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 چکيده
گريسته، پس مقاله حاضر که به فضاي ماوراي جو با رويکردي حقوق بشري ن     

از بيان مفهوم، پيشينه و عقايد مخالفان اصل ميرراث مشرترك بشرريت در فضراي     

ي آن شامل: غيرقابل تخصيص بودن، تقسيم گانهماوراي جو، به تحليل عناصر پنج

آميز پرداخته اسرت  المللي و استفاده صلحمديريت بينمنصفانه منافع، نفع بشريت، 

 يهاي موجرود در زمينره  اسخ به برخي از چالشکه مهمترين دستاورداين مقاله، پ

توانرد  باشد و مري و به عنوان ميراث مشترك بشريت ميشناسايي فضاي ماوراي ج

دستيابي هرچه بيشتر کشورهاي فاقد فناوري فضايي بره فضراي مراوراي جرو را     

اي که فضاي ماوراي جرو، کرره مراه و سراير اجررام      توجيه نمايد. امروزه، نظريه

داند، آنها را غيرر قابرل تصراح  و تملر      ميراث مشترك بشريت مي آسماني را

دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها بايد به نحو عادالنه ميان کشورها تقسيم 

هاي کشرورهاي  که در کنار منافع کشورهاي در حال توسعه، تالش طوريشود به

عينيت يافتن اين مفهوم  يافته در زمينه اکتشافات فضايي ناديده گرفته نشود.توسعه

المللي براي اداره آن است و تا زمان ايجاد اين نظرام  منوط به ايجاد ي  نظام بين

-ي استفاده صرلح المللي، در سايههاي بينالمللي، اين عنصر از طريق همکاريبين

   عنوان عنصر ديگر اين اصل، محقق خواهد شد.آميز از فضاي ماوراي جو به
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-منصفانه، نفـ  بشـریت، مـدیریت بـی      عدم تخصیص، تقسیم: يديکل يها واژه   

 .آمیز، کوپوس، معاهده ماه، قلمرو همه بشریتصلح المللی، استفاده

 

 مقدمه .1
 

تـوان از دو  را مـی  (Outer Space) نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جـو       

ز منظـر حقـوق   الملـ  عمـومی و دیگـر ا   منظر بررسی نمود: نخست از منظر حقوق بی 

 تــری  مصــداق مــورد اریــر، در مفهــوم میــرات مشــتر  بشــریتبشــری کــه برجســته

(Common Heritage of Mankind)    ــوق ــود از مصــادیس نســ  ســوم حق ــه ر ک

ی میـرات مشـتر    باشد، نمـود یافتـه اسـتگ اهرنـه نظریـه     بشر)حقوق همبستگی( می

مل  فضاسـت  امـا از یـ     البشریت بودن فضای ماورای جو، رود برآمده از حقوق بی 

الملـ   سو اصول و عناصر راص رود را داشته و از طرف دیگر بـررفف حقـوق بـی    

-المللـی و شـرکت  های بی ها و سازمانفضا که صرفاً تنظیم کننده روابط حقوقی دولت

باشد، به فضای ماورای جو، کرات آسـمانی و  های فضایی میهای رصوصی در فعالیت

نگـردگ در واقـ ،   عنوان مالی که متعلس به همه بشریت است، میها بهمناب  موجود در آن

ها در ایـ  محـیط بـه    متفاوت با مورد فوق در اینجا محوریت با نوع بشر است و دولت

نمایندگ اص  میرات مشتر  بشـریت کـه پـردارت     های رود عم  مینمایندهی از ملت

ی میان کشـورهای در حـال   بدان در نارنوب فضای ماورای جو، شکاف عمیس اقتصاد

دهد، همواره محـ  بررـورد عقایـد ایـ  دو دسـته از      توسعه و توسعه یافته را نشان می

 و اساسی نقش مفهوم، ای  پیدایش کشورها بوده استگ کشورهای در حال توسعه که در

عنوان ی  ابزار حمایت کننـده  اند اغلب به اص  میرات مشتر  بشریت بهداشته محوری

-یافتـه و شـرکت  ی کشورهای توسـعه وسیلهحیاتی متعلس به همه بشریت که بهاز مناب  

موافقتنامـه  »نگرنـدگ ایـ  کشـورها در طـول مـذاکرات      شوند، میبرداری میهایشان بهره

موسـوم بـه معاهـده مـاه     « های کشورها در ماه و سـایر اجـرام آسـمانی   حاکم بر فعالیت

 4382( و کنوانسـیون  متحـد  ملـ  مجم  عمـومی سـازمان    4313مصوب دسامبر سال )

اند تا از مفهـوم میـرات مشـتر  بشـریت بـرای ایجـاد یـ         حقوق دریاها تفش نموده
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برداری از مناب  موجود در فضای ماورای جو و بسـتر دریاهـا   نارنوب حقوقی در بهره

استفاده نمایندگ در واق  ای  اص ، مشارکت مستقیم کشـورهای در حـال توسـعه را کـه     

المللی ایـ   برداری و مدیریت بی وری یا امکانات مالی الزم را ندارند، در بهرهآهنوز ف 

یافتـه  مناب  تامی  و از به تصـرف و انحصـار درآمـدن آنهـا توسـط کشـورهای توسـعه       

جلوهیری و نیز مناف  حاص  از آنها را عمدتاً به نف  کشورهای در حال توسـعه توزیـ    

مفهوم میـرات مشـتر  بشـریت در حقـوق     »کتاب  در (Danilenkoو )دنیلنک نمایدگمی

الملـ   ایـ  اصـ  در حقـوق بـی      یاز آلفرد کوکا که یکی از طراحـان اولیـه  « المل بی 

در طـول هـزاران    مهمتری  قاعده حقوقی است که بشر ای  اص »کند: فضاست، نق  می

بوجـود   اجتمـاعی  مبـادالت  و کننده روابـط عنوان عنصر تنظیمسال که در آن، حقوق به

با توجه به ایـ  توصـی    (گ Danilenko,1998:250) «آمده است، بدان نای  شده استگ

المل  در قالب اص  میرات مشتر  بشریت درصدد حمایت توان هفت که حقوق بی می

باشـدگ ایـ    ها، مستق  از هر نوع انگیزه سیاسی دولـت حـاکم مـی   و رعایت مناف  انسان

کنند و همچنی  نسـ   ها، فارغ از هرجایی که زندهی مینی انسامفهوم در برهیرنده همه

 باشدگ  آینده می

، به دنبال آن است که نظام حقـوقی  باشدمیکه مبتنی بر مطالعات نظری  مقاله کنونی

مورد تحلی  و بررسی قرار  میرات مشتر  بشریتحاکم بر فضای ماورای جو را از بعد 

فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو و دهد تا در پرتو آن، حس دستیابی کشورهای 

 نمایدگ تحلی  را بررسی و مناب  موجود در آن

 

 شريت در فضاي ماوراي جو و ديدگاهميراث مشترك ب مفهوم و پيشينه .2

 مخالفان

ی یت، مستلزم شنارت مفهوم و پیشینهبررسی ابعاد حقوقی میرات مشتر  بشر     

های مخالفان تسـری ایـ  اصـ  بـه     ضوع به دیدهاهآن استگ در کنار بررسی ای  دو مو

فضـای  »فضای ماورای جو و اجـرام آسـمانی و همچنـی  تبیـی  اجمـالی اصـطفحات       

 پردارته رواهد شدگ« مناب  طبیعی»و « اجرام آسمانی»، «ماورای جو
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 مفهوم ميراث مشترك بشريت .2.1
ارتبـا  آن بـا   دانست  مفهوم میرات مشتر  بشریت، مستلزم شنارت تعریـ  آن و  

 های مشابه استگمقوله

 :  تعريف ميراث مشترك بشريت .2.1.1

المللی متعدد از جمله معاهـده مـاه   اهرنه اص  میرات مشتر  بشریت در اسناد بی 

المللـی و نیـز حقوقـدانان تـاکنون     ( مورد اشاره واق  شده است  اما نهادهای بی 4313)

انـدگ معاهـده   ننموده ارایه در برهیرد، را آن دیسمصا تمام ای کهکنندهقان  و تعری  جام 

در « اش میرات مشتر  بشریت هسـتندگ ماه و مناب  طبیعی»دارد: مقرر می 44ماه در ماده 

معنـای  به« Heritage»توان بیان داشت: می« میرات مشتر  بشریت»تبیی  اجزای عبارت 

ایجـاد آن هـین نقشـی     میرات، مالی است که از هذشتگان بـه مـا ارت رسـیده و مـا در    

به معنای مشتر ، در ای  عبارت آن است کـه  « Common»ی ایمگ منظور از کلمهنداشته

طور مشتر  بـا دیگـران تقسـیم    المللی در کلیت آن تعلس داشته و بهمناب  به جامعه بی 

المللـی  یا همان بشریت نیز کـه هنـوز در هـین سـند بـی       «Mankind»ی شودگ کلمهمی

ه است، دارای دو بعد مکانی و زمانی اسـتگ بعـد نخسـت آن شـام  تمـام      تعری  نشد

های هذشته، حـال و  شود و بعد دیگر آن در برهیرنده نس ها در سرتاسر جهان میانسان

های ی نس ( در معاهده ماه نیز عبارت بشریت در بردارنده33:4983جمالی،آینده است )

بـرداری از مـاه بایـد    که کاوش و بهـره بیان ای ای  معاهده پس از  1باشد  ماده آینده می

هـای کنـونی و   افزاید: در ای  رصوص باید مناف  نس مورد انتفاع ک  بشریت باشد، می

 (گ 4آینده مورد توجه قرار هیرد )بند 
 :  ي بشريتارتباط ميراث مشترك بشريت با قلمرو همه .2.1.2

بـرداری از فضـای   اوش و بهرهی اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در کمعاهده»

( 4391ی فضای ماورای جـو) که معاهده« ماورای جو از جمله ماه و دیگر اجرام آسمانی

 Province of all) ی بشـریت دارد: فضا بایـد قلمـرو همـه   شود بیان مینیز روانده می
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Mankind)  کـه بـه  « ی بشریتقلمرو همه»باشدگ محققان حقوق فضا معتقدند، عبارت-

 کار رفته، به معنای آن است که فضای  مجازی در معاهده فضای ماورای جو بهصورت 

هـای فضـایی بایـد در    ماورای جو، محلی برای انتفاع ک  بشـریت بـوده و فعالیـت   

(گ در رصوص ارتبا  ای  عبارت با اصـ   Gál,2004:4راستای نف  همه بشریت باشد )

