از فعاليت ميل المل بين
اصولي همچون قلمرو بشريت، . را تحميل كند الملل بينحقوق 

، مسئوليت دولت در جبران خسارت، ثبت ها مسئوليت و تعهد دولت
فضايي، مشاوره، بازگشت و نجات فردي كه با  ءعنوان شي هب ء شي

كلي انواع مختلف رطو هو ببه هوافضا رفته است  ها اين پرواز
بردار  ا قابل توجيه است به دولت و بهرهآي. را دربر بگيرند ها فعاليت

ي هواپيما اعمال ها فضايي مسئوليتي تحميل شود كه به پرواز
زيرمداري را براي هر  ةنقلي هوسيل، شود؟ آيا قابل توجيه است مي

  فضايي به ثبت رساند؟ ءثبت شي ةپروازش مطابق با معاهد
فضايي سنتي هيچ  الملل بينحقوق ، توان بيان كرد ميآنچه 

ي زيرمداري نشان ها ي پروازها ارزشي به وضعيت حقوقي فعاليت
رسد بهترين راه حل ايجاد يك رژيم  مينظر  هنداده است، لذا ب

ي و ملي است تا پاسخگو به چنين الملل بينمنحصر به فرد در سطح 
واند در قانون ملي فضايي خود ت ميهر كشوري . يي باشدها فعاليت

ي فضايي ها مداري و فعاليتي زيرها طور صريح ميان پرواز هب
ني هااين موضوع همچنين نياز به يك اجماع ج. تفكيك قائل شود

ي فضايي تلقي نكند تا ها مداري را فعاليتي زيرها دارد كه پرواز
  .]26[  منوط به معاهدات فضايي نشوند

  تحصيل پرتاب
فضايي در فضاي  ء كردن مقدمات پرتاب شي اهمتحصيل و فر

 ء جو اگر چه براي موضوعاتي مثل مسئوليت و ثبت شي يماورا
در قوانين  ولي اند فضايي در معاهدات فضايي مورد توجه قرار گرفته
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شايد عدم ذكر اين فعاليت . اند ذكر نشده معموالً ها فضايي ملي كشور
كنون تفاسير تا. گردد ميبه مبهم بودن معناي تحصيل پرتاب بر 

چنانچه . ن مفهوم شده استدانان فضايي از اي مختلفي توسط حقوق
سازي و  است كه با توجه به افزايش تجاري اي بيان كرده نويسنده
سازي انجام پرتاب، ممكن است مفهوم تحصيل پرتاب به  خصوصي

ا خريد يك ماهوراه در مدار، معناي قرارداد فروش پرتاب، فروش ي
  .]27[ باشد) ندروترانسپ(ي راديويي ها دستگاه رةاجا

كردن اين موضوع در گروه  براي روشن، حقوقي كوپوس ةكميت
با وجود اين، در . كردرا آغاز  تالشي 2001و  2000كاري سال 

ل متحد در خصوص تعريف دولت پرتابگر مل  ميمجمع عمو ةقطعنام
در . نشديي در خصوص مفهوم تحصيل پرتاب ارائه اهحل ن  راه

توان  وين درخصوص حقوق معاهدات مي ةمعاهد 31 ةاجراي ماد
ي ها نامه لغت مطابق با. ة اين اصطالح كرداشاره به معناي اولي

دن يا هاكردن يا بنياد ن به معناي شروع» تحصيل«معروف حقوقي 
با وجود اين، اين معنا مشكل . شدن گرفته شده است سبب

دهد  ميصي را مورد توجه قرار ندولتي و بخش خصوي غيرها فعاليت
كننده و نه مسبب فعاليت هستند و اين امور  نه شروع ها زيراكه آن

  .]28[شود  مي انجام ها توسط خود دولت معموالً
روشن كردن مفهوم تحصيل پرتاب في المقدمه براي مقاصد 

ي پرتابگر ضروري است، چنانچه براي ها ثبت و مسئوليت دولت
در مقابل، در زمينه خاص صدور . نيز مهم است تعريف دولت پرتابگر

خود، تحصيل  ميخصوصي و عمو نهادهايمجوز  توسط دولت براي 
معاهده فضاي ماوراء جو  6ماده . تواند مشكل ساز باشد ميپرتاب ن

خواه اين . غير دولتي دارد نهادهايي ملي توسط ها اشاره به فعاليت
يا نه، لذا اين موضوع فعاليت واقعا توسط دولت تحصيل شده باشد 

