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هاي ا فناوريبماي كوچك فضاپي اجرام سماوي از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادي زيادي برخوردارند و امكان ارسال
فضا پيماهاي  ي به ارسالكاوي اجرام سماوي و استفاده از منابع معدني آنها ايجاد شده است و ديگر نيازبراي معدن جديد

راي بطور جد تمايل خود را هاي خصوصي با توجه به سودآوري بالقوه در اين حوزه بهكتبزرگ و انسان نيست. شر
هاي خصوصي براي فعاليت و اند. با ورود شركتگذاري در اين حوزه كردهو شروع به سرمايه برداري نشان دادهبهره

اين منابع  ضوع مالكيت و تخصيصا، موگذاري آنهها ازسرمايهاستفاده از منابع طبيعي در اجرام سماوي و حمايت دولت
برداري طور خاص به بهرههاي فضايي بهالمللي حقوقي حاكم بر فعاليتوجود آمده است. اسناد بينالملل بهدر سطح بين

رصة آنها در ع ها و تعيين حقوق و وظايفاجرام سماوي توسط بخش خصوصي توجه نكرده و متمركز بر فعاليت دولت
راي بل كنترل بالمللي در اين خصوص منجر به محيطي غير قااست. از آنجاكه فقدان مقررات بين المللحقوق بين

اي زامبورگ بربرداري از منابع اجرام سماوي توسط بخش خصوصي مي شود، برخي كشورها نظير آمريكا و لوكبهره
اص انون ملي خام به تصويب قها، اقدحمايت از بخش خصوصي و نظامند كردن و اعمال نظارت خود بر اين فعاليت

اند كه تخصيص آنچه توسط بخش خصوصي از منابع طبيعي از گذاري را بر اين اعتقاد بنا داشتهاند. آنها اين قانونكرده
صويب تكه ديدگاه غالب بر اين باور است كه حاليالمللي نيست. درآيد، متعارض مقررات بيندست مياجرام سماوي به
عاهدة فضاي المللي در مبرداري از اجرام سماوي و همچنين منابع آنها بر خالف ظاهر مقررات بينهرهقوانين ملي در ب

وي و اجرام سما نامة ماه و اجرام سماوي در خصوص ممنوعيت مالكيت و تخصيص ماه وماوراي جو و باالخص موافقت
عاهدة وني نظير مالمللي فضايي كني بيناصل ميراث مشترك بشريت است. اين تحقيق با تجزيه و تحليل اسناد حقوق

ايجاد يك  ، درصدد است دو ديدگاه را به هم نزديك كند و پيشنهاد1979نامة ماه و موافقت1967فضاي ماوراي جو 
  .ت فضايي بخش خصوصي را ارائه دهدالمللي حاكم بر فعاليرژيم بين

  لمللي، قانون ملياهاي فضايي، مقررات بينكاوي، فعاليتمعدني كليدي: هاواژه

  1عالئم و اختصارات
 International Institute of Space  المللي حقوق هوا و فضامؤسسه بين

Law (IISL) 
پرتاب فضايي قانون رقابت تجاري 

  متحدهاياالت 
Commercial Space Launch 
Competitiveness Act (CSLCA) 

  مقدمه
بر  2فيليا فضاپيماي با فرود 2014 سال در بزرگ فضايي رويداديك 

 مأموريت اصليهدف اگرچه  .محقق شد 3روستادار دنباله ةروي ستار
_________________________________ 

 ). استاديار (نويسنده مخاطب 1
2. Spacecraft Philae 
3. Rosetta 

 شده بينيپيش ةمنطق درفضاپيما  و فضاپيما كامالً محقق نشداين 
اين  حال، اين با. بود علمي صرفاً مأموريت هدف اين اما ،نيامد فرود

يرا اين باور را ز ،شناخته شد بزرگ موفقيت يك عنوانبه مأموريت
 توان از مواد معدني اجرام سماوي استفاده كرد.تقويت كرد كه مي

 ماشين يك دادن قرار داد كه توانايي پيما نشانفضا اين فرود
از فراي برداري بهرهوجود دارد. اين دار ستارة دنباله يك در روباتيك
 اجرام سماوي مانند ازبرداري بهره سوي به گامي عنوان زمين به

 مانند فضايي كشورهاي ودار تلقي شد ستارة دنباله يا سيارك يك
 براي خود كردنآماده حال نيز عالوه بر آمريكا در و چين روسيه
موجود در ماه و اجرام  مواد معدنياز  كسب ثروت فضا و به رفتن

 .]1[ هستند سماوي
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 هايستارهكاوي معدن به نسبت هااز سيارككاوي معدن
 هاسيارككاوي معدن ،زيرا. شناخته شدند ترمطلوبدار دنباله

 فواصل در داردنباله يهاستاره بيشتر. تر هستندو آسان ترمحتمل
ها سيارك يابي بهزمان دست و اندواقع شده شمسي ةاز منظوم دورتر

افزون كشد. مي خيلي كمتر طولدار هاي دنبالهستاره با مقايسه در
يل دل وجود دارند كه به زمين نزديك ييهابرخي سيارك ،براين

. ]2[ تر استديكواقعيت نز هآنها بكاوي معدنآنها به زمين  نزديكي
 يهاويژگي آنها با دهد كهمي نشانها سيارك كليبندي طبقه

 غني ارآب بسي فلزي و تركيبات از نظر زياد و تنوعداراي  مختلف
 يا براي فضا درها ماهواره حفظ براي توانمي را منابع اين. هستند
  .]3[ زمين استفاده كرد در زندگي

 كه نددار اشاره واقعيت اين بهها آمادگي و فني يهاپيشرفت
اي نزديك در آيندههاي نزديك زمين كاوي سياركامكان معدن

 اتاقدامها برخي شركت ،واقعيت خواهد شد. بر اين اساس به تبديل
 د معدني درفعاليت براي استخراج مواسازي آماده براي را خود

 لحا در بزرگ شركت اند. دوكرده شروع شمسي ةمنظوم
 هاييشآزما و انجام هاسيارككاوي معدنكردن مقدمات فراهم

 كه دهدمي اين تحوالت نشان بنابراين، .]4[اند تخصصي شده
 .دارند ياجرام سماوكاوي معدنبه  خصوصي تمايل صنايع و بخش

خود و گذاري سرمايهبخش خصوصي براي حمايت از  در نتيجه،
نها ليت آانع از فعام كه احتماالً الملليبينبراي جلوگيري از مقررات 

واست حمايت درخ شود،ساوي ميكاوي از اجرام مزة معدندر حو
  قانوني دولت متبوع خود را دارند. 

لي ن داخانوقاخيراً، كشورهاي امريكا و لوكزامبورگ در اين راستا 
ه اند كه به موجب آن به بخش خصوصي اجازجديدي را تصويب كرده

ه از معاهدة فضاي ماوراي جو، منابعي را ك 2رغم مفاد مادة دهند بهمي
ز اوتي اذكور تفاسير متفمند. كشورهاي كنند، مالك شوفضا استخراج مي

در خصوص عدم تخصيص  1967معاهدة فضاي ماوراي جو  2مادة 
زة دم اجاعدهند. در حقيقت اين ديدگاه بين فضا توسط كشورها ارائه مي

ا به ل آنهتقاحاكميت در فضا و عنوان مالكيت و تملك منابع فضايي و ان
ن ملي . اين قواني]5[ زمين توسط بخش خصوصي تمايز قائل شده است

، ته استالملل فضايي را با چالش جديد مواجه ساخدر حقيقت حقوق بين
اهدة مع از اين جهت اين سؤال را متبادر كرده است كه آيا مقررات

فضاي ماوراي جو در خصوص عدم تخصيص و عدم مالكيت منابع 
  فضايي نقض شده است يا خير.

 استخراج براي الملليبين نظام حقوق فقدان يك حال، اين با
در مشكالت جدي را  تواندمعدني توسط بخش خصوصي مي منابع

طوركه بيان شد، يك طرف همان از. كند ايجادالملل بينسطح 
فقدان يك قانون نظارتي بر بخش خصوصي و وجود تفاسيري از 

كاوي ليت بخش خصوصي در حوزة معدنكه فعا الملليبينمقررات 

ي تجاري هافعاليت تواند حركتمي ،كندمنع مياز اجرام سماوي را 
 تكنولوژي در نوآوري و يا متوقف سازدكند  را بخش خصوصي

حقوقي  رژيم يك وجود ديگر، عدم سوي از .ببرد بين از فضايي را
نشده و  كنترل تواند محيطمي معدني منابع استخراج براي الملليبين

كند. همچنين،  ادايج فضايي يهافعاليت براي بدون نظارتي را
دهد. زيرا در  قرار آسيب معرض فضا را در فرد به منحصر اكوسيستم

اين كه نظارت جهاني بر مصرف منابع معدني  حال حاضر، بدون
از اين  فضايي كشور فقط تنها چند ،فضايي وجود داشته باشد

د. اين تحقيق به بررسي حاكميت و خواهند شها منتفع فعاليت
فضاي ماوراي  ةمعاهد 2 ةبر ماد تأكيدمالكيت بر اجرام سماوي و با 

اين تحقيق  ةدر محدود .پردازدمينامة ماه موافقتجو و همچنين 
برداري درخصوص بهرهكه آيا تصويب قوانين ملي  شودميمشخص 

ت و آيا مشروع اسالملل بينز منظر حقوق از فضاي ماوراي جو ا
امكان سازش و جمع بين استخراج و انتقال آنها به زمين و عدم 

فضاي ماوراي جو  ةمعاهد 2 ةتخصيص و مالكيت مندرج در ماد
المللي ، امكان چه راهكار بينوجود در صورتهمچنين  .وجود دارد

  توان پيشنهاد داد. براي درنظرگرفتن منافع كشورهاي ثالث مي
المللي نياز است تا ينبك واحد مركزي رسد، ايجاد يميبه نظر 
وي م سمااز اجرا آزاد استفاده و دسترسي رسميت شناختن با فرض به

 جهتو با و رپايدا در يك راه جهاني ةيك جامع از بتواند ملت هر براي
 گذاريه اشتراكب، در جهت توسعه حال در كشورهاي منافع به

  بردارد.گام  حاصله از آن منابع معدني منافع منصفانه

داري از برهرهب ربالملل فضايي حاكم حقوق بين
  اجرام سماوي

 اجرام سماويبرداري بهره بررسي براي الملليبين مهم چندين سند
اكم بر معاهده اصول ح« مرتبط حقوقي مهم سند اولين. دارد وجود