عدم تخصیص فضـای مـاورای   توان هفت: هر دو به موضوع میرات مشتر  بشریت می

قلمـرو  »عنوان اموال عمومی نظر دارند و اص  میـرات مشـتر  بشـریت، هماننـد     جو به

، حس غیر انحصاری در اکتشاف و انتفاع از فضای ماورای جـو را شـام    «ی بشریتهمه

شود  دیگر آنکه، اهرنه در زمان مذاکرات مربو  به کره ماه، آمریکا معتقـد بـود کـه     می

باشـند  امـا ایـ     عبارت از یکدیگر غیر قاب  تشخیص بوده و تفکی  ناپذیر مـی ای  دو 

-عبارت با اص  میرات مشتر  بشریت که در معاهده ماه آمده، دارای نند تفـاوت مـی  

ی باشدگ نخست آنکه: دامنه شمول اص  میرات مشتر  بشریت )بـررفف قلمـرو همـه   

موضوعات مربو  به حـس اسـتخرا     بشریت( محدود به اکتشاف و انتفاع نبوده و شام 

  دیگر آنکه: در حالی (Gabrynowicz,695-1992:691) شودمناب  و تقسیم آن هم می

اشـاره دارد،   که اص  میرات مشتر  بشریت به استخرا  منـاب  بـالقوه و تقسـیم منـاب     

بیانگر حس غیرانحصاری در اکتشاف و انتفاع از فضا بـدون  « قلمرو تمام بشریت»عبارت 

-همه کشورها حس دارنـد سـفینه   :عنوان مثالس استخرا  مناب  و یا تقسیم آن استگ بهح

کـه  های رود را در فضا به حرکت درآورند )قلمرو تمام بشریت(، اما تاکنون درباره ای 

 آیا کشورها می توانند مناب  موجود در فضا را استخرا  کنند )میرات مشـتر  بشـریت(  

ی بشریت به عنوان ی  اصـ   بارت دیگر اص  قلمرو همهعتوافس حاص  نشده استگ به

 اسـت، یعنـی   (Res Communis)فراهیر و غیرانحصاری مبتنی بر اص  امـوال عمـومی  

نیزی که بـه همگـان تعلـس داردگ انتفـاع شـام  مـواردی نـون: سـنجش از راه دور و         

هـای  ریتهای آپولو، ماموشود و منظور از اکتشاف مواردی نون: ماموریتارتباطات می

هـردد  های دیگر شـبیه مـریخ مـی   رباتی  نزدی  فضای زمی  و اکتشاف اجرام و سیاره

(Gabrynowicz & Etil Serrao, 2004: 299گ) 
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 فضاي ماوراي جو ، اجرام آسماني و منابع طبيعي   .2.2

لزوم شنارت ای  اصطفحات، درارتبا  تنگاتنگ آنها با مفهوم میرات مشـتر         

خیص نظام حقوقی حـاکم بـر بهـره بـرداری از منـاب  موجـود در فضـای        و تش بشریت

 ماورای جو نهفته استگ  

ضرورت تشخیص فضای ماورای جو و تفکیـ  آن از  : فضاي ماوراي جو .2.2.1

ی إعمـال  فضای جو )یا قلمرو هوایی کشورها( در آن است که ایـ  موضـوع، محـدوده   

اهرنـه در  ا آشکار رواهد سارتگ اص  میرات مشتر  بشریت در فضای ماورای جو ر

بارها از عبارت فضای مـاورای جـو    سازمان مل  المللی مصوب مجم  عمومیاسناد بی 

طـور دقیـس تحدیـد نشـده اسـتگ      استفاده شده، ولی تاکنون ای  محدوده تعریـ  و بـه  

( و نه هین ی  از معاهدات 4311المللی هواپیمایی کشوری )همچنی  نه کنوانسیون بی 

ی هوا و فضا اشـاره ای  ی تفکی  یا مرز بی  دو محدودهبی  المل  فضا، به نقطهحقوق 

ی نظری قاب  پرواز محدوده» المللی هوانوردی: اندگ اما طبس تعری  فدراسیون بی ننموده

کیلومتری از سطح متوسـط دریاهـا واقـ  شـده      433هواپیما )رط کارم ( که در ارتفاع 

تواننـد رـود را در روی مـدارهای مربوطـه     ها میه ماهوارهتری  ارتفاعی کاست یا پایی 

هـای پیشـی    در نشسـت  گ(http://www.isa.ir« )حفظ نمایند، مرز میان هوا و فضاست

 ، موسـوم بـه کوپـوس   جـو ی فرعی حقوقی استفاده صلح آمیز از فضـای مـاورای   کمیته

(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space [COPUOS])  شـده   بیـان

های فضایی یا أعمال است که واژه فضای ماورای جو باید بر مبنای تعری  واژه فعالیت

 443مرتبط با آن توصی  هرددگ بر ای  اساس، هزارش کمیته فرعی حقوقی نیز، ارتفـاع  

کیلومتری را بر اساس قابلیـت پـرواز هواپیمـا، بـه عنـوان مـرز پیشـنهاد نمـوده اسـت          

 (گ  83و  88: 4984)رسروی، 
عبارت اجرام آسمانی، به عنوان یکی (: Celestial Bodies) اجرام آسماني .2.2.2

-های حقوق بـی  از مصادیس میرات مشتر  بشریت، در هین ی  از معاهدات و اعفمیه

المل  فضا تعری  نشده است  از ای  رو، دایـره شـمول ایـ  عبـارت بـدقت مشـخص       

-سمی که بدون در نظر هرفت  اندازههوید: هر جدر ای  رصوص می نیستگ ی  نظریه
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شـودگ از  طور طبیعی، رار  از جو زمی  قرار دارد، جسم آسمانی محسوب مـی ی آن به

ای  منظر اجسامی به کونکی ذرات غبار و نیز اجسامی به بزرهی سیاره مشتری، همگی 

 یاشیا جسم آسمانی هستندگ موسسه بی  المللی حقوق فضا معتقد است: اجسام فضایی،

-عنوان مثال: هالهها از فضای ماورای جو وجود داردگ بهادی هستند که امکان انتقال آنم

رـود منفـ     توان از مح ها را، که نمیهای هازهونه اطراف برری از سیاره ها و ستاره

ی انتقـال وارد اسـت  نادیـده    نمود، نباید جسم آسمانی دانستگ ایرادی کـه بـه ضـابطه   

انتقال ای  اجسـام را در آینـده    آوری است، که ممک  است،ف ی دانش و توسعه هرفت 

جسم آسمانی، جسـمی اسـت   »معتقد است: (Alfredo Cocca) فراهم سازدگ آلفرد کوکا

«گ برداری از آن و یا استقرار فیزیکی بر روی آن وجود داشته باشـد که حداق  امکان بهره

هرایـی مـی باشـد، بـه شـرایط      دای  دیدهاه که مبتنی بر روش استفاده محوری یا کـاربر 

فیزیکی اجرام آسمانی برای تعیی  نظام حقوقی حاکم بر آنها توجهی نـداردگ البتـه روش   

کاربردهرایی تطابس بیشتری با اهداف اصلی معاهدات فضایی دارد  زیرا در صدد تشویس 

به اکتشاف و بهره برداری از فضـای مـاورای جـو شـام  مـاه و سـایر اجـرام آسـمانی         

هـا، قمرهـای   مهمتری  موارد مصداقی اجرام آسمانی: سیاره( De Man,2010:15)استگ

هـای  هـا و سـنگ  سـیاره  دار، رـرده هـای دنبالـه  ی ماه(، ستارهها )مانند کرهطبیعی سیاره

 (.http://ssd.jpl.nasa.gov/?bodiesباشند )آسمانی می
هماننـد دو  « بیعـی منب  ط» اصطفح (: Natural Resources) منابع طبيعي .2.2.2

الملـ  فضـا   های حقـوق بـی   عبارت مذکور ، تاکنون در هین ی  از معاهدات و اعفمیه

تعری  نشده استگ برری از محققان با ارایه تعریفی هسـترده از آن، آن را شـام  منـاب     

اندگ بر اساس ای  دانسته (Tangible and intangible resources) ملموس و ناملموس

ی رورشیدی و اموا  رادیویی و تمامی اجرام موجود در فضا، مناب  طبیعـی  نظر، پرتوها

-هـای حقـوقی مـی   تعری  دیگر که مشابه با تعری  آن در فرهنـگ  شوندگمحسوب می

، «ای از طبیعت که دارای ارزش اقتصـادی محتملـی باشـد   هر ماده»باشد، منب  طبیعی را 

بندی مناب  طبیعـی موجـود در   ، طبقهموجب ای  نظربهگ (491:4918)آقایی، دانسته است

های فیزیکی هیرد تا ویژهیبرداری صورت میفضا بیشتر بر مبنای قابلیت آنها برای بهره
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ی موجود در فضـای مـاورای جـو،    که ممک  است هر پدیدهمعی   در نتیجه، از آنجایی

سـم  توانـد یـ  ج  ی  منب  طبیعی احتمالی باشد، هر جسمی با توجه به مـوقعیتش مـی  

ایـ  دیـدهاه کـه بـا      قلمـداد شـودگ   )معدنی یا غیرمعدنی(آسمانی و یا ی  منب  طبیعی 

تعری  کاربردهرایانه اجرام آسمانی مطابقت دارد، با اقبال بیشـتری مواجـه شـده اسـت     

(De Man, Op.cit.:18-21.) 