  . براي مقاصد مجوز ضروري نيست

  فضايي رهگيري اشياي
تقريبا قوانين ملي فضايي تحت بررسي اخذ مجوز را براي بهره 

اين . اند كرده ميبرداري و يا رهگيري اشياء فضايي در فضا الزا
ي ها شوند لكن به عنوان فعاليت ميمعموال در زمين انجام  ها عمليات
قانون سوئد . براي مقاصد مورد نظر بايد داراي مجوز باشندفضايي 

اشاره به  1در بخش  ي فضايي صريحاًها در خصوص فعاليت
پرتاب  يي فضايي دارد و اقدامات الزم براي مانور اشياها فعاليت

قانون .  جو را بيان كرده است يشده فضايي به داخل فضاي ماورا
كه اين قانون به  دهد ميفضايي انگليس در مقدمه توضيح 

خواه در انگليس انجام  -شود ميفضايي اعمال  ءبرداري شي بهره
قانون فضايي بلژيك تبيين . خواه در جايي ديگر انجام شود ،شود
ي پروازي تحت محدوده اجراي او قرار ها كند كه عمليات مي
ي ها گيرد و عمليات پرواز را يك عمليات مرتبط با بررسي مي

فضايي همچون  ءا حركت دوراني در فضا براي شيپروازي، ناوبري ي
قانون فضايي هلند عالوه بر . شمرده است كنترل و تصحيح مدارش بر

فضايي در فضا را  يات پرواز و رهگيري اشيايبرداري و عمل پرتاب، بهره
در حقوق فرانسه درخصوص عمليات فضايي، عمليات . شود ميشامل نيز 

ده و هر فعاليتي براي پرتاب يا تالش ركار ب بهكلي  يفضايي را اصطالح
فضايي در مدت  ء مين كنترل شيفضايي به فضا يا تأ ء براي پرتاب شي

همان نحو در جايي كه مناسب است، و برگشت آن ه اقامتش در فضا و ب
  .]29[ شود ميشامل را به زمين 

. رژيم خاصي در ارتباط با مجوز عمليات فضايي دارد امريكا
كند كه هيچ فردي نبايد از هرگونه  ميتجويز  امريكاقانون ارتباطات 

ي راديويي ها دستگاهي براي انتقال انرژي يا ارتباطات يا سيگنال
 ،1992قانون سياست سنجش از دور . برداري كنداستفاده يا بهره

جش از دور را در بخش فرعي ي فضايي سنها ي سيستمها مجوز
قانون پرتاب فضايي تجاري در مقابل در . بيني كرده استپيش

با اين حال اين قانون . ي فضايي ساكت استها ارتباط با عمليات
كند كه بايد مجوز  ميي پرتاب ها برداري سايت و پايگاهاشاره به بهره

مليات ي مرتبط با عها  در روسيه، فعاليت. الزم را داشته باشند
ي ها عنوان فعاليتبرداري فضا به مستقيم براي اكتشاف و بهره

قانون صدور . و بنابراين نياز به مجوز دارند اند فضايي تلقي شده
برداري و عمليات دهد كه بهره ميمجوز روسيه همچنين شرح 

. تجهيزات فضايي، مواد فضايي و فناوري فضايي نياز به مجوز دارند
اي را ضايي اكراين در اين ارتباط الزامات گستردهي فها قانون فعاليت

ي فضايي ها اگرچه اصطالح عمليات. كند ميبراي صدور مجوز بيان 
ي فضايي در ها تحت تعريف فعاليتولي طور صريح ذكر نشده،  هب

  . قانون فضايي اكراين قرار گرفته است 1 ةماد 1بخش 
ذكري از  از طرف ديگر، برخي قوانين ملي فضايي صريحاً

براي مثال در . كنند ميي فضايي كه مجوز الزم دارند نها عمليات
قانون امور  11با وجود اين، بخش . آفريقاي جنوبي اينگونه است
ي فضايي مرتبط ها كند كه فعاليت ميفضايي آفريقاي جنوبي تعيين 

كه نياز به مجوز داشته باشند توسط وزير ذيصالح تعيين  در صورتي
از مجوز براي  ي فضايي استراليا صريحاًها نون فعاليتقا. شوند مي

ي ها لكن مجوز. آورد ميي فضايي سخن به ميان نها عمليات
جداگانه براي تسهيالت و تجهيزات پرتاب براي وسيله نقليه پرتاب 