 برداري از فضاي ماوراي جوهاي كشورها در استفاده و بهرهفعاليت
 ةعاهدم عنوان به كه است، »1967 ديگر اجرام سماويشامل ماه و 

ي ماوراي معاهدة فضا بر عالوه .شودمي شناخته فضاي ماوراي جو
 بر روي ماه تفعالي بر كه حاكم است» 1979 ماهنامة موافقت« جو،
  است. اجرام سماوي ساير و

  معاهدة فضاي ماوراي جو
 از برداريبهره مستقيم و خاص بهطور به فضاي ماوراي جو ةمعاهد
پردازد، لكن در سماوي نمي اجرام ساير و ماه در فضا از جمله منابع
و به دو اصل حقوق فضايي اشاره فضاي ماوراي ج ةمعاهد 1 ةماد
دهد. در اين ثير قرار ميأفضايي را تحت تبرداري بهرهشود كه مي

 و براي سود به - 1 استفاده بايد و اكتشاف شود كهماده اشاره مي
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قلمرو همه بشريت  در بايد -2 و شود انجام كشورها ةهم منافع
 يا قح سه فضاي ماوراي جو، ةمعاهد 1 ةماد دوم بند باشد. در

برداري بهره حق و رايگان اكتشاف حق آزاد، دسترسي حق آزادي:
 2مادة در  همچنين، .ماوراي جو بيان شده است فضاي از آزاد

ها دولتعدم حاكميت و عدم تخصيص ملي فضا توسط بر معاهده 
معاهدة فضاي ماوراي  6در اين راستا بايد به مادة  شده است.تصريح 

ها را براي فعاليت المللي دولتجو نيز اشاره شود كه مسئوليت بين
بخش خصوصي در فعاليت آنها در فضاي ماوراي جو مشخص 

  كند.مي
  
 و  كشورها ةهم ها به سود و منافعانجام فعاليت

   »بشريت ةقلمرو هم«
 ةقلمرو هم«و  كشورها ةمهها به سود و منافع انجام فعاليت

ا تنه كه است مبهم و كلي مفهوم يكبراساس يك نظر،  »بشريت
گر كند. در نظر ديميبيان  الملليبين همكاري تمايل كشورها را به

 رمنافع د گذاشتن اشتراك به براي خاص تعهد يك مفهوم، اين
 كه تمايل رسدمي نظر به فضاست. كاوش از و استفاده هنگام
براي  صليا استدالل. است اول تفسير به سمت قبول دانانحقوق
 به مكانيسم براي ايجاد خاص يرژيم فقدان تفسير اين

 1 ةاداين بند از م كلي بندياحتمالي است و فرمول گذارياشتراك
 هيچ براين،عالوه. استمبهم  نسبتاً فضاي ماوراي جو، ةمعاهد

از  .آيدنميدست بهمعاهده  در كشورها ةمنافع هم و سود تعريفي از
 تعهد كي نه اخالقي و تعهد يك عنوان به موصوف عبارت رو،اين

داللت  صرفاً »كشورها ةمنافع هم و سود به« عبارت و است قانوني
  .]6[ فضايي دارد يهافعاليت ةزمين در الملليبين همكاري بر

يي كشورها مردم ةهم از منافع »بشريت ةقلمرو هم«مفهوم 
 ضايف كشف و استفاده براي توانند از فناوريكند كه نميحمايت مي

 تخدم در افض از استفاده مستلزم بند اين ماوراي جو استفاده كنند.
برخي  ،اصل اين مبهم بودن علت به حال، اين با. است بشريت تمام

 هيچ قتدر حقي. ملموسي از آن متصور نيستپيامد  هيچ كه معتقدند
 ر نتيجهدنشده و  در معاهده ارائه »بشريت ةقلمرو هم« از تعريفي

تواند موجب نيز مي اين وضعيت. شده استمختلفي  منجر به تفاسير
 همكاري براي اخالقي دستورالعمل يك عنوانبه اصل درك اين

 همكاري هدتعيك  عنوان به عنوان يك اصلو نه به الملليبين
  .]7[ شود تلقي الملليبين

 . آيااحتمالي است تفسير نيز داراي چندين »بشريت« اصطالح
يك  صرفاً يا است المللبين در حقوق جديد موضوع حقوقي اين يك

سطح  درآميز مسالمت سياسي همكاري قصد بيان براي مبهم ةكلم
نظر فضاي ماوراي جو است؟ به  در فعاليت مورد الملل دربين

وجود ندارد. از  بين كشورها توافقي در اين خصوص هيچرسد مي
ة معاهد نويسزمان پيش بايد در را »بشريت«يك منظر مفهوم 
 فضاي ازبرداري بهره. بررسي كرد 1967 در سال فضاي ماوراي جو

. نبود پذيرامكان اصلي جريان يك عنوان تجاري در آن زمان به
 فضا درها فعاليت دادن به انجام اطمينان معاهده اين اصلي هدف
از اين مفهوم  كه تفسيرحاليدر. تخصيص آن بود عدم وها ملت بين

 وها دولت است كه اقدامات پايدار ةمفهوم توسع در حال حاضر شامل
 زيست با رعايت و حفظ محيط بايد فضاي ماوراي جو درها شركت
در حقيقت حقوقدانان در حال حاضر از  .آينده باشد يهانسل براي

 .]8[ كنندپايدار استفاده مي ةتوسع اجراي اين اصل به نفع

  
 حق و رايگان اكتشاف حق آزاد، دسترسي حق 

  ماوراي جو فضاي از آزادبرداري بهره
 و در جهت سود ايدباز فضاي ماوراي جو  آزادبرداري بهرهو  اكتشاف
 احترامها زاديآ اين بايد بهها دولت. شود انجام كشورها ةهم منافع

نها آكه فعاليت  است منفي مها متضمن يك مفهوگذارند. اين آزادي
 فقط دسترسي ديآزا باشد. داشته تداخلها دولتآزادي ديگر  با نبايد

 و استفاده يهاآزادي برخالف اجرام سماوي است، به دسترسي
 ي هر دواجرام سماومارواي جو و  فضاي به اعمال قابل كه اكتشاف،
 را سكه هيچك ستبه اين معنا در معاهده در حقيقت تعهد. هستند

  .]9[ كندنمي محروم اجرام سماوي به دسترسي از
 ةدارند در معاهد ها اشارهآزادي به فعلي تعهداتي كه ةروي
ا در ارتباط ب شوند.تفسير مي موسع طورهبكامالً  ماوراي جو فضاي

 از يروشن و دقيق يك تعريف مجدداً بايد نيز برداريحقوق بهره
 مراهه بايد هاآزادي اين اين،برعالوه .ارائه شوند تعهدات وها آزادي

 1 ةماد همان تبعيض باشد كه در تعهد براي انجام فعاليت بدون با
 ةتوسع ةدرج به توجه بدون بايد كشورها بنابراين،بيان شده است. 

اجرام  فضاي ماوراي جو و از استفاده و كاوش آنها، حق اقتصادي
 شتهدا يكسان به اين اجرام سماوي مبناي دسترسي بر سماوي را

 باشند.

 براي طالحاص تعريفي از اين استفاده، آزادي براي بر تمركز با
اي مقدماتي كاره در و خود معاهده دربرداري بهره حقوق شمول

يري تفس مشكالت اين عدم تعريف. است نشدهتدوين معاهده بيان 
 ضااده از فكلمه استف آيا كه است اين مشكل. را به همراه آورده است

  شود يا خير؟زمين نيز مي از از منابع خارجبرداري بهرهشامل 
برداري بهره حاوي حقوق »استفاده« ةتفسير اول كلمبر بنا

معاهده  از كلمه استفاده دراست كه برداشتي ناشي از  وشود مي
به تحقيقات علمي اشاره  »اكتشاف« ةكلم شود.مي مناطق قطبي

به هر فعاليت ديگري غير از  »استفاده« ةكه كلمدرحالي .دارد
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 ،»استفاده«ة اطالق كلم ،اينشود. بنابرق مياطال تحقيقات علمي
توان حال مي گيرد. با اينرا در بر مي »از منابعبرداري بهره« ةكلم

اجرام سماوي، هر دو  ازبرداري بهرهاستدالل كرد كه هنگام 
تمايزي در در يك زمان قابل اجرا هستند و هيچ  و استفاده اصطالح

چندين « ي ماوراي جوفضا ةاين، معاهدربعمل وجود ندارد. عالوه
ندارد. برداري بهرهكند كه ارتباط با ذكر ميرا  تحقيقات علمي »بار

 ةد دارد. نگاهي به نتيجبين اكتشاف و استفاده وجو يتمايزالبته يك 
ملموسي را توليد . اكتشاف منافع دهدرا نشان مي ها تمايزفعاليت
كه استفاده از فضاي ماوراي جو چنين منافعي را كند درحالينمي

برداري بهرههاي در اين تفسير فعاليت ،كند. همچنينتوليد مي
  د.نگيرقرار مي »استفاده«تجاري تحت اصطالح 
نويس نظر داشته باشيم كه در طول پيش مهم است كه در

يي ع فضاسازي منابتجاري اقدام به ، تقريباًي ماوراي جوفضا ةمعاهد
ها تعالي. بنابراين، فقدان تعاريف واضح در مورد اين فبودمشكل 

 هرگز قابل درك است. با اين حال، عدم وجود چنين تعريفي،
ه سمت ب توالتح و متوقف نكرداز فضا  در استفادهرا ها دولت
ونه چ گ. در حين اين تكامل، هيرفته است تجاري از فضا ةاستفاد

ه رفتصورت نگ استفادهبه اين ها دولتاز طرف اعتراض رسمي 
كه ست ا »استفاده« ةكلمموسع بر تفسير عالوه . اين استدالل است

 شود.تجاري نيز ميبرداري بهرهشامل 

  تخصــيص ملــي فضــا توســط ممنوعيــت تصــرف و
  هادولت

 ،ماوراي جو فضاي«ي ماوراي جو: معاهدة فضا 2مادة بر طبق 
 ادعاي با ملي تصرف معرض در ،سماوي اجرام ساير و ماه شامل

 قرار ديگري وسيلهبه هر  يا اشغال يا استفاده ةوسيله ب حاكميت

ي معاهدة فضا 1 ةماد در مندرج يهاآزادي و 2مادة با تلفيق  ».ندارد
عنوان  به تواندمي ماوراي جو فضاي حقوقيوضعيت  مارواي جو،

 ةالبته بايد توجه داشت كه نظري. اموال متعلق به عموم شناخته شود
نيست كه  4اموال بالصاحب ةنظري اموال متعلق به عموم همان

توانند ها و مناطق را ميبرخي حوزه در ادعاي حق حاكميتها دولت
  داشته باشند.