 پيشينه مفهوم ميراث مشترك بشريت در فضاي ماوراي جو   .2.2

نخستی  اندیشمندی بود  (،Smith) ر دوران معاصر، اسمیتشاید بتوان هفت د      

ماه متعلس به هین دولتی نیست  زیـرا  »در تقریرات رود بیان داشت که  4313که در سال

در همـی  دوران دو محقـس   « تصرف ناشدنی است، و آن میرات مشتر  بشریت اسـتگ 

 Oscar) و اوســکار شــارتر (Lionel Laming) هــای لیونــ  المینــگدیگــر بــه نــام

Schachter) :عنـوان  ی شمسی بایـد بـه  نه تنها زمی ، بلکه به تمام منظومه»اعفم نمودند

( Joseph Kroell) ژوزف کـرول  4389در سال « میرات مشتر  بشریت نگریسته شودگ

 (.Jakhu,2009:123)« فضای ماورای جو، میرات مشتر  بشریت اسـت »نیز بیان نمود: 

آرژانتینـی و نماینـده ایـ  کشـور در سـازمان ملـ ، در       حقوقـدان فضـایی   ، آلفرد کوکـا 

« ی جهانی باید بر فضای ماورای جو إعمال حاکمیت نمایدگجامعه» بیان کرد: 4381سال

ی تـازه تاسـیس حقـوق    ی  سال پس از آن، وی در نخستی  سمینار دانشگاهی موسسه

المللـی  ی بـی  معـه ی جاوسـیله ی مذکور را با ای  پیشنهاد کـه مـاه بایـد بـه    فضا، عقیده

کـه  به ای  منظور الزم است »کشورها مورد استفاده قرار هیرد، توسعه داده و بیان داشت:

ــره  ــررات به ــره مق ــرداری از ک ــلح  ب ــداف ص ــرای اه ــاه ب ــودگ ی م ــویب ش ــز تص « آمی

(Wolter,2006:87)      4388نند ماه پس از آن، مجم  عمـومی سـازمان ملـ  در سـال 

( را 4918)قطعنامـه شـماره   « میـز از فضـای مـاورای جـو    ی صـلح آ استفاده»ی قطعنامه

عنـوان میـرات مشـتر  بشـریت مـورد      تصویب نمود، که در آن فضای ماورای جـو بـه  

   شناسایی قرار هرفتگ

بشـریت، تحـت تـا یر     مشـتر   میـرات  کـه مفهـوم   است ای  عمومی بر اعتقاد     

پایـه  4313دهـه  اوایـ   و 4393 در اوارـر دهـه   و کاپیتالیسـتی  های سوسیالیستیدیدهاه
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از اصـ    آشـکار  طـور توسعه بـه  حال در کشورهای که دورانی یعنی است  شده هذاری

طریـس ایجـاد    جهانی از های روت توزی  برای ایوسیله عنوانبه بشریت مشتر  میرات

المللـی کـه مبتنـی بـر     اندگ نظم اقتصـادی بـی   المللی، بهره جستهبی  اقتصادی نوی  نظم

-هاواصفح نابرابریی دولتوابستگی متقاب ، نف  مشتر  و همکاری میان همهعدالت، 

آلـدو   4391(گ در همـی  دوران، در ژونـ   14:های اقتصادی بوده است )جمالی، پیشـی  

ی میــرات مشــتر  بشــریت را در نظریــه( Aldo Armando Cocca) آرمانــدو کوکــا

آرویـد پـاردو در    س از آن بود کهطور اجمالی ارایه داد و نند ماه پکوپوس بهمذاکرات 

قالب طرحی مفص  و حساب شده آن را در رصوص اعماق دریاها فراتر از صـفحیت  

نند ماه پس از  (گJakhu,Op.cit.:123) ملی، در مجم  عمومی سازمان مل  مطرح نمود

( 4391ی فضـای مـاورای جـو )   سپری شدن ای  موضوع، عناصر ای  اصـ  در معاهـده  

دارد ی اریر بیان مـی صراحت به ای  اص  اشاره شودگ معاهدهکه بهآن تشریح شد، بدون

برداری از فضای ماورای جو شام  ماه و دیگر اجرام آسمانی بایـد در  که اکتشاف و بهره

رها ی علمی کشـو نظر از سطح اقتصادی و توسعهجهت نف  همه کشورها بوده و صرف

 United Nations Treaties and Principles on) مـورد انتفـاع تمـام بشـریت باشـد     

Outer Space, 2008:19 بـرداری  ، دولت آرژانتـی  در ارتبـا  بـا بهـره    4313در سال(گ

نـویس  اجرام آسمانی، در کمیته فرعی حقـوقی کوپـوس، پـیش   موجود در آینده از مناب  

ایـ    ی تمام اجرام آسمانی بودگ دری ماه ارایه داد که در برهیرندهطرحی را برای معاهده

طرح، پیشنهاد شده بود که اص  میرات مشتر  بشریت بر وضعیت حقوقی مـاه و تمـام   

اجرام آسمانی حاکم باشدگ اتحاد جمـاهیر شـوروی سـابس و بلسارسـتان، در آغـاز آن را      

صـراحت از  پیشنهادی را مطرح نمود کـه بـه   4312نپذیرفتندگ در پی آن، آمریکا در سال 

ای که از طرف نمودگ در نهایت، مت  مورد مصالحه اص  میرات مشتر  بشریت حمایت

ی إعمال اص  میرات مشتر  بشریت بود، پذیرفته کشور اتریش ارایه شده و دربردارنده

پـس از آن نیـز در    (گWolter,Op.cit.:89معاهده مـاه تبلـور یافـت )    44شد و در ماده 

تشـر نمـود کـه در آن    من« المللـی تسییر نظم بـی  »هزارشی با عنوان ،انجم  رم 4319سال

ی میـرات مشـتر    دهنـده عنوان ی  موجودیت جسرافیایی تشکی فضای ماورای جو به

هـا تضـمی  آن را رواسـتارند، و ایـ  کـه تنهـا       بشریت در نظر هرفته شد که همه ملت
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رنـد، در  نببرداری آن سـود  یافته از راه مدیریت مو ر از اکتشاف و بهرهکشورهای توسعه

انجمـ  حقـوق بـی     4389در سال  (گJakhu, Op.cit.:123) هرفتد قرار آن مورد تاکی

ی تـدریجی اصـول عمـومی    ی توسـعه اعفمیـه »دومی  کنفرانس رود والمل  در شصت

را تصویب نمود کـه بیـان   « المللیالمللی در ارتبا  با نظم نوی  اقتصادی بی حقوق بی 

ی حقوق اص  اساسی در مجموعهعنوان ی  مفهوم میرات مشتر  بشریت به»داشت:می

ها باید به ای  اص  در ارتبا  با مناب  فضای ماورای المل  عمومی وارد شده و دولتبی 

ها و زیر بستر آنها احترام جو و اجرام آسمانی و مناب  موجود در بستر دریاها و اقیانوس

 (. B.Dietrich,2002:80« )بگذارند

صورت ی  نظریـه در تقریـرات   مانی تنها بهدر نهایت، میرات مشتر  بشریت که ز

شد و یا به شک  ی  دغدغه از سوی نمایندهان کشورهای در حـال  اندیشمندان بیان می

در سـند نهـایی    4313المللی مطرح بـود، در سـال   های بی توسعه در مجام  و کنفرانس

ی د از نظریـه ی هذار رـو واق ، اهرنه ای  مفهوم در دوره ی ماه، نمایان شد  درمعاهده

المل  فضا )که تقریباً نیم قرن طول کشید(، با صرف به ی  هنجار حقوقی در حقوق بی 

-نظران حقوق فضا و نیز قدرتهای فراوانی از سوی برری صاحبها و مخالفتنالش

 های فضایی مواجه بوده است، اما در پی تحوالت اقتصادی جهان دراوارر قـرن بیسـتم  

المللی و نیـز حمایـت مکـرر کشـورهای در     ظم نوی  اقتصادی بی )مانند ظهور مفهوم ن

المللـی  ی بـی  حال توسعه از ای  مفهوم(، توانست با تجلی یافت  در مـت  یـ  معاهـده   

 المل  فضا، بیش از پیش تثبیت نمایدگجایگاه رود را در عرصه حقوق بی 

 

  ايك بشريت به فضراي مخالفان تسري مفهوم ميراث مشتهديدگاه .2.2

 وماوراي ج

ی حقوقی استفاده صـلح آمیـز از فضـای    ی ماه در کمیتهدر طول مذاکرات معاهده  

ماورای جو )کوپوس(، نمایندهان برری از کشورها با استعمال اصطفح میرات مشـتر   

نـه کسـی فـوت    »ی ماه موافس نبوده و ای  سوال را مطرح نمودند که بشریت برای کره

اهر ماه، اجرام آسمانی و منـاب  موجـود در   « باقی هذاشته است؟ کرده و ماه را برای بشر
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شـود: کـه مـال، قابـ      ها ارت مشتر  هستند، همانند آنچه در حقوق مدنی هفته مـی آن

انتقال از متوفی) و یا وصیت کننده( به جانشی  وی است، در مورد ماه نـه کسـی بایـد    

ننی  شخصی وجود داشته است؟  کننده( دانسته شود؟ آیا اصفًبه عنوان متوفی )وصیت

مهمتری  استدالل در مخالفت با مفهوم میرات مشتر  بشریت آن است کـه ایـ  اصـ ،    

ی کمونیسم در رصوص سرزمی  با شکسـت مواجـه   رویکرد کمونیستی داشته و نظریه

شده است و دلیلی ندارد که آن را به فضای ماورای جو تسری دهیمگ مخالفـان در ادامـه   

های ضد بازار و غیر پویـای  اند، اندیشهی ماه را پذیرفته: کشورهایی که معاهدهافزایندمی

اندگ هروه دیگری از نویسندهان معتقدند إعمال ایـ  اصـ    مندر  در آن را نادیده هرفته

ی حقـوق فضـا   در فضای ماورای جو موجب تضعی  حقوق مالکیت که بـرای توسـعه  

ـ    ت مـو ر از حقـوق مالکیـت رصوصـی     ضروری است، رواهد شد  زیـرا فقـدان حمای

بســیاری از  (.Ibid.:131هــذاران رصوصــی را از بــی  رواهــد بــرد )ی ســرمایهانگیــزه

حقوقدانان معتقدند که میرات مشتر  بشریت اساساً بازتـابی از آمـال سیاسـی و تعهـد     

عنـوان  بـه  گالمل  بنیادی و مـاهوی نیسـت   باشد  از ای  رو، بیانگر حقوق بی ارفقی می

رییس سابس کمیته ی حقوق فضـای انجمـ  حقـوق    -(Goed hu is) ثال هود هو ایسم

عنوان میرات مشـتر  بشـریت، بیـان    ی فضای ماورای جو بهضم  رد نظریه -المل  بی 

هـای   ها را به تقسیم عواید و مناف  ناشـی از فعالیـت  تفسیری از ای  نوع، دولت» داشت:

از نظر وی پذیرش ای  مفهـوم  « کندگمتعهد می های دیگر شان با هر ی  از دولت فضایی

ها و  نیـز تسییـر اساسـی در سـارتار     اقتصادی دولت -به معنای کاهش استقفل سیاسی

های دیگری در جهـان   سیاره» کند: عفوه بر ای ، او بیان می سیاسی جامعه جهانی استگ

ننی  ادعـایی  ها زندهی هوشمند وجود داشته باشد، وجود دارند که ممک  است در آن

-تواند به ها، حداق  می توسط ساکنان زمی ، مبنی بر حقوق مالکانه بر سراسر همه سیاره

نظـران  بررـی از صـاحب   (Ervin,1984:424« )عنوان نوعی هسـتاری توصـی  شـودگ   

که بـه  نظر از ای اند که صرفنموده بیان (Kolossov) المل  مانند کولوسوفحقوق بی 

-در رصوص روابط میان دولـت « میرات مشتر »ق مدنی از قبی  کارهیری مفاهیم حقو

هـا را تهدیـد رواهـد نمـود      ها نادرست است، میرات مشتر  بشریت، حاکمیت دولت

ای در ارتبا  با حاکمیـت ملـی   المل  شام  مقررات پایهزیرا به اصفح کام  حقوق بی 



 4931تابستان ، دوره هفتم، شماره دوم مجله مطالعات حقوقی/                          98

 

جـر رواهـد شـد    که برای تضمی  مناف  مشروع و حیاتی هـر دولـت اساسـی اسـت، من    

(Billings, 2006:249.) 
ی توان بیان داشت: نخست آنکه، میرات مورد بحـ  نتیجـه  در پاسخ به مخالفان می

-شود، جایی کـه رداونـد انسـان   ی  مرگ نیست، بلکه از ی  وصیت قدیمی ناشی می

را تحـت   سازد تا زمـی  را پـر کننـد و آن   های رود برروردار میهای اولیه را از نعمت

دوم آنکه، میرات مشتر  بشریت، در فص   (.Jakhu,Op.cit:123)رل رود درآورند کنت

( نیز مطرح بوده است که از جمله عل  مخالفت 4382یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها )

هـذاری بخـش   یافته با آن، مسایرت بـا حمایـت از مالکیـت و سـرمایه    کشورهای توسعه

مقررات ای  فص  به ای  مشک  پایان داده  رصوصی بوده است، اما در نهایت با اصفح

بینی شـده اسـتگ   پیش 48و  41ی ماه نیز اصفح معاهده در مواد در مورد معاهده 4شدگ

عنـوان یـ  هنجـار حقـوقی الـزام آور      سوم آنکه،اهرنه میرات مشتر  بشریت هنوز به

نسـیون  ی کشورها قرار نگرفته اسـت، امـا بـا الزم االجـرا شـدن کنوا     مورد پذیرش همه

صورت یـ  اصـ    باشد، بهمی مفهومی ای  که دربردارنده 4331حقوق دریاها در سال 

ای صـرفاً  توان آن را مقولـه المللی قراردادی ظاهر شده است  از ای  رو نمیحقوقی بی 

-سیاسی و یا ارفقی دانستگ دیگر آنکه، میرات مشتر  بشریت، تنها حاکمیت قـدرت 

ی فضا را تهدید رواهد نمـود و نـه حاکمیـت    نها در عرصهطلبی آهای فضایی و برتری

تـوان هفـت بـرای حفاظـت از     های عضو جامعه جهانی را گ در مجموع میی دولتهمه

های فضایی، سازو کارهایی الزم اسـت  های قدرتتازیفضای ماورای جو در مقاب  یکه

اند به تصویب رسیده ی ماهالمل  فضا که پیش از معاهدهکه هین ی  از اسناد حقوق بی 

بینی نماینـدگ سـارتارهای حقـوقی منـدر  در اصـ       اند تمام جوانب آن را پیشنتوانسته

ی جهـانی را  تواند قواعد حفاظتی مورد تایید و تقویت شـده میرات مشتر  بشریت، می

 مقرر نموده و هنجارهای الزم را برای حفاظت از آن مناب  در دراز مدت تامی  نمایدگ
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 ي ميراث مشترك بشريت در فضاي ماوراي جوناصر تشکيل دهندهع .2

مبهم بوده و تـاکنون تعریـ  دقیقـی در     بشریت، مشتر  میرات مفهوم اهرنه      

ای ی آن، توافس هسـترده دهندهمورد آن ارایه نشده است، اما در رصوص عناصر تشکی 

ریت وجـود دارنـد،   ی مصادیس میـرات مشـتر  بشـ   وجود داردگ ای  عناصر که در همه

-از: غیرقاب  تخصیص بودن، تقسیم منصفانه مناف ، نف  بشـریت، مـدیریت بـی     عبارتند

 ی مسالمت آمیز که در ادامه به تبیی  هر ی  رواهیم پردارتگالمللی و استفاده
 

 (Non-appropriation) غيرقابل تخصيص بودن .2.1

انتخـاب و ارتصـاص    ،(Appropriation) از جمله معانی عبـارت تخصـیص        

(گ ارتصاص دادن نیـزی بـه   88:باشد )آقایی، پیشی دادن زمینی برای مقاصد راص می

، بـدون  ینیـز  )تصـرف  تواند با ادعای مالکیت آن نیز همراه باشد و یا نباشـد رود می

المل  فضایی، هـین یـ  از ایـ  دو را در    ادعای مالکیت( در هر حال، اسناد حقوق بی 

اندگ شنارت دقیـس مفهـوم ایـ  اصـ      رای جو و اجرام آسمانی نپذیرفتهمورد فضای ماو

 مستلزم بررسی مبانی، راستگاه و نظام حقوقی حاکم بر آن استگ

 

 مباني پذيرش اصل و خاستگاه آن   .2.1.1

مبـانی پـذیرش اصـ  عـدم تخصـیص در فضـای       مباني پذيرش اصرل:   .2.1.1.1

گ نخسـتی  دلیـ  نپـذیرفت  حاکمیـت     شـود ماورای جو، در نند محور عمده رفصه می

باشدگ ایـ  موضـوع در   سرزمینی در فضای ماورای جو، جلوهیری از درهیری و نزاع می

هـای عضـو معاهـده    دولـت »ی ماه نیز مورد اشـاره قـرار هرفتـه اسـت:    ی معاهدهمقدمه

از « المللی دور نگـه دارنـدگ  رواستار آنند که ماه را از تبدی  شدن به ی  منطقه نزاع بی 

المللی، عام  اولیـه در ورود اصـ  عـدم تخصـیص، بـه      ای  رو، کابوس مخاصمات بی 

هـا و  ای بوده است  در واق  ادعاهای سـرزمینی و ادعاهـای متقابـ  آن   های معاهدهنظام

های دولتی به فضای ماورای جـو، نـاهزیر منجـر بـه بررـی از أشـکال       هسترش رقابت

-قطعنامه همکاری بـی  نی من  تخصیص ملی، در بیالمللی رواهد شدگ پیشدرهیری بی 

( نیز بر همـی   4394آمیز از فضای ماورای جو )المللی در رصوص کاربردهای مسالمت
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دلی  دیگر پذیرش ای  اص ، آن است که اقدامات فضـایی آمریکـا و   اساس بوده استگ 

مـان  به شدت سیاسی شده بودگ در ایـ  ز  4393تا  4381های شوروی سابس در بی  سال

ی آفریقایی و دو ابرقدرت، در حال رقابت برای حمایت از کشورهای تازه استقفل یافته

ی که کشورهای تازه استقفل یافته، مخال  با امپریالیسم در همـه آسیایی بودندگ در حالی

های فضایی اصلی( در عنوان قدرتاشکال آن بودند، هم شوروی سابس و هم آمریکا )به

ار و نفوذ سیاسی رود در ای  کشورها از طریس رد حاکمیت سـرزمینی  صدد افزایش اعتب

ی دسترسی آزاد به تمام کنندهو آ ار استعماری آن برآمدندگ دیگر آنکه ای  اص ، تضمی 

المللـی و موسسـات رصوصـی    هـای بـی   ی کشورها، سـازمان مناطس فضایی برای همه

ی همکـاری  توان از قطعنامهدعا میدر تایید ای  ا (.Jakhu,Op.cit.:60-61رواهد بود )

( بهـره  4394آمیـز از فضـای مـاورای جـو )    المللی در رصوص کاربردهای مسالمتبی 

بـرداری  جست که آزاد بودن فضای ماورای جو و اجرام آسـمانی بـرای کـاوش و بهـره    

تـوان  (گ در نهایـت، مـی  4ی کشورها را در مقاب  تخصیص ملی قرار داده است )بندهمه

های پذیرش ای  اص ، در مشکفت ناشـی از اعطـای حـس    دیگر از ضرورت هفت یکی

توان به تخریب اجرام آسـمانی در پـی   ی ای  مشکفت میمالکیت نهفته استگ از جمله

هـایی  نمودگ اهرنه فضای ماورای جو یکی از معـدود هسـتره  اعمال حس مالکیت اشاره 

بـه اسـناد    ه و تخریب نماید  اما نگاهرا آلودطور مو ر آناست که نوع بشر موفس نشده به

ی جهـانی همـواره از تخریـب و آلـودهی محـیط      المللی، بیانگر آن است که جامعـه بی 

ی زمی ، نگران بـوده اسـتگ   زیست فضا به دالیلی نون تا یر منفی بر محیط زیست کره

ـ   های هستهی من  آزمایشمعاهده»عنوان مثال: به ر آبای در اتمسفر، مـاورای جـو و زی

های آمریکا، انگلستان و شوروی سابس منعقد شـد، هـر   میان دولت 4399که در سال «ها

ی نمایـدگ ایـ  نگرانـی در معاهـده    هونه آلودهی را در محیط فضای ماورای جو من  می

 شودگ( نیز مشاهده می1ی ماه )ماده( و معاهده3فضای ماورای جو )ماده 

معتقد است کـه   (،Edward Hudgins) س: ادوارد هادهینخاستگاه اصل. 2.1.1.2

قـانون اساسـی    شود،صراحت من  میکه مالکیت رصوصی بهی ماه جاییالگوی معاهده

قـانون   49کـه اصـ    اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابس استگ در واقـ  درحـالی  
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داد، اساسی ای  کشور به شهروندان شـوروی سـابس مالکیـت همـه نیـز را اجـازه مـی       

قانون اساسـی ایـ  کشـور،     44پذیرفتگ به موجب اص  ی  را برای آنان نمیمالکیت زم

هـا بـود کـه همگـی امـوال انحصـاری دولـت        ها و جنگ زمی : شام  مواد معدنی، آب

توان استنتا  قانون اساسی شوروی سابس می 49و  44شدندگ با جم  اصول محسوب می

منـاب  موجـود در آن، امـوال    ی سرزمی  اتحاد جمـاهیر شـوروی سـابس و    نمود که همه

هـای  توانسـتند مالـ  ابـزار   که میمشتر  مردم شوروی سابس بوده است  افراد در حالی

کننده را بر زمینـی کـه در ارتیـار آنهـا     کشاورزی و ی  رانه باشند و نیز حقوق استفاده