داشتن مجوز . كند مي  ميفضايي خاص را الزا ء و براي پرتاب شي
. مچنين ضروري استو خارجي هفضايي ملي  يبراي برگشت اشيا

.   اند ي فضايي در قوانين مربوطه ذكر نشدهها جنوبي عمليات در كرة
قانون نروژ اقدمات خود  هااين بحث بايد اشاره شود كه تن ةدر خاتم

قانون نروژ  ةزيرا محدود ؛دهد ميي فضايي توسعه نها را به عمليات
 ةمحدود به اجاز هادر خصوص پرتاب به موجب عنوان و هدفش تن

  .]30[ از سرزمين نروژ شده است ها پرتاب
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ي ها كند كه عمليات ميي ملي مختلف مشخص ها رژيم ةمقايس
هرگونه  ةوسيل هدر زمين ب ها تر شامل عمليات فضايي در مفهوم موسع

اين . اند نروژ پوشش داده شده قوانين ملي فضايي به جز كشور
سوئد، بلژيك ي روسيه، ها موضوع بيشتر بطور صريح توسط كشور
، امريكاطور ضمني توسط  ههلند، انگليس و فرانسه بيان شده و ب

ي الملل بيناكراين، استراليا و جمهوري كره در راستاي اجراي تعهدات 
  .است ييد شدهشود، تأ ميي ناشي الملل بيندولت كه از معاهدات 

  ي فضايي ها  ساير فعاليت
ي ها مفهوم فعاليت ي اكراين و روسيهها مثل كشور ها برخي دولت

ر مجوز را به موضوعاتي رژيم صدو. اند فضايي را موسع در نظر گرفته
فضايي و  فناوريفضايي، تقاضا و اجراي  فناوري نظير توسعة
. اند ي فضايي تسري دادهها ي زميني براي انجام فعاليتها زيرساخت

 اجرايي رژيم صدور مجوز نسبتاً لذا پذيرفته شده است كه محدودة
ي ها رژيم صدور مجوز براي فعاليت وسيع است و تعيين محدودة

فضايي يك موضوع مربوط به امور حاكميتي و تصميم هر دولت 
هر دولت حاكم نسبت به هر موضوعي ماوراي تعهدات . است
فضاي ماوراء  معاهدة 6ة مادة ي خود آزاد است كه در محدودالملل بين

  .]31[ تصميم بگيرد

  ي فضاييها  براي نظارت بر فعاليتيجاد مقام صالح ا
تحت بررسي در تشكيل مقام صالح براي نظارت بر  ها دولت
ي متفاوتي را در ها ي الزم راهها ي فضايي و صدور مجوزها فعاليت

دي هاگيرد كه چه ن ميسا تصميم أدولت سوئد ر. اند پيش گرفته
 اي را مقام صالح براي مسئول صدور مجوز باشد و هيچ وزارتخانه

از هيئت يا شوراي  هاي فضايي انتخاب نكرده است و تنها فعاليت
نظير كره جنوبي به  ها  برخي دولت. فضايي ملي حمايت كرده است
 شور خود به عنوان مقام صالح اجازةوزارت خانه علوم و تحقيقات ك

در انگليس مركز فضايي . اند ي فضايي دادهها صدور مجوز فعاليت
كند و به  ميت كه تحت وزارت كشور كار دي اسهاملي بريتانيا ن

موضوعات ابتكارات، اختراعات و امور دانشگاه و هنري رسيدگي 
راه حل كشور استراليا نيز مشابه كشور انگليس است كه . كند مي
سيس كرده است كه ام ايمني و صدور مجوز فضايي را تأي به نا ه ادار

و در . عهده دارده ي فضايي را بها مسئوليت صدور مجوز فعاليت
در بلژيك سازمان . وزرات علوم و تحقيقات قرار دارد زيرمجموعة

ي فضايي وزير ها برداري صالح براي صدور مجوز براي بهره
توسط مقام  ها در فرانسه مجوز. استفدرال   ميي علها سياست
. شود ميجو صادر  زارت تحقيقات در امور فضاي ماوراياداري و

فني با مسئوليت مركز ملي فضايي انجام  هاي زماني كه آزمايش
 . شوند مي

براي صدور مجوز  هاي ديگر مقام ذيصالح در دولت
زارت صنايع، تجارت و يي نظير وها خانه ي فضايي وزارتها فعاليت