تا به  1967جو در سال  يماوراي معاهدة فضااز زمان انعقاد 
ميراث و اموال مشترك  استفاده از فضا براساس دكترين ةامروز، نحو
است كه براساس آن تمامي اجرام  شدهبشريت تنظيم  ةبراي هم

ها و حتي فضاي خالي سماوي اعم از كرات، سيارات، خرده سيارك
ثابه ميراث ها در آن قرار دارند به مو ماهواره هاسفينهجو كه  ماوراي

دولت يا فرد حقيقي يا حقوقي  و اموال مشترك تلقي شده و هيچ
نداشته و نخواهد  صالحيت اعمال مالكيت شخصي بر آن مناطق را

_________________________________ 
4. Res Nullius 

 »هيچكس براي چيزي« واقعي معناي اموال بالصاحب به .داشت
 مناطق به مربوط اموال متعلق به عموم مسائل حال، اين با. است

ها دولتحقوق  مربوط به و هستند باز همه براي كه است خاصي
ملي  تخصيص ممنوعيت و 1 ةماد يهاآزادي از اين تركيبي. نيست
 يهاويژگي وضوح كه به دوم است، ةماد در شده داده توضيح
  .]10[ دهدمي نشان اموال متعلق به عموم را دكترين

 ،اوالً. آيدپيش مي 2مادة بررسي  هنگام در الؤس چندين
لق به در خصوص دكترين اموال متع 2مادة دقيق  ةدامن و كاربرد

 قرار 2مادة  تحت خصوصي يهاشركت آيا. نيست عموم روشن
عدم تخصيص  اآي ،ثانياً است؟ ممنوع ملي و تنها تخصيص گيرندمي

 اين شود؟ يا اين كهمي شامل منابع حاصله از خارج زمين 2در مادة 
ست، ا اجرام سماوي و ماوراي جو مناطق فضاي درباره فقط ماده
   است. ساكت آنجا مورد منابع حاصله از در لكن

ر متباد 2مادة  آنچه از عدم تخصيص فضاي ماوراي جو در
با  ست و ارتباطيهادولتوع مربوط به شود اين است كه موضمي

ح اين دليل مطر خصوصي ندارد. اين موضوع به يهاوضعيت شركت
 ايجاد شده از اجرام سماويبرداري بهرهال با ؤس شود كه اينمي

يز ن خصوصي نهادهاي به 2مادة  آيا كهاست است مبني بر اين 
برخي بر  .شوديمعضو را شامل  يهادولت فقط يا كندسرايت مي

صيص نه تخملي و  تخصيص از تنها دوم ةاين باور هستند كه ماد
   .كندان مييرا ب 2مادة  ةدامن ةمحدود اين. كندمي صحبت خصوصي

، تخصيص عموميعدم تجويز  عالوه بر آيابه بيان ديگر، 
ا ي است ممنوع در معاهدة فضاي ماوراي جو نيز خصوصي تخصيص

عدم  تخصيص توسط بخش خصوصي به ةجازطرفداران ا .خير
و آن را كنند مياشاره  ماده اين در »خصوصي« كلمه وجود تصريح

اساس دانند. برمي خصوصي آن توسط بخش احتمال انجام عنوانبه
فضاي  توانند مواد معدني درمي خصوصي يهاشركت ،اين نظر

 تخصيصكاوي كنند و به خود معدنماوراي جو و اجرام سماوي را 
 از يا ودخ جانب از كه فردي ،براساس اين ديدگاه بنابراين،. دهند
 الملليبين سازمان يك يا خصوصي انجمن يك يا ديگري طرف
 لهجم از فضاي ماوراي جو از شيبخ هر قانوناً تواندكند، ميمي عمل
ن ايز بيتم اجرام سماوي را به خود تخصيص دهد. امكان ديگر و ماه

 تخصيص و با بيان حاكميتتوان ميو دولتي را  خصوصي تخصيص
 شارها حاكميتي حقوق به فقط دوم ةماد در ملي تخصيص داد. نشان
خصوصي باز  خاصاش حقوق مالكيت براي امكان نتيجه در و كندمي

يت براي ممنوع استدالل سه تفسير، اين مقابل در .]11[ است
 بع آن توسط بخش خصوص نيز بيانتخصيص اجرام سماوي و منا

  كه عبارتند از: ]12[ شودمي
 فضاي ماوراي جو، تعيين آن به عنوان وضعيت به نگاهي - 1

 موضوع است كهگر اين بيان اموال متعلق به عموم،
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 پذيرامكان خصوصي يا عمومي نهاد يك تخصيص توسط
 تقويت اين نظر نويس معاهدهبا نگاهي بر پيش. نيست
 را خود قصد وضوح به معاهده اين نگارندگان يعني شود،مي

 طور كلي نشانبه فضا در مالكيت به استثنا كردن حقوق
فضا را به توانند نيز نمي خصوصي يهاشركت لذا و اندداده

   خود تخصيص دهند.
 يعني منقولغير اموال بر حقوق ويژگي مورد در دوم استدالل -2

 هادن يا دولت يككه درصورتي. زمين است اي ازقطعه يك
 اب ستا ممكن مجوز صالحيت بر آن قطعه زمين را داشته باشد،

 امكان هاي خصوصيقانون ملي بتواند به شركت تصويب
قول غيرمناموال  بر حيتحال، صال اين . بابرداري را بدهدبهره

تا بتوانند اجازه  نيست پذيرها امكاندولتدر فضا توسط 
  .تخصيص بدهند

 دوم ةماد لاعما براي كه است مشابهي استدالل سوم استدالل -3
ة فضاي معاهد 6و  2مواد  تركيب هنگام .شودمي استفاده

 رب رتنظا و مجوز به صدور ملزمها دولت، ماوراي جو
ها دولت نتيجه، هستند. درغيردولتي  ي نهادهايهافعاليت
 فاقد خودشانها دولت كه با توجه به اين حقيقت توانندنمي

ي بر فضاي ماوراي جو و اجرام سماو حاكميت ادعاي قدرت
  بدهند.  اجازه تخصيص خصوصي يهاهستند، به شركت

از اجرام برداري بهره حقوق در ارتباط با 2مادة  تحليل و تجزيه
 2ة مادشود كه آيا ال مطرح ميؤو اين سد سماوي اهميت زيادي دار

ام سماوي فضاي ماوراي جو و اجر در زمين از خارج به منابع اشاره
 2ادة م در يفرازمين ي ماوراي جو منابعمعاهدة فضاآيا . يا خير دارد

حاصله از ع تخصيص مناب كه آيا معني اين به ؟شودرا شامل مي
 است يا ممنوع اجرام سماوي همچون تخصيص خود اجرام سماوي

 شوندمي استثنا خارج از زمين منابع معاهده، 2مادة  اساس ظاهربر
  است. پذيرامكان آنها در نتيجه تخصيص كه

 ده وبرخي قائل بر ممنوعيت تخصيص منابع اجرام سماوي بو
ي وار اجرام سمبرخي ديگر قائل به عدم ممنوعيت براي منابع د

در  خارج زمين منابع برداري ازبهره اول، ةفرضي . پيروندهست
 اين اصلي يهااستدالل از يكي. شودمي تعريف 2مادة  ةمحدود
د آن وجو منابع فضاي ماوراي جو و ميان كه هيچ تمايزي است
 آنها نابعم و اجرام سماوي شامل اي جوروفضاي ما بنابراين، .ندارد
در اجرام  عمناب تجويز تخصيص كه است ديگر اين استدالل .دشومي

 تمام كندمي اعالم كه بود معاهده خواهد 1 ةدر تناقض ماد سماوي
ا تخصيص زيرا ب باشد. كشورها ةهم منافع و سود به بايدها فعاليت

هاي خصوصي، موضوع به سود و منافع همة آنها توسط شركت
 .]13[كشورها نخواهد بود 

جود مو منابع برخي استدالالت به نفع تخصيص ال،ح اين با
كه فضاي ماوراي جو و  شودمي در اجرام سماوي دارد. استدالل

وم ه عمدريا اموالي هستند كه متعلق ب اجرام سماوي مانند بستر
 چنين است لكن ممنوع منطقه اين مردم هستند. اگرچه تخصيص

 الل شدهاستد همچنين. ندارد وجود آن طبيعي منابع براي ممنوعيتي
 آزادي از بخشي فضاي ماوراي جو منابع برداري ازبهره است كه
 د،ش بيان باال در طوركهاز فضاي ماوراي جو است. همان استفاده
 در گيرد،برمي در نيز را »برداريبهره« واژة »استفاده« اصطالح
 2 عمال مادةامعاهده، مانع  1 مادة در مذكور» استفاده«آزادي  نتيجه

همچنين طرفداران  .شودمي منابع معاهده بر عدم تخصيص اين
و خصوصي  يهاشركت به ممنوعيت تخصيص توسط 2مادة شمول 

ه ك دنكني ماوراي جو استناد مي معاهدة فضا 6 ةماد بهنيز 
  .كندرا مطرح ميها دولت الملليبينمسئوليت 

  
 ها براي فعاليت بخش خصوصـي در  يت دولتلمسئو

  كاوي ماه و اجرام سماويمعدن
 عضو يرهاكشودارد كه ي ماوراي جو بيان ميمعاهدة فضا ،6 ةماد

 ماه شامل ماوراي جو فضاي در ملي يهافعاليت قبال در ن معاهدهاي

 يا دولتي سساتؤم را هافعاليت اين خواه ،اجرام سماوي ساير و

 اينكه از اطمينان حصول براي و ،دهند انجام دولتيرغي هايتشرك

 رتصو معاهده اين در رحطم مفاد با انطباق در ملي هايفعاليت
  .كرد خواهند تقبل را الملليبين مسئوليت ،گرفت اهندخو

 لشام فضاي ماوراي جو در غيردولتي هايشركت هايفعاليت 
 شورك آن مستمر نظارت و مجوز مستلزم ،سماوي اجرام ساير و ماه

 .شدبا برخوردار الزم نيتأش از كه بود اهدخو معاهده اين عضو

 رجوز بو صدور م نظارت اساس اين ماده تعهد بهها بربنابراين، دولت
 يتمسئول آنها. فضا دارند در خود خصوصي نهادهاي يهافعاليت