نیز  ی ماهتوانستند مال  زمی  شوندگ معاهدهنهاده شده برای کشاورزی اعمال کنند، نمی

 4دانـد )بنـد   عنوان میرات مشتر  بشریت مـی تمام سرزمی  و مناب  موجود در ماه را به

هـای قمـری، وسـای  و    توانند مال  ایسـتگاه که افراد ویا دولت ها می(، در حالی44ماده

کننده را بر منـاطس  ( و حقوق استفاده42ماده 2تجهیزات، امکانات و تاسیسات باشند )بند

(،لـیک   3مـاده  4های ایستگاه الزم است، اعمال نمایند )بنـد نیازمندی محدودی که برای

ی ایـ   بـه عقیـده   تخصیص و مالکیت هستره ی ماه به آنـان اجـازه داده نشـده اسـتگ    

حزب کمونیست ارتبا  دارد کـه   4818ی ژانویه ی ماه با بیانیهمعاهده 44نویسنده، ماده 

یدن مالکیـت زمـی  و إعمـال اجـاره     موجب آن کارل مارکس و فردریش انگلس، برنبه

زمی  را با اهداف عمومی و نیز واهذار کردن زمی  به طبقه کارهر با رسالت حذف همه 

اندگ ای  موضوع یعنی لسـو مالکیـت   های قبلی در مورد مالکیت فردی بیان نمودهتضمی 

 (گOp.cit:126-127ی کمونیسم است )رصوصی، اساس نظریه
 

 توجه به مدعي تخصيص انواع تخصيص با .2.1.2

منـ  تخصـیص ملـی یـا     : (National Appropriation) تخصيص ملي .2.1.2.1

ی مـاه  ( و معاهـده 2ی فضای ماورای جـو )مـاده  تخصیص توسط ی  دولت در معاهده

ها موافقند کـه فضـای مـاورای    و امروزه همه دولت 2بینی شدهصراحت پیش( به44)ماده

توانـد در  هین کشوری نیست و هین کشوری نمیجو و کرات آسمانی، تحت حاکمیت 

هایی که به فضای مـاورای جـو دسـت    ای  رصوص ادعایی داشته باشدگ نخستی  دولت

آنها در فضای ماورای جـو   اند، فعالیتاند یعنی شوروی سابس و آمریکا اذعان داشتهیافته
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(گ 124 :4983دلی،ضیایی بیگ ی حاکمیت آنان بر ای  مناطس نیست )منزلهبه هین وجه به

عنـوان  کننده ی  سرزمی  بکر و یـا بـدون مالـ  بـه    اند تصاحببرری از محققان هفته

شود  از ای  رو، تخصیصـی کـه توسـط    ی آن دولت در آن سرزمی  نگریسته مینماینده

بخش رصوصی به تایید دولت باشد باید ی  نوع از تخصـیص ملـی محسـوب شـودگ     

 Active) سـت کـه نـه تنهـا تاییـد مثبـت و فعـال       حتی یـ  دیـدهاه افراطـی معتقـد ا    

Endorsement)         بلکه حتی رفتـار سـلبی مقامـات صـفحیتدار یـ  کشـور، شـکلی از

ایاالت متحده آمریکـا بـا عـدم واکـنش در مقابـ        :عنوان مثالباشدگ بهتصاحب ملی می

ی مـاه  بـرای فـروش کـرده و مرتکـب      هـای کـره  شهروندانش که اقدام به عرضه زمی 

ی فضـای مـاورای جـو و    هبرداری شدند، در عم  ناقض قواعد مربو  بـه معاهـده  کف

 (.Jakhu,Op.cit.:63-64) شودی ماه محسوب میمعاهده

کـه  در حـالی : (International Appropriation) الملليتخصيص بين .2.1.2.2

لیـت  ی اصول حقوقی حاکم بـر فعا اعفمیه» 9ی فضای ماورای جو و بند معاهده 2ماده 

 44مـاده  2( هماننـد بنـد  4399«)برداری از فضای ماورای جوها در اکتشاف و بهرهدولت

تواند موضوع تخصیص ملی باشد، هـین  کنند که قلمرو فضایی نمیی ماه بیان میمعاهده

کمیتـه فرعـی    4383نماینـدگ در سـال   المللی ای  منـاطس نمـی  ای به تخصیص بی اشاره

المللی بر اجرام آسمانی بایـد  برری أشکال سرپرستی بی »حقوقی کوپوس بیان نمود که 

المللـی،  المللی حقوق فضا، در رصوص امکان تخصیص بی مقررات بی « پذیرفته شودگ

که ماه  ی ماه آمده استمعاهده 44ماده  9مبهم و بح  برانگیز هستندگ در قسمتی از بند 

گ بـا ایـ    المللی دولتـی درآینـد  بی توانند به مالکیت هین سازمان و مناب  طبیعی آن نمی

-المللـی پـیش  وجود، به زعم برری، ممنوعیت مذکور ممک  است با توجه به نظام بی 

هـای  شـود و در نتیجـه، سـرزمی    همی  ماده، نادیده هرفتـه   8و 1بینی شده در بندهای 

موجود در فضای ماورای جو با اقدام سازمان مل  متحد از طـرف کـ  جامعـه جهـانی،     

ای  مقـررات  »آمده است: 1د تصاحب و تخصیص قرار هیرندگ در قسمت پایانی بند مور

-بیـان مـی   8بنـد  «گ کنـد ای  مـاده رللـی وارد نمـی    8المللی مذکور در بند به نظام بی 

بـرداری از  شوند که از آنجا که بهـره ی حاضر متعهد میکشورهای طرف موافقتنامه»دارد:
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المللـی بـا آیـی     دی  ممک  رواهد شد، یـ  نظـام بـی    ای نزمناب  طبیعی ماه در آینده

البته تاکنون ننـی  نظـامی   «گ مناسب ایجاد نمایند تا بر ای  استخرا  مدیریت داشته باشد

طـور  المللـی دیگـری ایجـاد نشـده تـا بـه      نه توسط سازمان مل  و نه توسط سازمان بی 

دبیرکـ  وقـت   -نـان  کـوفی ع  4331رسمی بر ماه اعمال حاکمیت نمایدگ اهرنه در سال

ماموریـت  »در طرح رود برای تسییر سارتار شورای قیمومت بیان کرد که  -سازمان مل 

های آینـده اسـت کـه مـا در     تاریخی سازمان مل ، انتقال میرات مادی و فرهنگی به نس 

امـا در حـال حاضـر      ( Ibid.:71-72« )طور امانت در ارتیار داریمرا به حال حاضر آن

-ت سازمان مل  متحد در فضای ماورای جو و به تب  آن تخصـیص بـی   پذیرش حاکمی

ی قانونی بوده و فراتر از ارتیاراتی اسـت کـه بـه    المللی توسط ای  سازمان، فاقد وجهه

 موجب منشور مل  متحد به آن اعطا شده استگ

در ایـ  رصـوص   هاي خصوصي: تخصيص اشخاص حقيقي و شرکت .2.1.2.2

اورای جو تنها حس حاکمیت ملی را در ادعای مالکیـت نسـبت   ی فضای مکه آیا معاهده

هایی از اجرام آسمانی محدود، یا امکان کسب حقوق مالکانه اشخاص )حقیقـی  به بخش

گ شـمار انـدکی از نویسـندهان    نماید، ارتفف نظر وجود داردو حقوقی( را نیز سلب می

ی ماورای جو و اجرام ی فضای ماورای جو، تنها تخصیص ملی فضامعتقدند که معاهده

هـای دیگـر از جملـه    کند  از ای  رو، تخصیص توسط موجودیـت سماوی را ممنوع می

اشخاص و موسسات رصوصی من  نشده است  اما بیشتر نویسندهان بر ای  باورند کـه  

طـور  ی فضای ماورای جو، مالکیت اشخاص و موسسـات رصوصـی را نیـز بـه    معاهده

پـیش از مـذاکرات   کننـد  زیـرا   کندگ تفاسیر تاریخی، نظر اریر را تایید میضمنی نفی می

ی فضای ماورای جو، بسیاری از نهادهای حقوقی تصاحب رصوصی قلمروهای معاهده

الملـ  در سـال   ی حقـوق بـی   عنوان مثال: موسسهفضایی را عملی ناپسند دانسته اند  به

فضای ماورای جو و اجرام آسمانی، موضوع هـین نـوع از تخصـیص    »بیان نمود:  4399

ی فضـای مـاورای جـو ممنوعیـت ضـمنی      ها، مـذاکرات معاهـده  عفوه بر ای «گ نیستند

ی فرانسـه در سـخنان رـود در پایـان     دهـدگ نماینـده  تخصیص رصوصی را نشـان مـی  

بایـد از تاییـد سـه اصـ  اساسـی در ایـ        »بیان داشت: 4399آهوست 1مذاکرات مورخ 
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 معاهده رشنود باشیم، یعنی ممنوعیت هر نوع ادعای حاکمیـت یـا حقـوق مالکیـت در    

 (Ibid.:63-64) گ«فضا وگگگ 

 

 ميان کشورها فعتقسيم منصفانه منا. 2.2

ی فضـای  صورت ضمنی در معاهدهی ماه و بهطور صریح در معاهدهای  موضوع به

مورد اشاره واق  شده اسـتگ بنـد    4399ی اصول ی اعفمیه( و مقدمه4ماورای جو )ماده

جا شوند از آنامه ی حاضر، متعهد میکشورهای طرف موافقتن»دارد:اشعار می 44ماده  8

-پذیر است، یـ  نظـام بـی    ای نزدی  امکانبرداری از مناب  طبیعی ماه در آیندهکه بهره

ای  ماده در « المللی با آیی  مناسب ایجاد نمایند تا بر ای  استخرا  مدیریت داشته باشدگ

صفانه منـاف  حاصـ  از آن   تقسیم من»داند از:ادامه یکی از اهداف ای  نظام را عبارت می

نحوی که بـه منـاف  و نیازهـای کشـورهای در     مناب  توسط کشورهای طرف معاهده، به

طور مستقیم یا غیرمسـتقیم در  حال توسعه، همچنی  به تفش آن دسته کشورهایی که به

 (1)قسمت پایانی بند« ای شودگاند، توجه ویژهکاوش ماه کم  کرده

بـدان معنـی اسـت کـه ننانچـه      « تقسیم منصـفانه »: نه مفهوم تقسيم منصفا .2.2.1

بـرداری  ی مـاه مـورد بهـره   زمانی مناب  طبیعی موجـود در فضـای مـاورای جـو و کـره     