براي مثال در نروژ وزير صنايع و بازرگاني . اند اقتصاد ذكر شده
تولي صدور در هلند وزير امور اقتصادي م. مسئول اين امر است

در . ي فضايي قرار داده شده استها مجوز و نظارت بر فعاليت
امور ي به نام شوراي آفريقاي جنوبي براي يآفريقاي جنوبي شورا

صنايع و بازرگاني  فضايي تحت سازمان دولتي زيرمجموعة ادارة
مشغول فعاليت است و اين شورا مسئول صدور مجوز براي 

وزارتخانه يا  امريكانظير  ها ي كشوردر برخ. استي فضايي ها فعاليت
موجب قانون پرتاب فضايي  هب. د حمل و نقل مقام صالح استهان

وزير حمل و نقل مقام صالح براي صدور مجوز  امريكابازرگاني 
ي فضايي در ها از طرف ديگر مجوز فعاليت. ي فضايي استها فعاليت

درال صادر ارتباط با ارتباطات راديويي توسط كميسيون ارتباطات ف
در برخي موارد شبيه به كشور روسيه يا اكراين آژانس . شود مي

بدون اينكه  ؛فضايي ملي صالح براي صدور مجوز هستند
ي ها ي ديگر آژانسها در دولت. اي باشند خانه مجموعة وزارتزير

ي ها وزارتخانهولي فضايي ملي درگير در روند صدور مجوز هستند 
  .]32[مربوط مسئوليت دارند 

مقام صالح براي اعطاي مجوز از  ،طوركه مالحظه شد ن هما
 ةكنند اختالفات منعكس اين. يك كشور به كشور ديگر متفاوت است

رسد  مينظر  به. ي مختلف استها در دولت ها تقسميات صالحيت
بر ساختار حكومتي خود بايد تصميم بگيرند كه چه  بنا ها كشور

تواند  ميي فضايي ها عاليتدي ارتباط مستقيم با نظارت بر فهان
حاكميتي است كه حكومت مسئلة در حقيقت اين يك . داشته باشد

لكن با . ي خود را اجراء كندالملل بينبايد تصميم بگيرد چطور تعهدات 
ي است و همكاري الملل بيني فضايي كه ها توجه به موضوع فعاليت

و با يك روش هماهنگ  ها طلبد الزم است كشور ميرا  ها كشور
  . يكنواخت در خصوص صدور مجوز رفتار كنند

گيري نتيجه  
المللي  مسئوليت بين ها كند كه دولت ميفضا احراز  ةمعاهد 6 ةماد

دهد كه  مياجازه  ي ملي در فضا دارند و صريحاًها براي فعاليت
غيردولتي در فضا بايد با اجازه و نظارت  نهادهايي فضايي ها فعاليت
فضا  معاهدة 6در اين كه آيا مادة  ،با وجود اين. نظامند شوند ها دولت

به تصويب قوانين ملي خاص در تنظيم  ها شامل تعهد دولت
تعهدي براي تصويب قوانين ملي  ها ي فضايي است يا آنها فعاليت

  . استدانان فضايي  در اين راستا ندارند، مورد اختالف حقوق
جو  يفضاي ماورا معاهدة 6ي مادة الملل بيناحراز مسئوليت 

كردن ادعاي جبران خسارتي باشد كه  منظور فعال هتواند ب مي
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شوند و  ميي فضايي ايجاد ها موجب عدم نظارت درست بر فعاليت به
 تواند تحت نظرية ميچنين ادعايي . معاهده قرار گيرند 7 ةتحت ماد

ولتي د«: ي قرار گيردالملل بينكلي مبتني بر مفهوم رفتار خطاكارانه 
تواند  ميند، كي ثابت الملل بينكه مسئوليت دولت ديگر را از نظر 

يا براي فعل ي حاصله ها درخواست جبران خسارت براي خسارت
ي ايجاد ها اما اين نظريه خسارت. ترك فعل آن دولت را داشته باشد

شكي نيست كه از نظر  ».كند ميشده توسط شخص ثالث را استثناء 
متعهد به ايجاد سيستم براي صدور مجوز و  ها ي دولتالملل بين

ي غير دولتي تحت سيستم حقوق ملي خود ها نظارت بر بخش
در روش اجراي تعهد خود در اين ارتباط اختيار  ها لكن آن. هستند