  .اندفتهگر عهده بر بخش خصوصي را فعاليت براي الملليبين
 لئومس راها دولتجو ي ماورايمعاهدة فضا 6مادة 

 جرامخود در فضاي ماوراي جو و ا ةبخش خصوصي تابع يهافعاليت
را شركاي ها دولت زيرا است مهم اين ماده. سماوي دانسته است

فضايي  يهااليتفع اينكه از مستقل ،سازدمي هاي فضاييفعاليت
 ينهادها توسط هافعاليتاين  اينكه ياد باش يا تجاري علمي ماهيتاً

يص تخص از اگر دولتي بنابراين، .دشو انجام عمومي يا خصوصي
 تواند مجوزيباشد، او نمي ممنوع اجرام سماوي و ماوراي جو فضاي
خصوصي متبوع هاي شركتتخصيص منابع معدني به  انجام براي

  خود اعطا كند.
بخش  از طرف ديگر، طرفداران عدم ممنوعيت تخصيص

بيان  ي ماوراي جومعاهدة فضا 6خصوصي نيز با استناد بر مادة 
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بخش كاوي معدندر خصوص  الملليبيندارند كه معاهدات مي
 فوق ةخصوصي ساكت است و فعاليت بخش خصوصي بر طبق ماد

هايي كه دولت . بنابراين،هاي عضو معاهده واگذار شده استبه دولت
عضو معاهده هستند اختيار دارند بر طبق قوانين ملي اين اجازه 

خود اعطا كنند. در مقابل  هاي خصوصيفعاليت را به شركت
هاي المللي فعاليت بخش خصوصي به عهدة دولتمسئوليت بين

آنهاست. به هر حال آنچه مشخص است طرفداران ممنوعيت 
تخصيص منابع معدني توسط نهادهاي خصوصي و طرفداران عدم 

  .]14[كنند ممنوعيت به اين ماده استناد مي

  ماه و اجرام سماوينامة موافقت
كه  ن تصويبپنجمي از پس 1984 سال در 1979 نامة ماهموافقت

 الح در .]15[االجرا شده است اتريش انجام گرفت، الزم توسط كشور
 چهار كشور آن را وتصويب  رانامة ماه موافقت كشور شانزده حاضر،
 بتصوي را معاهده ينا كشورها از معدودي تعداد اند. تنهاكرده امضا
و در  ردندازيادي  اعتبار المللن رو در جامعه بيناند و از ايكرده

 .ندنكحمايت نمي آن حقيقت كشورهاي داراي صنعت فضايي از
 يراثم ، معرفي اصلنامهموافقتدليل اصلي عدم تصويب اين 

 براي دياصل در حقيقت تهدي اين. شودبيان مي بشريت مشترك
 جمله منافعهاي مختلف از صنعتي در زمينه كشورهاي از بسياري
 يك عنوان بهنامة ماه اگرچه موافقت امروزه، .]16[ آنهاست اقتصادي

 تحليل و يهتجز وجود اين، با ،شودمي محسوب ناموفق سند حقوقي
 .درهميت زيادي دااز اجرام سماوي ابرداري بهره ةسند از جنب اين
از حت صرا به كه است الملليمعاهدة بين تنها اين تاكنون، اوالً زيرا
 ثانياً. كندصحبت مي فرازميني از منابع طبيعيبرداري بهره

اي آن جديد باشيم، محتو حقوقي رژيم كه درصدد ايجاد يكهنگامي
نويس تواند در پيشها مياختالفات پيش آمده و نظرات دولتو 

و  معتبر معاهدة نامة ماه يكثالثاً موافقت .معاهدة جديد مفيد باشد
اند در حال كشورهايي كه آن را تصويب كردهبراي  كه است نافذ

ا ن رآ، هر چند كه تعداد كثيري از كشورها ستاالجراحاضر الزم
 اتمقرر رعايت به ملزمنامه موافقتاين  عضو كشورهاي. اندنپذيرفته

 ديده اموفقن ةمعاهد يك عنوان به كليطور به اگر حتي هستند، آن
  .شود

 
 ز مقـررات  برخـي ا مبـين   1979نامـة مـاه   موافقت

  1967معاهدة فضاي ماوراي جو 
ي معاهدة فضايي مندرج در هاآزادي و اصول ماه،نامة موافقت

 حال، اين با. كندمي تأييد شرح آن گذشت، ماوراي جو را كه قبالً
به اجرام  فقطنامه موافقتمقررات اين . است متفاوت بيان آنها ةدامن

را  زمين از خارج مواد و شودمي اعمال شمسي ةمنظوم در سماوي

نامة ماه موافقت كه زماني. كنداستثنا ميرسد مي زمين سطح به كه
 ديگر و آن اطراف مسيرهاي و مدار شامل كند،به ماه مي اشاره

ي معاهدة فضا با مقايسه در بنابراين،. شودنيز مي اجرام سماوي
معاهدة  در. است بهبود يافته ماوراي جو، تعريف اجرام سماوي

 آن ذكر منابع طور كلي فضاي ماوراي جو وهكه ب فضاي ماوراي جو
 موضوع فقط اين آيا كه شودال به ذهن متبادر مياين سؤ شود،مي
 شودمي ماوراي جو اعمال فضاي در موجود جرم سماوي هر مورد در

  . شوديا جرم سماوي كه به زمين نيز برسد اعمال مي
ي ماوراي ة فضا) معاهد1، (1 ةماد اصولنامة موافقت 4مادة  1بند 

   :داردترتيب زير بيان ميه جو را ب
 و ها باشدانسان ةيكل عمل ةحوز بايد ماه ازبرداري بهره و اكتشاف«
 از نظر قطع ،ورهاكش ةكلي مصالح خاطر به و منافع جهت در

 منافع به دتوجه باي. شود نها انجامآ علمي يا اقتصادي ةتوسع ميزان
 ستانداردهاياارتقاي  به نياز نيز و شود و آينده داده حال يهانسل

 مطابق ةتوسع اجتماعي و و اقتصادي پيشرفت شرايط و باالتر زندگي
  ».متحد ملل منشور با

ي از جو، هيچ تعريف ي ماورايمعاهدة فضامشابه نامة ماه موافقتدر 
 لعم ةحوزبشريت/  قلمرو تمام« و »سود« ،»منافع« اصطالحات

 افياض تعهد يك با وجود اين .ارائه نشده است »هاانسان ةكلي
يعني  ،ستا شده معرفينامه موافقتدر اين  )حقوقي يا اخالقي(

 نياز به ارتقاي و آينده و كنوني يهانسل منافع به توجه
است.  دهآين و كنوني يهانسل زندگي. ذكر از باالتر استانداردهاي
 تعريف هتج گامي در عنوان بتواند به شايد پردازياين عبارت

 .تلقي شود» بشريت« اصطالح

 ةماد. شودمي يافتنامة ماه موافقت 9 و 8مواد  در دسترسي آزادي
. كندمي اشاره ماه مناطق تمام به دسترسي آزادي به صراحت به 9,2

اي احداث خواهند ها به گونهايستگاه«آمده است:  9 ةماد 2در بند 
ماها ضاپيفدسترسي به تمام مناطق ماه از جانب پرسنل،  مانعشد كه 

 1 ةرات و مادكه مطابق با مقر، هاي عضوو تجهيزات ديگر دولت
، هايي هستندي ماوراي جو در ماه مشغول فعاليتمعاهدة فضا

ي ضامعاهدة ف 1مادة  با مطابق بايد آزاد دسترسي اين». نشود
   .نجام شودماوراي جو ا

: كندبيان مي زير به ترتيب را آزادي اين نيز پيامدهاي عملي 8مادة 
هاي خود را در كاوش و توانند فعاليتهاي عضو ميدولت«

هر جا بر روي نامه موافقتاز ماه بر مبناي مقررات اين برداري بهره
هاي مقصود دولت ) براي اين2 نند.كسطح يا زيرسطح ماه تعقيب 

الف) اجرام فضايي خود را بر روي ماه  :طور خاصبهتوانند عضو مي
پيماها، تجهيزات، ماه پرتاب كنند و ب) افراد، فضا فرود بياورند يا از

د را در هر جا بر روي سطح ها و استحكامات خو، ايستگاهتأسيسات
، تأسيساتپيماها، تجهيزات، يا زيرسطح ماه قرار دهند. افراد، فضا
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سطح انند به آزادي در سطح ماه يا زيرتويحكامات مها و استايستگاه
هاي هاي دولتج) فعاليت ماه حركت كنند يا حركت داده شوند و

هاي ديگر تداخلي با فعاليت ،اين ماده 2و  1عضو مطابق با بندهاي 
  ».هاي عضو در ماه نخواهد داشتدولت

ند بهاي عضو ذيربط طبق هرگاه چنين تداخلي صورت گيرد، دولت
 ابهايي را انجام خواهند داد. مشورتنامه موافقتاين  15مادة  3و  2

 كشورها ةهم اگر. دارد نيز هاييمحدوديت دسترسي آزادي حال، اين
كه  شوند استفاده ايگونهبه بايد دسترسي باشند، آزادي داراي

 هيچ الح اين با. ندشبا نداشته ديگر دخالتي در فعاليت كشورهاي
اه با م«آمده است:  11مادة  2در بند  .است نشده ذكر محدوديتي

گر ير طريق ديا ه يا اشغال،برداري بهرههرگونه ادعاي حاكميت، با 
  ».آيدبه تصاحب ملي در نمي

 را ماه ودنتخصيص ب غيرقابل ماهيتنامه موافقت 11مادة  2 بند
جو  ي ماورايفضا معاهدة دوم ةدر پرتو ماد تأكيد اين. كندمي تأييد

 ن كلمهاياگرچه  .ذكر نشده است »منابع« ةكلم حال، اين با ست.ا
 نشده است بيان 11,2مادة  در اما است، شده استفاده ماه موافقت در

 ايماه بر يعيمنابع طب كه اشاره به اين دارد كهرسد ميو به نظر 
 بردكار و دامنه گستردگي به توجه با .هستند دسترس در تخصيص
معاهدة  دوم ةماد با مشابه تفسيري خصوصي، مشكالت تخصيص

 در خصوصي يهاشركتآيا  يعني شود،مي ي ماوراي جو ايجادفضا
آن  يصتخص در نتيجه و شوندمي گنجانده مقررات اين محدودة

 نظر به حال اين با. است ممنوع خصوصي منابع توسط بخش
  .تر كندوشنر را جنبه اين تواندمي 11مادة  3 بندرسد مي