بـا   طور منصفانه میان کشورها تقسیم شـودگ قرارهیرد، مناف  اقتصادی ناشی از آن باید به

ات مشتر  بشـریت  توان هفت که مفهوم میری ماه میمعاهده 1تحلی  قسمت اریر بند 

کـه منـاف  رـود بـه     شود  توضـیح آن موجب اص  انصاف )منصفانه بودن( محدود میبه

هـای   هایی کـه در فعالیـت   کندگ دولت رود به سمت کشورهای غیرفعال جریان پیدا نمی

هـای   های دولـت ها و فعالیت توانند از تفش کنند، نمی فضایی مشارکت و همکاری نمی

ی ایـ  معنـی اسـت کـه     نـد شـوندگ تقسـیم منصـفانه دربردارنـده     م کننده بهـره  مشارکت

هـا  های فضایی در تعیی  سهم مناف  فضـایی آن دولـت   ها در برنامههذاری دولت سرمایه

ی باید لحاظ شده و مورد توجه قرار هیرد  در عوض، باید امکان مشـارکت بـرای همـه   

های فضایی  کت در برنامهها بدون تبعیض فراهم شود و هین دولتی رواستار مشار دولت

آوری بـا  های فضایی نیز بـه تقسـیم فـ     های با توانایی از ای  مشارکت من  نشودگ دولت
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از ایـ  رو، ضـرورت تقسـیم     (.Ervin,Op.cit.:429های دیگـر متعهـد هسـتند )    دولت

منصفانه دارای دو بعد است: از ی  سـو، مفهـوم میـرات مشـتر  بشـریت را بـه نفـ         

ی فضـا دارنـد محـدود    های هسترده در زمینـه های فضایی و تفش نامههایی که بر دولت

های سهیم بودن در مناف  فضـای مـاورای جـو را بـرای      نموده و از طرف دیگر، فرصت

 کندگ کشورهای در حال توسعه حفظ می
ی تقسیم منصفانه به تعبیر بیان شده در معاهده :مباني نظري تقسيم منصفانه .2.2.2

ی مـال متعلـس بـه    تقسیم منصـفانه »به معنای  «Jus Fruendi»ی رومیعدهماه، یادآور قا

باشدگ استفاده از مال همگانی بدون اضرار به دیگران در می« همه بدون اضرار به دیگران

موجـب  ی حس بررورداری از درآمد حاصله از ی  دارایی عمـومی اسـتگ بـه   برهیرنده

ی ماه مالکیت رصوصی بوجـود  اجی از کرهی ماه، در مناب  استخرنظام حاکم بر معاهده

تواند تمام مناف  آن را به نف  رود بهـره بـرداری نمایـدگ یعنـی بـه      آید  اما مال  نمیمی

نـه را کـه از   بردار از مناب  ماه، آنبهرهیا  موجب نظام میرات مشتر  بشریت، معدنچی

 هــای دیگــر تقســیم کنــد   مــاه اســتخرا  نمــوده اســت بایــد بــا تمــام انســان       

(Jakhu,Op.cit.:127-128.) ی مـاه در رصـوص تقسـیم    رسد اصول معاهدهنظر میبه

های سوسیالیستی و کمونیستی است  یعنی تقسیم مناف  قمری از منصفانه، بیانگر دیدهاه

اتحـاد جمـاهیر    4348هر نوع باید متناسب با شایستگی، کار و نیاز باشدگ قـوانی  سـال   

-عنـوان شـعار بیـان مـی    نمود و بهکار کردن متعهد میشوروی سابس، هر شهروند را به 

ی تقسیم منصفانه به شکلی که در مقوله« کند، نباید غذا بخوردگکسی که کار نمی»داشت:

های فضایی بیان شده، برهرفتـه  کننده در فعالیتی ماه به نف  کشورهای مشارکتمعاهده

ی ماه به مشـارکت  معاهده 44ده ما 1باشدگ زیرا بند ی شوروی سوسیالیستی میاز نظریه

های فضایی حضور فعاالنـه دارنـد در بررـورداری از    و تفش کشورهایی که در فعالیت

-ی سوسیالیسـتی کـه بـه   مناب ، توجه نشان داده استگ با ای  تفاوت که بررفف نظریـه 

هـای  ی افراد ملزم به کار کردن هستند، کشورها ملزم بـه انجـام فعالیـت   موجب آن همه

ی  از مجموعه معاهدات مربو  به فضا، هین دولتـی را متعهـد بـه     ایی نیستندگ هینفض

ی معاهـده  4عنوان مثال: ماده به گ(Ibid.:127-128کند )کاوش و بهره برداری از ماه نمی
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المللی را در تحقیس علمی در های بی رواهد همکاریها میفضای ماورای جو از دولت

» دارد:ی مـاه نیـز بیـان مـی    معاهـده  1مـاده  2یس کننـدگ بنـد  قلمرو فضایی تسهی  و تشو

المللی در راستای ای  معاهده باید تا حد امکان هسـترده و مبتنـی بـر یـ      همکاری بی 

 «گالمللی دولتی باشدهای بی ی نند جانبه و یا دو جانبه و یا از طریس سازمانپایه

 

 نفع بشريت .2.2
بشریت که در بیشتر اسناد حقوق فضا مورد اشاره  دانست  مفهوم، پیشینه و ابعاد نف 

واق  شده است، به روش  شدن زوایای ای  عنصر میرات مشتر  بشریت کم  رواهد 

 نمودگ

 :  مفهوم نفع بشريت  .2.2.1
نظر از اهمیت سیاسی آن، یکـی از  آور ای  مفهوم کلیدی، صرفماهیت حقوقی الزام

اورای جـو بـوده و در طـول مـذاکرات     فضـای مـ   یموضوعات صریح مذاکرات معاهده

ی فرعـی حقـوقی کوپـوس اعـفم     ی انگلیس در کمیتـه نویس ای  معاهده، نمایندهپیش

کمیته قصد دارد ی  تعهد حقوقی الزام آور برای استفاده از فضای ماورای جو در »نمود:

ی فضـای مـاورای جـو و    اصول منـدر  در معاهـده  «گ راستا و به نف  بشریت ایجاد کند

-ی صلح آمیز، تعهد به ترویج صلح در جهان و امنیـت بـی   ی ماه شام : استفادهعاهدهم

المللی، اص  همکاری، توجه به مناف  سایر کشورها، اصـ  حمایـت از محـیط زیسـت     

فضای ماورای جو و اص  توزیـ  عادالنـه منـاف  اقتصـادی، همگـی بـه سـمت تحقـس         

ور متقاب  یکدیگر را تقویت نموده و طبخشیدن نف  بشریت هرایش دارندگ ای  اصول به

الملـ   ی محتوای حقوقی واقعی عبارت بشریت هستندگ انجم  حقوق بی تشکی  دهنده

کـه  در حـالی »ی پایانی پنجاه و نهارمی  کنفـرانس رـود ننـی  بیـان نمـود:      در مصوبه

اً بـه  هایشان را منحصرکند تا فعالیتها را متعهد نمیی فضای ماورای جو، دولتمعاهده

سـازد کـه نفـ     ی کشورها انجام دهند  عبارت بشریت ای  امکان را فراهم مـی نف  همه

ها در فضا، علیرغم فقدان راهکار ی آزادی دولتعنوان ی  عام  محدودکنندهعمومی به

 (Wolter,Op.cit.:95«)مشخص، در کنار تعقیب مناف  ملی مورد توجه قرار هیردگ
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 : ابعاد نفع بشريت  .2.2.2

برداری از فضای ماورای جـو  المل  فضایی، کاوش و بهرهموجب اسناد حقوق بی به

باید با اهداف مسالمت آمیز و در راستای نف  بشریت باشدگ با استنبا  از اسـناد مـذکور   

های فضایی دارای سـه  مندی بشریت از مناف  و دستاوردهای فعالیترسد بهرهبه نظر می

بـرداری منـاب    اف  اقتصادی حاص  از اکتشاف و بهرهنخست، در رصوص من بعد است:

موجود در فضای ماورای جو که با موضوع تقسیم منصفانه مناف  میان کشـورها ارتبـا    

هـای  کـه، فعالیـت  نماینـدگ دوم آن های رود عم  میها به نمایندهی از ملتدارد، دولت

ر اقـدامی کـه موجـب    فضایی نباید به محیط زیست منطقه آسیب برساند  از ای  رو، هـ 

هـای فضـایی کـه تـا یرات     جای هذاشت  زبالـه آلودهی محیط زیست فضا شود مانند به

موضـوع  شـودگ  زیانباری بر آب و هوای زمی  دارد، ناقض نفـ  بشـریت محسـوب مـی    

ی مـاه  ( و معاهـده 3ه ی فضای ماورای جو )مـاد آلودهی زیست محیطی فضا در معاهده

دارد که کشورهای طرف ی ماه بیان میمعاهده 8استگ ماده بینی شده ( پیش1و  8)مواد 

درنـگ دبیرکـ ، افکـار عمـومی و     های فضایی رـود، بایـد بـی   معاهده در انجام فعالیت

المللی را از  وجود هرهونه پدیده رطرنا  برای زیسـت و سـفمت   ی علمی بی جامعه

مـورد بعـد سـوم نفـ       و در نهایـت، در  (گ9بشر در فضای ماورای جو، آهاه سازند )بند

توان هفت، نتایج تحقیقات علمی در فضای ماورای جو بایـد در دسـترس و   بشریت می

عنوان یکـی  به نف  همه بشریت باشدگ عفوه بر ای  موضوع که آزادی تحقیقات علمی به

المللـی قـرار هرفتـه اسـت،     از ابعاد اص  آزادی فضای ماورای جو مورد تایید اسناد بی 

( بـا عبـاراتی مشـابه    8مـاده  4ی ماه)بند( و معاهده44ای ماورای جو ) مادهی فضمعاهده

هـایی را کـه در فضـای    دارند که کشورهای طرف معاهـده بایـد نتیجـه فعالیـت    بیان می

ی علمـی جهـانی و   دهند، به اطفع دبیرک  سـازمان ملـ ، جامعـه   ماورای جو، انجام می

جو، دبیرک  سازمان ملـ  را مکلـ  بـه     ی فضای ماورایافکار عمومی برسانندگ معاهده

اشـعار   1ی ماه در ماده انتشار فوری و مو ر ای  اطفعات دانسته استگ همچنی  معاهده

ی علمـی  دارد که کشورهای طرف معاهـده در رصـوص منـاطقی از مـاه کـه فایـده      می
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راصی دارند باید به دیگر کشورهای طرف معاهده و دبیرک  سازمان مل  هزارش دهند 