خواهند اين تعهد را اجرا  ميروشي كه خود ه هر توانند ب ميدارند و 
ب قانون جامع ملي ر چارچوتواند د قواعد مربوط به نظارت مي. ندكن

 ها كشور. يا در چند قانون مختلف فضايي مدون شوندفضايي 
توانند اصول اساسي را در يك قانون ملي فضايي همانند اصول  مي

يا اينكه  كنندحقوق هوايي در قانون هواپيمايي كشوري تدوين 
  .موضوعات مختلف فضايي را در قوانين مختلف فضايي تدوين كنند

در  ها دهد كه بين دولت ميرائه شده نشان تجزيه و تحليل ا
در خصوص مقام  هانه تن. يي وجود داردها آيين صدور مجوز تفاوت

بلكه موارد  ،هستندي كه درگير اين موضوع نهادهايذيصالح و 
با . متفاوت است ها مربوط به اطالعات و امتحانات نيز بين دولت

ر مبناي قوانين و ب هاتواند تن ميوجود اين رويه عملي صدور مجوز ن
فهميده شود زيرا براي فهم بهتر اين رژيم بايد به  ها دستورالعمل

قوانين ملي تحت بررسي در اين . نيز توجه كرد ها عملكرد دولت
تر مختصر و كمتر  ميطوركلي قوانين قدي هدهد كه ب ميپروژه نشان 

لح صا نهادهايو  ها كه اكنون سازمان ، درحالياند به جزئيات پرداخته
است كه  فناوري ةتوسع قوانين اخير آيينة. ندداري صالحيت بيشتر
  . دهند ميتري را ارائه  مقررات مشروح
ترين منافع مقامات ذيصالح  مهم ،قوانين ملي فضايي در همة

ي ها كند فعاليت ميمين أبرداران لحاظ شده است يعني ت و بهره
در . ي فناوري انجام شوندها طور ايمن و مطابق با استاندارد هفضايي ب

دهد كه  مياين نشان . اين جا يكنواختي بيشتر از اختالف است
برداران فضايي اين است كه شي فضايي تحت  نگراني بهرهمهمترين 

طور درست عمل كند و براي يك مدت معقولي پس  هبرداري ب بهره
اين امري فني و مربوط . برداري اين عمل ادامه داشته باشد از بهره

 ةتواند براي راهبرد هماهنگ شده در روي ميبه فناوري است كه 
  .  صدور مجوز ملي مفيد باشد

يا ديگر منافع ، سياسي و امنيتي شرايط اجتماعي، اقتصادي
ي دولتي و ها ي فضايي بخشها در خصوص فعاليت ها دولت

صدور  روية ،در اين ارتباط. كند مييكديگر فرق  غيردولتي با
بر اعمال  ها خصوص نوع نگاه دولتدر ها ولتي ملي دها مجوز

مقررات  تهية حاكميت بر زيرمجموعه خود فرق دارد و مبنايي براي
ي ها رغم دخالت بخش به كه هد د مياين نشان . استداخلي 

ي فضايي، نقش دولت به عنوان بازيگر اصلي ها غيردولتي در فعاليت
ي فضايي براي ها تواند از طريق صدور مجوز فعاليت ميدر فضا 
اگر دولتي نتواند چنين مقرراتي را . مختلف حفظ شود نهادهاي

جو  يفضاي ماورا معاهدة 6ة تواند با ماد مين هاتصويب كند نه تن
مطابقت نمايد بلكه همچنين در حمايت از منافع ملي در فضا نيز 

  . شود ميقاصر 
 7و مادة  6ة سيستم جاري ايجاد شده توسط ماد ،با وجود اين

ي ها فضايي و مقررات كنوانسيون مسئوليت با واقعيت معاهدة
. ي فضايي در مدار  منطبق نيستها اقتصادي حقوقي واقعيت فعاليت

 ، تسهيم هوشمندانةها موريت، طراحي منطقي مأشدن خطرات نيهاج
معاهدات   ميي فني بايد جايگزين مسئوليت قديها اطالعات و كمك

تواند به مقام  ميمجوز و نظارت از اين جنبه صدور . فضايي شود
تواند از مزاياي مديريت منسجم  ميي واحد سپرده شود و الملل بين

متعاهد را  ها لكن بايد توجه داشت كه تالش دولت. برخوردار شود
معاهدة فضاي ماوراي جو انجام  6ة بايد تعهداتشان را تحت ماد
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