نه هيچ  ونه سطح يا زير سطح ماه «آمده است:  11مادة  3در بند  
، ولتدبخشي از آن يا منابع طبيعي واقع در آن، به ملكيت هيچ 

ا فرد لتي يدوالمللي يا غيردولتي، سازمان ملي يا نهاد غيرسازمان بين
ات، يزپيماها، تجهدادن افراد، فضا حقيقي در نخواهد آمد. قرار

سطح  ها و استحكامات خود را در هر جا بر رويه، ايستگاتأسيسات
اه، ح مسطهاي متصل به سطح يا زيرمله سازهيا زير سطح ماه از ج

واهد نخ سطح يا هيچ بخشي از آن ايجادحق مالكيتي بر سطح يا زير
  ».كرد

 يا يخصوص يا عمومي مالكيت كه شودتبيين مي 11مادة  3 بند در
ندارد.  ودوج آنها طبيعي منابع و اجرام سماوي روي بر مالكيت حقوق

برداري رهبه زمين مورد سطح از با وجود اين زماني كه منابع فراتر
نيستند،  ندر آن مكا ديگر آنها كه معني است اين به گيرند،مي قرار
 نشان 11,2مادة  كه جايي. شودمي پذيرامكانتخصيص آنها  لذا
 ،تخصيص هستند احتمالي معرض كه در طبيعي منابع اين دهدمي

وسيله وضعيت هتمايز ب. شودمي محدود 11,3مادة  توسط بالفاصله
 تخصيص رداري،به بهر از پسبنابراين . شوداين منابع محقق مي

 .]17[شود مي  ممكن

معاهدة  1 مادة 1بند  در مندرج يهاآزادي، 11مادة  4بند در نهايت 
 در هاستفاد و فاكتشا يهاآزادي« به عنوان ي ماوراي جو رافضا

 شودبيان مي. كندمنعكس مي »آميز بودنغيرتبعيض شرط با تركيب
اساس برابري و هاي عضو بدون هرگونه تبعيض و بركه دولت

از حق كاوش و نامه موافقت الملل و مفاد اينمطابق با حقوق بين
 از ماه برخوردار هستند. برداري بهره

  
 بشريت مشترك ميراث  
بشريت  مشترك اثمير آن منابع و ماه كه كندمي اعالم 11مادة  1 بند

 5 بند در تنها اصل ينا دقيق بيان كه كندمي اعالم براينعالوه. است
آن  در كه قوقيح اسناد ديگر نتيجه، در. شودمي يافت 11مادة  همان

مشترك  راثمي تعريف به كمك براي توانداصول بيان شده است نمي
 اصل، ينااثر  بررسي براي بنابراين. ماه استفاده شودنامة بشريت موافقت

 11مادة  5است. بند  نياز مورد 11مادة  5 بند به تريدقيق نگاه
 الملليبين رژيم يك ايجاد براي را عضو كشورهاي نامة ماه تعهدموافقت

لذا بر . كندمي وصيفتماه  در منابع برداري ازبهره به منظور مديريت
 رژيمي چنين دايجا شود، پذيربرداري امكانكه بهره زمانيطبق اين ماده 

 پذير شدهبرداري امكانبهره حاضر، است. از آنجاكه در حال نياز مورد
تي كه قدامااه به حال با توج اين با است، لذا اين ماده بايد عملياتي شود.

 چنين جاداي براي عمل ابتكار گونه دهد، هرالمللي رخ ميدر جامعة بين
  .]18[است  ژيمي تاكنون رخ ندادهر

 ضيحتو بيشتر 11مادة  7 بند در رژيمي چنين دقيق محتواي
 و منظم ةتوسع :از رژيمي عبارتند چنين اصلي است. اهداف شده داده

 اشتراك به مكانيسم وها فرصت گسترش مديريت منطقي، ايمن،
  .منافع عادالنه گذاري
رژيم  عملي و واقعي ظهور مبين مقرراتي كه گونه كنون هرتا

د و مزايا و منافع آن را بر شمار ميراث مشترك بشريت باشد،
 ن كند،عادالنه را بيا روش منافع به گذاشتن اشتراك به چگونگي

 يك ان تعهد ايجادتنها بينامة ماه موافقتتدوين نشده است. هدف 
با اين فرض  ت وبوده اس زميني فرابرداري بهره كنترل براي رژيم

برداري بهرهدر زماني كه  اين رژيماجراي جزئيات بوده كه 
 حكم همچنيننامه موافقت 18مادة . شود، تبيين گردد پذيرامكان
 اين الزم االجرا شد،اهده مع آن كه اين از پس سال كه ده كندمي

شريت باصل ميراث مشترك  بررسي قرار گيرد تا اجراي تحت موضوع
 1994 سال سئله درمبا اين وجود اين . شود پذيرامكان زني 11در مادة 

  .]19[نيفتاد  اتفاق و بعد از آن
شفافي  الملليبينرژيم  هيچ حال اين مسئله پديدار شده است كه اگر

براي عملياتي شدن ميراث مشترك بشريت وجود نداشته باشد در 
شده  پذيرامكاناز منابع در ماه و اجرام سماوي برداري بهره حالي كه

دارند؟  ساًأرا ركاوي معدن يهااجازه شروع فعاليتها دولتآيا  باشد،
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اقدام به  ساًأكه كشورها نبايد ر برخي بر اين اعتقاد هستند
از منابع موجود در ماه و اجرام سماوي برداري بهرهو كاوي معدن
رك تا تبيين و بيان چگونگي اجراي رژيم ميراث مشتبايد بلكه  ،كنند

توقف موقت  نفع به را متوقف نمايند. استدالل خود بشريت، فعاليت
. است بشريت مشترك ميراث وجود اصل ماه،نامة موافقت فعاليت در

 براي رژيم يك ايجاد براي تعهدنامه موافقت 11مادة  5بند 
 به .كندمي تعيين باشد، پذيركه امكاندرصورتي رابرداري بهره

. است الزم رژيم حقوقي وجود يك برداري،بهره از قبل ديگر، عبارت
نامه مربوط موافقتاين  6,2مادة به در اين راستا  ديگر استدالل

به  فقط فرا سرزميني منابع از منابع استخراج اينجا، در. شودمي
  مجاز شده است. علمي طريق محدود در پرتو تحقيقات

در  وقفيدر حالي كه برخي ديگر بر اين نظر هستند كه هيچ ت 
د ي نبايد وجواز ماه و اجرام فضايكاوي معدنفعاليت كشورها در 
كنند اره ميمعاهدة فضاي مارواي جو اش 1مادة داشته باشد. آنها به 

ته دانس كشورها آزاد ةماوراي جو را براي هم فضاي از كه استفاده
، اندنشدهملحق  كه به آن يبراي كشورهاينامة ماه موافقتاست. 
   نيست.جرا الزم اال

نامة ماه موافقتبشريت در  مشترك ميراث اصل بنابراين،
طور به. دتفاسير مختلفي را ارائه دا توان از آنمي نيست و روشن
 تفسير را به نحوينامة ماه موافقت يافتههتوسع كشورهاي خاص،

توسط كاوي دنمعتوقف موقت فعاليت براي  تعهد كه كنندمي
 ،نينهمچ. ]20[كشورها تا تبيين اصل مشترك بشريت وجود ندارد 

 الكيتم داللت بر اساساً كه موسع از تفسير يافتهتوسعه كشورهاي
 مطابقت نهاآزاد آ بازار اقتصاد با كهزيرا دارند هراس دارد، مشترك

نامة ماه تموافقكه  وجود دارد ديگري استداللبر اين موضوع . ندارد
فضا  در خود هايرا در شروع عملياتها شركت و گذارانسرمايه

 در معرض و هزينه پر بسيار هاگذاريسرمايه. كندانگيزه ميبي
را  هاشركت است منافع ممكن كه رژيمي. بزرگ هستند هايريسك
در  برد.ب بين از را فضا دربرداري بهره گونه هر دتواننكند، مي برآورده

از ماه و كاوي معدنو برداري بهرهتوسعه  حال در مقابل كشورهاي
 با ي،رژيم يك دانند كهمي در صورتي ممكن اجرام سماوي را تنها

  .]21[ ايجاد شود 11مادة به  توجه
 شك، گذشت بدوننامة ماه موافقتبنابر آنچه در خصوص 

 كه است بوده بار اولين اين. است مهم يك سندنامة ماه موافقت
. شود تنظيم زمين از خارج منابع ازبرداري بهرهشده  تالش
از ماه و برداري بهره وكاوي نامه معدنموافقت، اين براينعالوه

االت را آشكار ؤس از برخي حال، اين با. كندمي تأييد اجرام سماوي را
توقف موقت  آيا كه است اين موضوع به مربوط االتؤس اين. كندمي

 وضعيت و بشريت مشترك ميراث اصل خاص معناي فعاليت در
 توسعه حال در دارد. پاسخ كشورهاي زمين وجود از منابع خارج دقيق

است.  متفاوت يافته توسعه در مقايسه با كشورهاي سؤال اين به
بيانگر اين  وضوح بهنامة ماه موافقت به نسبت مختلف يهاديدگاه

 الملليبين ةحمايت كمتري در جامعنامه موافقتهستند كه چرا اين 
كه بازيگر اصلي فضايي  يپشتيباني كشورهاي همه، از مهمتر و دارد

  .]22[ وجود نداردهستند 

از برداري بهرهقانون ملي كشورها در حقوق  
  اجرام سماوي 

سط توفضايي  يو مقررات مل فضايي، قانونالملل بين در كنار حقوق
 ا و مقرراتهسياست ،ها. برخي دولتتصويب شده استكشورها برخي 

ه كن است اصلي كلي اي اند.خود را تدوين كرده يفضايمربوط به فعاليت 
د ي باشالملل فضايمقررات ملي بايد در راستاي اجراي اصول حقوق بين

اي بين هابطو برخالف آن نبايد مقرراتي تدوين شود. در حقيقت بايد ر
ربوط ممقاله  ايندر مسئله المللي و مقررات ملي برقرار باشد. مقررات بين

ير نظ ييكشورها خاص مصوببه اين واقعيت است كه آيا قوانين ملي 
ا ماوي ببرداري از اجرام سدر تعيين حقوق بهرهامريكا و لوكزامبورگ 

   سازگار است. الملل فضاييبيناصول مقررات 

وق ملي براي حققوانين  المللي وبين مقررات ةرابط
  از اجرام سماويبرداري بهره

 الملليبين هاياول به رويكرد ةماهيت قانون ملي فضايي در درج
در مواردي كه معاهدات در برخي موضوعات ساكت  و اشاره دارد