 (گ 9بند)
 المللي فضاي ماوراي جو  مديريت بين .2.2

عنوان ی  منب  عظیم، منو  به ایجاد ی  نهـاد  مدیریت مو ر فضای ماورای جو، به

المللی به طوری که ای  المللی است که تاکنون ایجاد نشده استگ ایجاد ی  نظام بی بی 

ضـای مـاورای جـو و    محیط را در ردمت دراز مدت بشریت قرار دهد، توسعه پایدار ف

 تحقس عملی مفهوم میرات مشتر  بشریت را به همراه رواهد داشتگ

المللـی فضـای   مدیریت بی : المللي فضاي ماوراي جومديريت بين مفهوم .2.2.1

ها به نمایندهی از مردمان رود در اداره ایـ   ی دولتماورای جو به معنی مشارکت همه

ننان المللی آنی  مدیریتی، ایجاد ی  سازمان بی محیط استگ البته برای إعمال مو ر نن

ی مـاه  بینی شده است، ضروری رواهد بـودگ معاهـده  ( پیش44ی ماه )مادهکه در معاهده

جـا کـه   شـوند از آن کشورهای طرف موافقتنامه متعهد می»دارد:رود بیان می 44در ماده 

المللـی، بـا آیـی     ام بـی  برداری از مناب  طبیعی ماه در آستانه تحقس اسـت یـ  نظـ   بهره

(گ ای  مـاده، در ادامـه   9بند«)مناسب ایجاد نمایند تا بر ای  استخرا  مدیریت داشته باشد

توسعه منظم و ایم  مناب  طبیعـی   -4-4»المللی را ننی  برشمرده: اهداف ای  نظام بی 

اری بـرد ها در بهـره توسعه و افزایش فرصت-9-4مدیریت عقفنی آن مناب    -2-4ماه  

که تاکنون (گ با توجه به ای 1)بند« تقسیم منصفانه مناف  حاص  از مناب -1-4از مناب   و 

المللـی در نـارنوب همکـاری    وجود نیامده است، مفهوم مدیریت بـی  ننی  نظامی به

المللی در فضای ماورای جو از جملـه در  میان کشورها نمود رواهد یافتگ همکاری بی 

برداری از فضای ماورای جو، موضوعی است کـه  قی کاوش و بهرههای فنی و حقوزمینه

الملـ   انجم  حقوق بی  اندگالمل  فضایی توجه زیادی به آن نشان دادهاسناد حقوق بی 

تاکید کرده است که همکاری بی  المللی در فضا صرفاً ی  آرمان و عقیده نیست، بلکـه  

 (گIbid.:92باشد )ی  تعهد حقوقی با ماهیت عمومی می
در سـازمان ملـ    : المللي فضاي مراوراي جرو  مديريت بين مبناي پذيرش .2.2.2

 World Space) متحد، نخستی  منب  الهام بخش ایجـاد یـ  سـازمان فضـایی جهـانی     
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Organization)     مبارزه علیه نظامی سارت  فضای ماورای جو بوده اسـت کـه در سـال

چنان اعتبار دارد  و اساس هـر مفهـوم   مطرح شدگ امروزه ای  منب  الهام بخش، هم 4388

عنـوان یـ  میـرات جهـانی     المللی را در مدیریت فضای مـاورای جـو بـه   همکاری بی 

کنـد تـا در آن،   ی مناسبی را فراهم مـی دهد  زیرا وجود صلح و امنیت، زمینهتشکی  می

ام نمایدگ مفاهیم اساسی برای نظـ بذر مفهوم میرات مشتر  بشریت پرورش یافته و رشد 

-مدیریت هدفمند در فضای ماورای جو، یعنی رل  سفح و توسعه که به موجب نظریه

و پیشتر نیـز   ی میرات مشتر  بشریت و مفهوم امنیت هسترده، تحت الشعاع قرار هرفته

-را دارند تا زمینـه اکنون نیز قابلیت آن اند، همدر مجم  عمومی سازمان مل  مطرح شده

در قرن حاضر،  (.Bautista P.,1994:230)یی جهانی باشند ساز ایجاد ی  سازمان فضا

های فضایی و رشد همگرایی منفعت آنـان بـیش از    ها در فعالیت وابستگی متقاب  دولت

اند که از ی  سو، اهر موضوع حاکمیت مسـتق   ها دریافته هر زمانی استگ امروزه دولت

ماری را از فضای مـاورای جـو   شتوانند مناف  بی به نف  همکاری متقاب  کاهش یابد، می

-بدست آورندگ از طرف دیگر، نظام سنتی همزیستی ممک  است با پیـدایش یـ  نظـام   

کند که بشـر بـه تـدریج     المللی همکاری تکمی  شودگ اص  میرات مشتر  داللت می بی 

ای وجـود دارد کـه دو قـدرت     ادلـه  در حال حرکت به سمت ای  هدف اسـتگ امـروزه  

انـد  حـدی، نظـم جدیـدی را بـرای فضـای مـاورای جـو پذیرفتـه        فضایی اصلی نیز تـا  

(Ervin,Op.cit.:426گ) 

ی نظریـه : المللي فضراي مراوراي جرو   سازمان ملل متحد و مديريت بين .2.2.2

موجب آن منـاب  ایـ  منطقـه    ایجاد ی  نظام اقتصادی حاکم بر فضای ماورای جو که به

سازمان مل  اداره شـود،  تی متعلس به تحت نظارت و مالکیت تمام مل  بوده و توسط هیا

مطـرح شـد    (Michele Hamilton) توسط مایک  هامیلتون 4338 نخستی  بار در سال

(Jakhu,Op.cit.:123 .)المللـی دررصـوص   ی همکاری بـی  مجم  عمومی در اعفمیه

دارد کـه سـازمان ملـ     ( بیان مـی 4394)جو کاربردهای مسالمت آمیز از فضای ماورای 

هـای  ی اکتشافات و اسـتفاده المللی در زمینههای بی بایستی مرکز  ق  همکاریمتحد می

کلی، اقدامات سـازمان ملـ  در راسـتای    طورصلح جویانه از فضای ماورای جو شودگ به
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توان به دو دسته تقسیم نمـود: نخسـت، توسـعه و    المللی را میتحقس اص  مدیریت بی 

ها و هنجاندن ای  موضـوع در  یس صدور اعفمیهالمللی از طرهای بی هسترش همکاری

المللی های بی طوری که موضوع همکاریالمل  فضا، بهنویس معاهدات حقوق بی پیش

بینی شده اسـتگ سـازمان ملـ     های فضایی تقریباً در تمامی اسناد مذکور پیشدر فعالیت

-ی کاوش و بهـره هالمللی در حوزای راج  به همکاری بی اعفمیه 4339متحد در سال 

پـردازدگ  برداری از فضای ماورای جو صادر نمود که به طور مشخص به ای  موضوع می

( و نیـز  2ی مـاه )مـاده  (، معاهـده 9ی فضای ماورای جو )مـاده عفوه بر ای ، در معاهده

المل ، از ها باید بر طبس مقررات حقوق بی ی مذکور تاکید شده که ای  همکاریاعفمیه

ی سازی زمینهاقدام دیگر سازمان مل  در ای  راستا، فراهمور مل  متحد باشدگ جمله منش

الملـ  فضـایی   المللی از راه مشارکت کشورها در وض  قوانی  حقـوق بـی   مدیریت بی 

آمیـز از  کمیته سـازمان ملـ  در رصـوص اسـتفاده صـلح     »باشدگ ای  اقدام که توسط می

دهد تا برای مدیریت بر فضای مـاورای  می شود به کشورها فرصتانجام می« فضای جو

 حاکم بر آن مشارکت نمایندگدر ترسیم نظام حقوقی  جو،

 

 آميزبهره برداري با اهداف صلح  .2.3

ی زیربنـایی  آمیز، جنبـه کاوش و استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف مسالمت

نیت یابدگ شـنارت  تواند عیی صلح و امنیت میداشته و میرات مشتر  بشریت در سایه

 ی آن استگکام  ای  عنصر مستلزم بررسی مفهوم و پیشینه

اهـداف صـلح   »در مـورد عبـارت   : آميزبرداري با اهداف صلحمفهوم بهره .2.3.1

آمیـز،  دو تفسیر وجود دارد: حقوقدانان غربی معتقدند که منظـور از اهـداف صـلح   « آمیز

زیرا هم آمریکا و هم شوروی سابس  است  (Non-Aggressive) اهداف غیرتجاوزکارانه

آمیز به معنـای  که صلحاند  از ای  رو، بیان ای از همان ابتدا در فضا حضور نظامی داشته

که در طول جنگ سـرد،  غیرنظامی است به معنای نادیده هرفت  واقعیات استگ دیگر آن

بردن برای پی های شناسایی و اکتشاف،اتحاد جماهیر شوروی سابس و آمریکا از ماهواره

منظور سنجیدن میزان قـدرت نظـامی یکـدیگر اسـتفاده     های نظامی بهها و پایگاهفعالیت
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(گ برری از نویسندهان نیـز  Gabrynowicz & Etil Serrao, Op.cit.:230)اند نمودهمی

بیان نمودند که ای  دیدهاه در هماهنگی با ایـ  مفهـوم اسـت کـه ارتبـا  و پیوسـتگی       

آمیز و رفتار قهری وجود ح و تجاوز، با توجه به ارتبا  میان رفتار صلحنزدیکی میان صل

ی غالـب ایـ  بـود کـه تنهـا      ی فضای ماورای جو، نظریهداردگ مقارن با تصویب معاهده

(  امـا  B.Dietrich, Op.cit.:11کند )آمیز را نقض میصلح یرفتار تجاوزکارانه، استفاده

آمیـز، اهـداف   باورند که منظـور از اهـداف صـلح    نظران شرقی، بر ای برری از صاحب

ی قطـب  که ای  عبارت، عیناً در معاهـده استگ  به دلی  آن (Non-Military) غیرنظامی

کـار رفتـه   المللی انرژی اتمی، برای رل  سفح کام  بـه ی آژانس بی جنوب یا اساسنامه

، «صـلح آمیـز  »(گ مفهـوم عبـارت   Gabrynowicz & Etil Serrao,Op.cit.:230است )

-به واقعیت نزدی « استفاده ی غیرتجاوزکارانه»همچنان مح  نزاع است  اهرنه معنای 

به نحو مـو رتری رواهـد   « ی غیرنظامیاستفاده»کارهیری معنای تر است  با ای  حال، به