 دارند. را حق تنظيم چگونگي اين موضوعاتها دولتباشند، 
 ةمتبوع خود در حوز هاي خصوصيشركت فعاليتكشورها  ،همچنين
 كنند.ميي تنظيم را در چارچوب قوانين فضايي مل فضايي
يا ها دولتخود بود، تنها  ةوري فضايي در دوران اولياكه فنهنگامي

هاي اخير در دههالمللي در اين زمينه فعال بودند. لكن نهادهاي بين
 .اندكردهفضايي  ةدر حوزهاي خصوصي شروع به فعاليت شركت

هاي در انجام فعاليت را بخش خصوصي فعاليتقانون ملي فضايي 
عملكرد آنها نظارت  توانند برميها دولت كند ويي تنظيم ميفضا

طور شفاف هب الملليبيندر جايي كه معاهدات  .دقيق داشته باشند
زماني كه  دهند ومقرراتي را براي فعاليت بخش خصوصي ارائه نمي

 هايفعاليت ةدر حوز در سطوح سياسي و اقتصاديها دولت منافع
تا اينجا  .رد، موجب تصويب قوانين ملي مي شوندوجود دا فضايي

مشكل زماني بروز مشكلي در توصيب قوانين ملي وجود ندارد لكن 
و بعضاً متعارض با ها قوانين ملي فضايي دولتاختالف كه  كندمي

هاي منجر به هرج و مرج در مورد فعاليتالملل فضايي اصول حقوق بين
شود كه براي نظارت بر بخش اين رو بيان مي از. شودفضايي مي

با  و يكنواخت الزم است.يك رژيم فضايي يكپارچه  خصوصي نيز
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ها در المللي، اغلب مقررات به مسئوليت دولتنگاهي به معاهدات بين
هاي انجام شده توسط نهادهاي دولتي و خصوصي فضايي مورد فعاليت
هدة فضاي ماوراي جو تعهد معا 4 ةبراين، ماد. عالوهكنداشاره مي

كند، بنابراين ها تحميل مينظارت بر فعاليت اين بخش را به دولت
ها وجود دارد. از يك سو آنها مسئول اي براي دولتمسئوليت دوگانه

از سوي ديگر، آنها مسئول نظارت  .اقدامات نهادهاي خصوصي هستند
اي جو هستند. اين از ها و انطباق آنها با معاهدة فضاي ماوربر اين فعاليت

پيامدهاي موفقي است كه اصول اساسي معاهدة فضاي ماوراي جو 
الملل عرفي است و به همين ترتيب خود را به هر بخشي از حقوق بين

  .كنددولت و هر نهاد خصوصي تحميل مي

  ي از اجرام سماوبرداري بهرهحاكم بر  ملي قوانين
در خصوص سنجي امكان ة، در آمريكا يك مطالع2012در سال 

فناوري  ةمؤسسدر  5كك ةمؤسسها براي سيارككاوي معدن
كاليفرنيا در پاسادنا انجام شد. چند روز پس از اعالم اين مطالعه، 

هاي خود را براي برنامه 6شركت خصوصي پالنتري ريسورسز
مؤسسة تحقيق  ارائه داد. اجرام سماوي نزديك زميناز برداري بهره

ميليون  1,1دانش فني حركت سياركي با وزن حدود  متمركز بركك 
با  و 2025ماه تا سال كيلوگرم) به يك مدار باالي  000,500پوند (
ناسا ادعا  ،همچنين]. 23[ ميليارد دالر بود 2,6 ةتخمين زد ةهزين

نزديك زمين وجود دارد و تعداد ر شي فضايي هزا 100حدود نموده كه 
حاوي آب و مواد معدني مهم مانند نيكل، طور بالقوه زيادي از آنها به

گري در پاسخ به البيو  اين، حقايقبنابر .]24[ كبالت و آهن هستند
قانون رقابت كنگرة امريكا هاي خصوصي فعال در امور فضايي، شركت

و ] 25را تصويب [) CSLCAاياالت متحده ( پرتاب فضاييتجاري 
، قانون رقابت پرتاب 2015نوامبر  25آمريكا در  وقت رئيس جمهور

اين  .]26[ (H.R. 2262) اياالت متحده را امضا كرد فضايي تجاري
از  .شودهاي مربوط به فضا را شامل ميقانون انواع مسائل و فعاليت

المللي، جبران براي به موضوعات رقابت پرتاب بينتوان ميجمله 
الزامات برخي استانداردهاي ايمني، كنندگان پرواز فضايي، مشاركت

و استفاده از برداري بهرهتجاري، هاي پرتاب فضانوردان دولتي،
المللي، تسهيالت پرتاب تجاري دولتي، سنجش ايستگاه فضايي بين
   د.كرتجارت فضايي اشاره  ةاز دور تجاري و ادار

طور خاص، هايي باز منابع فضبرداري بهرهاز نظر موارد مربوط به 
ز تفاده اقانون اكتشاف و اس«كه به عنوان  اين قانون 4 ةتحت ماد

شود، رئيس جمهور اياالت متحده كه اشاره مي »2015منابع فضايي 
را  كند، بايد موارد زيرهاي فدرال مربوطه اقدام مياز طريق سازمان

  انجام دهد:
_________________________________ 

5. Keck 
6. Planetary Resources 

توسط شهروندان را ي منابع فضايي ياب) اكتشاف تجاري و باز1(
  ،متحده تسهيل كند اياالت

ذف تحده حبرداري فضايي در اياالت مبهره ةموانع دولتي را در توسع) 2(
اري هاي تجتواند براي بازتوليد فعاليتكند كه از لحاظ اقتصادي مي

 االتالمللي ايو بازرگاني منابع فضايي با توجه به تعهدات بين
 و باشند مفيد متحده قابل اعتماد، ايمن و پايدار

اف حق شهروندان اياالت متحده را براي مشاركت در اكتش) 3(
، هضرمتجاري و بازسازي بازرگاني منابع فضايي بدون دخالت 

ز و اساس مجوالمللي اياالت متحده و برات بينمطابق با تعهد
  ادامه حمايت از سوي دولت فدرال ترويج نمايد. 

ر د ،دششهروند اياالت متحده بايد حق داشته با هربر اين اساس 
 اين تجاري يك منبع سيارك فضايي يا منابع فضايي تحتعمليات 

ابع هر منبع سيارك يا من بتواندمشغول به كار هست، كه فصل 
بع فضايي از جمله تصرف، مالكيت، حمل، استفاده و فروش منا

له نجمو مسيارك يا منابع فضايي حاصله طبق قوانين قابل اجرا، 
  .ب كندرا كس حدهالمللي اياالت متتعهدات بين

 :كه ه استسازي شدگذاري، شفافاين از طريق اين قانونبنابر

فعاليت . شوداكتشاف و بازيابي منابع فضايي تشويق و ترويج مي .1
 ت ياتجاري يك اصطالح مرتبط با خريد و فروش كاالها و خدما

به  جاريتكه يك كاالي از آن است. با اين حال، براي ايناستفاده 
ر د. دباش فروش برسد، بازرگان بايد يك مالكيت قبلي بر آن داشته

 تخصيص منابع ساساًاتجاري برداري بهرههاي نتيجه، چنين پروژه
 .مربوطه را الزم دارد

با  ديگر بارتشهروندان آمريكا به صراحت به موجب قانون ايالتي (به ع . 2
ها اركسي رف، مالكيت و فروش منابعجانبه)، مجاز به تصيك اقدام يك
ت ياالابه شهروندان  معناست كه قانون به صراحت دانشدند. اين ب

 متحده حقوق مالكيت به منابع را در فضا اعطا كرده است. 

 كه اياالت متحده كندهمچنين تصريح مي مذكورقانون  403در بخش  . 3
 صر بهمنح گونه حاكميت يا حقوق حاكميت يابا تصويب اين قانون، هيچ

 . ندارد راي فرد يا صالحيت بر، و يا مالكيت بر هر يك از اجرام سماو

با توجه به تصويب قانون آمريكا در خصوص حقوق مالكيت و 
از اجرام سماوي، كشورهاي ديگري نيز از اين قانون در برداري بهره

، معاون نخست 2016يه فور 3اند. در قانون ملي خود پيروي كرده
د كشور نكه قصد دار نداعالم كرد وزير اقتصاد لوكزامبورگو وزير 

كاوي معدناندازي يك بخش صنعتي براي خود را براي راه
هاي مالي مانند ها از طريق تدوين قانون و ايجاد انگيزهسيارك
مستقيم گذاري سرمايهمشترك در تحقيق و توسعه يا گذاري سرمايه
فضا در لوكزامبورگ اجرايي كنند كاوي معدنمؤسسات  در مورد

ديپ  با توجه به اطالعات موجود، شركت شايان ذكر است كه .]27[



  
 
 
 
 

حميد كاظمي  لوم و فناوري فضاييعپژوهشي  -علميةفصلنام/60
 )37(پياپي  1397زمستان   /4 ةشمار / 11دوره 

و به منظور همكاري براي ايجاد صندوق توسعه  7اسپيس اينداستريز
براي  8ايكس - پروسپكتور به نام اندازي اولين فضاپيماي خودراه

پايين زمين كه براي تحقيق در مورد هاي كليدي در مدار ورياتست فن
يادداشت تفاهمي با دولت لوكزامبورگ ، هاي آينده ضروري استسيارك

نيز اين اقدام را با  9پلنتري ريسورسز همچنين شركت ه است.امضا كرد
 ،لوكزامبورگ . بر اين اساس]28[ه است كشور لوكزامبورگ انجام داد

از منابع فضايي براي ارائه هاي استفاده براي فعاليت خاصيك قانون «
را به  »گذاران با يك محيط قانوني امنهاي خصوصي و سرمايهشركت

ها در فضا كاوي سياركتجارت معدنتصويب رساند كه داللت بر اجراي 
طور فعال به به . اين كشورداردغيره را و  طال يابي بهمنظور دستبه

از تخصص ديگر  گذاري خصوصي و استفادهدنبال حمايت از سرمايه
 .]29[ كشورهاست

شود كه ميتصور  اينملي باعث گذاري قانوناين تحوالت 
م و به زودي انجا شايدين خارج از زمكاوي معدنهاي تجاري فعاليت

ود. عيين شتها مطابق با قوانين ملي رژيم قانوني حاكم بر اين فعاليت
هاي دي نهاهاالبته، روشن است كه قوانين ملي براي تنظيم فعاليت

مين خارج از زكاوي معدن .ضروري استغيردولتي  وخصوصي 
را تشكيل  »هاي ملي در فضافعاليت«توسط اين اشخاص هنوز 

المللي تحت چارچوب ها مسئوليت بينهاي آنكه دولت دهدمي
ن به اي ارند. بديهي استدعهده ه المللي موجود را بقانوني بين

ا ، به خصوص بهاييبر چنين فعاليتالملل ق بينترتيب، رژيم حقو
 ،تصاحب اسفضاي مارواي جو كه يك سرزمين بالتوجه به ماهيت 

  .قابل اجرا خواهد بود

هاي حقوقي نسبت به قوانين ملي حاكم ديدگاه
   از اجرام سماويبرداري بهرهبر 

يعني تدوين قانون ملي توسط كشورها، گذاري قانوناين جنبه از 
فضايي ايجاد الملل بينيدي را در حقوق ي جدهاچالش ،فضايي

كميته سازمان كوپوس ( المللي، از جمله دردر سطح بين كرده است.
برخي  و )فضاي ماوراي جو آميز ازصلحملل متحد در استفاده 

. 10است خصوصي ديگر در دستور كار قرار گرفته الملليبيننهادهاي 
آيا بيان كه است موضوع تعيين اين اصلي در اين دستور كار  ةمسئل

 از اجرام سماوي در قوانين مليبرداري بهره و حقوق مالكيت
ي ماوراي معاهدة فضا 2مادة كه در  با اصل عدم تخصيص تواندمي

هم در ظاهر زيرا اصل مذكور  .منطبق شود جو بيان شده است،

_________________________________ 
7. Deep Space Industries 
8. Prospector-X 
9. Planetary Resources 
10. UN Doc A/AC.105/1113 (27 April 2016) para 250.  

ها) و همچنين تخصيص خصوصي اعمال حق حاكميت (توسط دولت
  .]30[ كندخصوصي) را ممنوع مي (توسط نهادهاي فردي يا

) IISLالمللي حقوق هوا و فضا (بين مؤسسهدر همين اين راستا، . 1
ن اي .]31[ ارائه نمودرا بر مبناي تحقيق خود اي يك نظر ميانه

ايي، پس از منابع فضكاوي معدندر تحقيق خود در مورد  مؤسسه
ت به اياالت نسبنامة ماه موافقت 11مادة  3يادآوري اين كه بند 

 الملل عرفي را بهآور نيست و وضعيت حقوق بينمتحده الزام
عيت دست نياورده است، اشاره كرد كه با توجه به عدم ممنو

توان ي ماوراي جو ميمعاهدة فضاصريح تصرف منابع در 
توسط بخش  د كه استفاده از منابع فضاييكرگيري نتيجه

قانون  از اين منظر، دارددر ادامه بيان ميمجاز است.  خصوصي
 ورايي مامعاهدة فضاجديد اياالت متحده يك تفسير محتمل از 

 عمل ورهاكه اين تفسير تا چه اندازه توسط ساير كشجو است. اين
ل ز اصا مؤسسهمعلوم خواهد شد. به اين ترتيب، اين  بعداً شود

وع هر چيزي كه ممن«تواند  به مي لوتوس استفاده كرده است كه
برخي  ،از طرف ديگر .]32[ خالصه شود ،»ز استنشده مجا

ايي كه قانون فض داشتهحقوقدانان فضايي مثل پاسكول اظهار 
ين اكند، زيرا را نقض ميي مارواي جو معاهدة فضااياالت متحده 

هاي هاي خصوصي يا سازمانها، شركتبه دولتمعاهده 
ود عي فضايي را به خدهد تا منابع طبيمينالمللي اجازه بين

  .]33[ تخصيص دهند
المللي حقوق هوا و فضا دانشگاه ليدن (هلند) ابتكار بين مؤسسه .2
، به نام گروه 2016در سال  ل خود را براي ايجاد يك كار گروهعم

دانشگاه با  كاري حاكميت منابع فضايي الهه انجام داد. اين
و نهادي ديگر مانند دانشگاه كاتوليك سانتوس  مؤسساتمشاركت 

ل، مركز حقوقي منابع، انرژي و محيط زيست دانشگاه ملبورن برزي
(استراليا)، مركز حقوق هوايي و فضايي دانشگاه پدججارن اندونزي، 
دانشگاه كيپ تاون (آفريقاي جنوبي) و بنياد جهان امن پژوهش 

كه در سايت اينترنتي گروه ذكر طورحقوقي خود را شروع كرد. همان
هاي مربوط به منابع فضايي عان فعاليتشده است، اعضاي آن از ذينف

و  ها و فعالن بخش خصوصيسازمان ،و شركاي كنسرسيوم
ها دانشگاه و الملليهاي بينها، سازمان، دولتايعصن ،انتفاعيغير

از طريق  اين بود كه گروه الهه مأموريتدولتي هستند. 
به بررسي سازگاري قانوني  11هاي ساختاريسازي سازهفرمول
المللي هاي مربوط به استفاده از منابع فضايي با معاهدات بينفعاليت
گاه مثبتي به ن نيز تا حدودي كه اين گروهرسد مي. به نظر بپردازد
طور در نظر دارد كه مفاهيم دارد و همان هاي ذكر شدهفعاليت

شتيباني و هماهنگ سازي، پمربوط به آنها را براي پاسخ نياز به فعال

_________________________________ 
11. Building Blockd 
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كردن استفاده از منابع فضايي و در جهت منافع ملل فضايي و ديگر 
  .]34[ كشورهاي ذينفع و قابل قبول ارائه دهد

از  يگركشورهاي د با وجود اين، اين گروه كاري بيان كرد كه
راج استخسازي قانون داخلي اياالت متحده به منظور تشويق تجاري

ند. اگر توسط اشخاص خصوصي پيروي كن هاسياركطبيعي از منابع 
 و سياين رويه توسط كشورهاي زيادي پيروي شود، يك تغيير اسا

 بالقوهطور بهاين  و شودالمللي ايجاد مينهادي در سطح عرف بين
م دو ةتواند منجر به يك تفسير جديد از اصل عدم تخصيص مادمي

ود. ن شالح آمنجر به اص كه نهايتاً شودي مارواي جو معاهدة فضا
ا ب .الملل قابل تصور استكامل در حقوق بينطور بهچنين فرايندي 

 قوقحتوجه به اينكه هيچ اولويتي در سلسله مراتب بين منابع 
 الملل جديدعده عرف بينقا در نتيجه الملل وجود ندارد وبين
 ر چنيناي را اصالح يا حتي نسخ كند. اگتواند يك مقرره معاهدهمي

ژيم ر ، احتماالًفضايي محقق شودكاوي معدنسناريويي در ارتباط با 
هاي فضايي ظاهر ياز دارايبرداري بهرهجديد اما قابل قبولي براي 

المللي فضايي نظير كه با مفاد ديگر معاهدات بين شودمي
 گيرد. در تعارض قرار مينامة ماه موافقت

ن كه نظر غالب بر ايرسد ميدر حال حاضر به نظر  ،ايننابرب
اسازگار نمالً كاالمللي با اصول بين استوار شده كه قانون آمريكا لزوماً

الملل و المللي بين حقوق بينتوان با تمهيدات بيننيست و مي
ي يك نوع از اجرام سماوبرداري بهرهقوانين ملي در خصوص 
است كه  با وجود اين، واضح .]35[ د كردسازگاري و هماهنگي ايجا

 اًلي قطعالمللي، راهبرد قانون مدر صورت عدم ارائه يك راهكار بين
است  زند و لذا الزمالمللي را دامن ميدر سطح بين »قانونيبي« يك
د تا چنين نظر گرفته شوالملل درژيم مديريتي در سطح بينر

د ر حقيقت، با وجودر دهد. المللي قراانون بينقهايي را تحت فعاليت
ين چن نياز به قانون ملي براي تنظيم واحدهاي خصوصي درگير در

دون بالمللي فضايي است كه بينهايي، اين رژيم حقوقي فعاليت
يد با ر گونه قوانين دولتي مصوب كشورهاگرفتن گستردگي هنظردر

  ايد.ها را تنظيم نمحاكم باشد و فعاليت

 حقوقي جديد برايپيشنهادات: ايجاد رژيم 
   از اجرام سماويبرداري بهره

از اجرام سماوي و برداري بهرهبعد از بررسي وضعيت كنوني حقوق 
توانيم واضح است كه ما نمي ،مشكالتي كه آن را احاطه كرده است

 طوركه گفته شد،به چارچوب حقوقي روشني ارجاع بدهيم. همان
معاهدة تحت برداري بهرهيك سيستم موازي بين حقوق  ،امروزه
از يك طرف و قوانين ملي نامة ماه موافقتي ماوراي جو و فضا

برداري تجاري اجرام سماوي، اگرچه شايد بهرهفضايي وجود دارد. 

 جاه از خصوصي يهاشركت وها دولت اما ،در آينده باشد ايمسئله
 اند.دهنش زمين دور از خارج منابع ازبرداري بهرهخود براي  يهاطلبي
 از جمله( پيماي فيليافضا با فرودكاوي رسد معدنمي نظر به اكنون
و  )مريخ وها سيارك به انسان فرستادن براي ناسا يهابرنامه
  .است شده پذيرامكانشركت  چندين توسطها سيارك ازكاوي معدن

 گرفت، شكل 1979 سال در نهايت درنامة ماه موافقت كههنگامي
 زميني به راف منابع ازبرداري بهرهمشكل  براي حلپاسخ روشني 

 مرژي يك ايجاد كه كندمي اعالمنامة ماه موافقتنياورد.  ارمغان
 شود، پذيرامكان توليد كه نيزما تا بايدبرداري بهرهبراي  الملليبين
  . شود گذاشته كنار

نامه قتموافيك  ،نامه ماهموافقت كه است اين عموم بر ةعقيد
كمي است.  المللي داراي ارزشبين در جامعه و خورده استشكست 

به  آن منابع و ماه اعالم رانامة ماه موافقت شكست اصلي علت
دة ما در در حقيقت مشكل .دانندبشريت مي مشترك عنوان ميراث

 تواندنمي كه است موضوعيرسد مي نظر به و استنامه موافقت 11
 در اطعيق نظرات مخالفان هم و طرفداران هم. حلي داشته باشد راه

توسط نامة ماه موافقت تصويب مانع دارند كه اصل اين مورد
از برداري بهرهبايد  . بنابراين،]36[ كشورهاي متبوع آنها شده است

باز  ديگر الملليبينماه و اجرام سماوي ديگر در يك چارچوب حقوق 
 و در فتهياتعريف و با مباني اصلي كه مورد توافق كشورهاي توسعه 

  . تدوين شودحال توسعه 
 طقيممنوعيت حق حاكميت بر اين مناطق امري من ابتدا در

 و دسترسي آزادي از بايد كشوري هر يا حداقل فرد هر. است
 راگ ر گام بعدي،د آن مناطق داشته باشد. از احتماليبرداري بهره
باشد،  پذيرمكانا كشور چند براي از اين مناطق تنهابرداري بهره

رد كه موگذاري منافع آنجا اشتراك به مكانيزم يك مناسب است
جام گذاري اناگر به اشتراك. موافقت آن كشورها باشد، ارائه شود

اي هايي خواهد بود كه داردولت براي فقط برداري عمالًبهره نشود،
طور به مناطق بنابراين عمالً تجهيزات و امكانات پيشرفته باشند،

يابد كه اين خالف اصل انصاف مي ها اختصاصدولت آن به انحصاري
اث ل ميراص بنابراين، هرچند كه كشورهاي توسعه يافتة فضايي با .است

 نامة ماه مخالفمشترك بشريت در چارچوب بيان شده در موافقت
ز برداري اكاوي و بهرههستند، اما بايد برخي مالحظات را براي معدن

   م سماوي ديگر متعهد شوند.منابع طبيعي در ماه و اجرا
 عناصر موجود در اصل ميراث مشترك بشريت كه است روشن

اعتقادي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در  هم نبرد و
 يك ايجاد اجراي آن شده است. براي بزرگ اصل مانع خصوص اين

 الزم جديد رويكرد يك المللي،بين و منصفانهبرداري بهره رژيم
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 تبديل تواندجديد مي اصل يك به مشترك بشريت ميراث. است
 كشورهاي شود و در همين زمان براي فراهم آوردن رضايت

 اقتصادي نظم يك ايجاد .توسعه اقدام كرد حال در و يافته توسعه
 مشترك ميراث مسير دليل همين به. المللي الزم استبين جديد

 ك چارچوبترك و ي نامة ماه بايدبشريت مندرج در موافقت
 اكتشاف برداري وبهره واقعيت بازتاب و پشتيباني براي مناسب

جديد  مسير كه بايد در نظر داشت البته. ارائه شود فضاي جاري
 عنوان امري به را آن تا دهد قرار تأثير تحت را واقعيت بايد

  .]37[دانست  منصفانه
در  منافع كشورهاي بين تعادل ايجاد مسائل، ترينسخت از يكي
 فعال رويكرد يك تركيب. يافته است توسعه و كشورهاي توسعه حال
 و اي ظريفمسئله يافته، توسعه كشورهاي منافع از حمايت با

ه ب. كرد پيدا را ي مشتركهازمينهتوان مي حال، اين با. است پيچيده
از اجرام سماوي برداري بهره رژيم براي اساسي عناصررسد مينظر 

 :شودبايد شامل موارد زير 

 به موجب اصول كه باشد هاييرويه از متشكل بايد الملليبين رژيم 
 .شود منصفانه اداره اصول آميز بودن وقابل تبعيض غير

 جو  منابع طبيعي فضاي ماوراي از حفاظت براي محيطي مقررات
 .تهيه و اجرا شود

 با هاآن روابط و خصوصي بازار بازيگران مورد در شفاف قوانين 
 .ارائه شودها دولت

 براي خاص يهاتضمين مانند اقتصادي امنيت مينأت 
ه را استخراج شد ابعمن وضعيت هايي كهرويه ةبا ارائ گذاران،سرمايه

 .شودارائه  كند،مشخص مي

 حل و فصل اختالفات ارائه شود ثر برايؤم مكانيزم يك. 

 براي  تمسئولي آن در كه استفاده شود انحصاريغير موقت حقوق از
 شده ندهگنجا استفاده از منابع به مربوط حقوق و مديريت پايدار

 .باشد

 شود توسعه احترام گذاشته حال در كشورهاي و بشري منافع به. 

  فعدخالت در منا بدون منافع گذاشتن اشتراك به براي راهي 
 يافته ارائه شود. توسعه كشورهاي اقتصادي

. نيست آسان وجه هيچ به رژيم توجه داشت كه ايجاد اينبايد 
 آميختن همدر دليل المللي بهبين سطح در قانون يك ايجاد

 اب. شده است منجر جدي چالش يك به ،هاايدئولوژي وها سياست
 به. است پذيراين موضوع امكان كه است داده تاريخ نشان حال، اين
هاي فعاليت نقبراي رو الملليبين رژيم ايجاد يك رسدمي نظر

  . فضايي ضرورت دارد

  گيرينتيجه
 سطح در مينيفرا سرز منابع ازبرداري بهره براي قانوني رژيم
 و وراي جوي مامعاهدة فضا تحت حقوقي رژيم يعني ،الملليبين

 ي ماورايعاهدة فضام. دارد وجودنامة ماه موافقت تحت رژيم حقوقي
 حال، اين نيست. بابرداري بهره مورد در خاصي مقررات جو حاوي

اجرام  و فضا ازبرداري بهرهحق  كه است شده پذيرفته كليطور به
 .ده استشاز فضاي ماوراي جو داده  استفاده آزادي طريق سماوي از

 اوي راو اجرام سم فضا در مالكيت حقوق تخصيص، عدم اصل ،ثانياً
ط يص توستخص به اياشاره با وجود اين هيچ. كرده است ممنوع
ت. و اين باعث تفاسير متفاوت شده اس نكرده است خصوصي بخش

ه كني در زما كه بر اين باور هستند طرفداران تصويب قانون ملي
توانند يملي در اين خصوص مسكوت است كشورها الملمقررات بين

 ايندالملل فضايي مقررات خاص تصويب نممطابق با رژيم حقوق بين
   در مقابل اين ديدگاه، نظرات مخالف وجود دارد. .]38[

ص تصاحب و تخصي بر اين نظر هستند كه مخالفين اين ديدگاه
قوق م حرا مغاير رژي جرام سماوي طبق قانون ملي كشورهامنابع ا

 در اين راستا بيان ،ندانند. همچنيمي الملل فضايي حاضربين
در  از اجرام سماويبرداري بهرهاز آنجا كه وضعيت حقوقي  شودمي

راي ب ايديز بنلذا منافع آن  ،فضاي مارواي جو قرار دارد ةمحدودزمرة 
 ماويدر اجرام ستوان منابع معدني كل بشريت توزيع شود و نمي

اين  ساستوسط يك دولت يا نهاد خصوصي استفاده شود. بنابراين برا
 ي توسطالمللكاوي اجرام سماوي بايد مقررات بينديدگاه، براي معدن

  المللي تنظيم شود.مراجع بين
 ةجنب ترينمهم خصوصي، و نهادهايها دولت ةرابط به توجه با

است.  نهاآخصوصي متبوع خود  نهادهاي به نسبتها دولت مسئوليت
 هب امكان به با نگاه. كندمي تقويت را مسئوليت ةاين جنب فقط تعهد

استا اين ر فضايي، در يهافعاليت از حاصله منافع گذارياشتراك
 همكاري و از اجرام سماوي ارتقاي توسعهبرداري بهرهبراي 

 يافته توسعه ايكشوره نيت حسن به وابسته و نياز مورد الملليبين
 شاركتم ميزان حال، اين با. به نفع كشورهاي در حال توسعه است

 رهايكشو نفع به امر كه اين شودمي تعيينها دولتتوسط خود 
  .يافته خواهد بود توسعه

 قانوني رژيم ماه، نامةموافقت عضو كشورهاي براي
. است معاهده قرار گرفته آن تحت فرا سرزميني از منابعبرداري بهره

ي معاهدة فضادر  كه را اوليه اصولنامة ماه موافقتمفاد  بيشتر،
 را آنها از برخي و كندمي تأييد مجدداً است، شده ماوراي جو مطرح

 اجرام مورد در خصوصي مالكيت حقوقهمچنين، دهد. مي توضيح
 برداري،بهره از پس وجود اين، منع شده است. با صراحت به سماوي

 ديگر مسئلة .شمرده شده است مجاز طبيعي از ماه منابع تخصيص



  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  ژوهشي علوم و فناوري فضاييپ -فصلنامة علمي هاي فراروي آنماوي و چالشبرداري از اجرام سابعاد حقوقي بهره

63 / )37(پياپي  1397زمستان   /4 ةشمار  /11وره د

 در. است بشريت مشترك ميراث اصل معرفينامة ماه، موافقت ةدربار
 وجود دارد. اين اصلنامة ماه موافقت در اصل ظهور اين ،كه حالي
 اما شود،ميبرداري بهره از مشتق منافع ةعادالن تقسيم ةجنب شامل
 و ندارد وجود كار اين انجام چگونگي مورد در روشن توضيحي هيچ
  اجرايي كردن آن وجود ندارد. سمت به يروشن تفسير هيچ

ابع ملي توسط كشورها براي استفاده از من تصويب قانون 
سي دستر سمت به زيرا ،طبيعي ماه و اجرام سماوي مناسب نيست

 ةف توسعشكا ةمسئل رسدبه نظر مي .رودبرابر نمي استفاده و آزاد
 توسعه حال در و كشورهاي يافته توسعه كشورهاي بين فضايي

 اين،بنابراست.  المللي جديدبين نيازمند تدوين يك مقررات همچنين
 از پس بايد بود. الملليبين قوانين سطح در حل راه جستجوي در

از ماه و برداري بهره رژيم براي ممكن يهاگزينه تحليل و تجزيه
 كافي جايگزين كه تنها يك راه حل است واضح اجرام سماوي،

   .بود خواهد مناسب متفاوت روش چند از تركيبي و نيست
 آزاد ةستفادا و سترسيبايد د الملليدر يك واحد مركزي بين

در يك  الملليبين سطح در كه جهاني، يك جامعة از ملت هر براي
منظور  هب توسعه حال در كشورهاي منافع به توجه با و پايدار راه

 .ودمديريت ش كند،منافع فعاليت مي منصفانه گذاريبه اشتراك ايجاد
كافي  اندازةبه بايد كه استفاده، فرد به منحصر حقوق معرفي موقت

فضاي  معاهدة به احترام منظور مالكيت باشد به از حقوق متمايز
راي بيافته را  توسعه كشورهاي كردن متقاعد امكان ماوراي جو،
  كند.مهيا مي الملليبين سطح در طور فعاالنههمكاري به
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