توانست، تحقس میرات مشتر  بشریت در فضای ماورای جو را تضمی  نمایدگ در حـال  

آمیز از فضای ماورای جو، اهرنه تعهداتی را بر کشـورها تحمیـ    ی صلححاضر استفاده

های نظامی در فضای ماورای جـو  ی فعالیتکند، اما بیانگر ممنوعیتی مطلس برای کلیهمی

ی فضای ماورای جو، کشورها از قـرار دادن هـر نـوع    معاهده 1مثفً بر طبس ماده  نیستگ

هایی بر روی اجـرام  نصب ننی  سفحای، کشتار جمعی و های هستهشیء حام  سفح

ها در فضای رار  از جو و مدار اطراف زمی  منـ   هونه سفحآسمانی، یا قرار دادن ای 

هونه سفح دیگری را به غیر از موارد مذکور مورد اشـاره  ی مذکور، هیناندگ معاهدهشده

بالسـتی  ممنـوع    هایها و راکتدهدگ در نتیجه در ای  معاهده، استقرار موش قرار نمی

همچنی  در رصوص اعمال ای  اص  در معاهـده  ( B.Dietrich, Op.cit.:11اندگ )نشده

 طـور ارـص و دیگـر کـرات آسـمانی     ی فضای ماورای جو، میان فضای ماورای جو به

ی مذکور ایجـاد  روردگ بدی  نحو که عهدنامههایی به نشم میماه( تفاوتی )مانند کره

هـای مختلـ  و اجـرای هرهونـه     هـای سـفح  نظامی، آزمـایش استحکامات، تاسیسات 

عملیات نظامی را در کرات آسمانی من  کرده است، اما در مورد فضای ماورای جـو بـه   

برداری مسالمت آمیز با توجه به مفاد ای  معاهده هنـوز  معنای ارص کلمه، الزام به بهره

ای یـا دیگـر   هـای هسـته  های حامـ  سـفح  قطعی و کام  نیست  زیرا قرار دادن سفینه
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های دیگر ماننـد  هایی که قدرت تخریبی عظیم دارند، من  شده  اما در مورد سفحسفح

شاید به دلیـ    (121:ضیایی بیگدلی، پیشی های کفسی  نیزی هفته نشده استگ)سفح

ی غیرصلح آمیز از فضای ماورای جو بوده است کـه  مطلس استفاده همی  عدم ممنوعیت

ابـراز ناررسـندی    1پردازی نهایی ماده از عبارت -دبیرک  وقت سازمان مل   -«اوتانت»

ی مجم  عمومی، وسیلهی فضای ماورای جو بهنویس معاهدهنموده و پس از تایید پیش

هــای نظــامی در فضــا، اظهــار تاســ  نمــود ی فعالیــتبــدون مســدود نمــودن دریچــه

(S.Vereshchetin, 1984:92 گ) 
نظـر از  صرف: آميزبرداري با اهداف صلحگيري مفهوم بهرهشکل يپيشينه .2.3.2

عنـوان یکـی از اصـول    المللـی بـه  که اص  عدم تهدید یا استفاده از زور در روابط بی آن

از همان رود به فضای ماورای جو نیز قاب  تسری است، المل  رودبهقدیمی حقوق بی 

کردن ای  محـیط، همـواره مـورد    یهیری نظام حقوقی فضا، ضرورت غیرنظامآغاز شک 

کـه اولـی     4381های متعدد مجم  عمومی سازمان مل  از سالتوجه بوده استگ قطعنامه

انـدگ  برداری مسالمت آمیز را مورد تاکید قرار دادهقمر مصنوعی به فضا فرستاده شد، بهره

مـاورای  ی صلح آمیز از فضـای  استفاده»ی عمومی، قطعنامهمجم  4388در دسامبر سال 

که در آن بر حفظ صلح جهانی در اکتشـاف و اسـتفاده از فضـای     را تصویب نمود« جو

ها رواسته شد تا کلیه اقداماتشـان در فضـای مـاورای    ماورای جو تاکید شده و از دولت

مجم   4383المللی و منشور مل  متحد صورت هیردگ در سال جو بر اساس موازی  بی 

را صادر نمود که مجدداً اص  غیرنظامی کردن فضا در آن  4121عمومی، قطعنامه شماره 

ی منـ   موجب آن کوپوس ایجـاد شـدگ پـس از آن، معاهـده    مورد تاکید قرار هرفته و به

( کـه میـان آمریکـا،    4399هـا ) ای در اتمسفر، ماورای جو و زیـر آب های هستهآزمایش

ـ    423شوروی سابس و انگلیس منعقد شده بود و بـیش از  دان ملحـس شـده   دولـت نیـز ب

ای از جمله انفجارهـای  بودند، کشورهای طرف معاهده را از انجام هرهونه انفجار هسته

-آزمایشی من  نمودگ از آن زمان تاکنون ای  مفهوم تقریباً در تمامی معاهـدات و اعفمیـه  

بـرداری  کاوش و بهره»( با عنوان 4339های مرتبط با حقوق فضا )از جمله اعفمیه سال 
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المل  از جمله منشـور  مطابس حقوق بی »و یا « ی ماورای جو با اهداف صلح آمیزاز فضا

 شودگی ماه( مشاهده میمعاهده 2ی فضای ماورای جو و مادهمعاهده 9)ماده« مل  متحد
 

 

 نتيجه .2

عنوان یکی از مصادیس میرات مشـتر  بشـریت، در نـیم قـرن     فضای ماورای جو به

گ از یـ  سـو   مورد توجـه فراوانـی قـرار هرفتـه اسـت     لی الملجامعه بی  از سویاریر، 

عنـوان میـرات مشـتر  بشـریت و سـعی در      کشورهای درحال توسعه با توصی  آن به

انـد مبنـایی ایجـاد    مندسازی آن در قالب ی  هنجار حقوقی، همواره درصـدد بـوده  نظام

کشـورهای   نمایند تا با دستاویز به آن به فضای ماورای جو دست یابندگ از طـرف دیگـر  

ی زمی  در فضـای مـاورای جـو هسـتند، همـواره از      یافته که بازیگران اصلی کرهتوسعه

ی میرات مشتر  بشـریت را  ورود ای  کشورها به فضای ماورای جو بیم داشته و نظریه

ی میـرات  انـدگ از ایـ  رو، نظریـه   المل  نپذیرفتـه آور حقوق بی عنوان ی  هنجار الزامبه

پردارت  بدان در نارنوب فضای ماورای جو، شکاف عمیـس میـان   مشتر  بشریت که 

دهد، همواره مح  بررـورد عقایـد   یافته را نشان میکشورهای در حال توسعه و توسعه 

 مفهوم، ای  ای  دو دسته از کشورها بوده استگکشورهای در حال توسعه که در پیدایش

عنـوان یـ  ابـزار    یت بـه اند، اغلب به مفهـوم میـرات مشـتر  بشـر    داشته اساسی نقش

-ی کشورهای توسـعه وسیلهمحفاظت کننده از مناب  حیاتی متعلس به همه بشریت، که به

ی دهـه  اندگ ای  نظریه که در حوالیشوند، نگریستهبرداری میهایشان بهرهیافته و شرکت

 حـال  در کشـورهای  توسـط  و کاپیتالیسـتی،  های سوسیالیستیتحت تا یر دیدهاه 4313

 نـوی   طریـس ایجـاد نظـم    جهـانی از  هـای  روت توزی  برای ایوسیله عنوانبه توسعه

ی مشارکت مستقیم کشورهای در حال توسـعه کـه   المللی مطرح شد، زمینهبی  اقتصادی

المللـی ایـ    برداری و مدیریت بی آوری یا امکانات مالی الزم هستند را در بهرهفاقد ف 

ی پنج عنصـر عـدم   تر محققان، ای  نظریه، در بردارندهنمایدگ به زعم بیشمناب  فراهم می

ی مناف  با توجه به نیازهای کشورهای تخصیص یا من  تصرف و تمل ، تقسیم منصفانه
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بـرداری  یافتـه، نفـ  بشـریت در بهـره    های کشورهای توسعهدر حال توسعه و نیز تفش

المللی بـه  بی  اقتصادی، تحقیقات علمی و حفاظت از محیط زیست و همچنی  مدیریت

ی ای  محـیط و در  ها به نمایندهی از مردمان رود در ادارهی دولتمعنای مشارکت همه

ــای اســتفادهی صــلحنهایــت اســتفاده ــز در معن ــ  اســتفادهآمی ی ی غیرنظــامی )در مقاب

ی میرات مشتر  بشریت در فضای ماورای جـو،  باشدگ إعمال نظریهکارانه( میغیرتجاوز

سایر اجسام آسمانی همواره با مشکفتی مواجـه بـوده اسـتگ مـبهم بـودن      ی ماه  و کره

هـای مـرتبط بـا آن، ماننـد     ی میرات مشتر  و ابهام و عدم تعریـ  مقولـه  مفهوم نظریه

را در فضای ماورای جـو مشـخص    ی إعمال ای  نظریهکه محدوده« فضای ماورای جو»

ی  معضلی دانسـت کـه هریبـانگیر    توان نخسترا می« اجسام آسمانی»نماید و همچنی می

یافته نیز مانعی بـزرگ در تسـری نظریـه بـه     ای  نظریه استگ مخالفت کشورهای توسعه

ها، بیزاری ای  کشورها باشدگ مهمتری  دلی  اقتصادی ای  مخالفتفضای ماورای جو می

 های فضایی و الزام به توزیـ  اطفعـات سـودمند   از تقسیم سود حاصله از مناف  فعالیت

باشــدگ دلیــ  نظــامی ایــ  مخالفــت، در اقتصــادی بــا کشــورهای در حــال توســعه مــی

-های نظامی در فضای ماورای جو مترتـب مـی  بر فعالیت هایی که ای  نظریهمحدودیت

ی ی نظریهکنندهعنوان مهمتری  سند تبیی ی ماه )بهسازد، نهفته استگ ناکارآمدی معاهده

-ای جو( به دالیلی نون: عدم انطباق بـا واقعیـت  میرات مشتر  بشریت در فضای ماور

ی میرات مشـتر  )کـه تعهـداتی را    های زمان تصویب و زمان کنونی، دربرداشت  نظریه

کند( و همچنی  عدم سازهاری با منـاف  موسسـات   یافته تحمی  میبر کشورهای توسعه

دگ شـو رصوصی از جمله موان  إعمال ای  مفهوم در فضای ماورای جـو محسـوب مـی   

عنوان مفهومی نوظهـور و ابهـام آلـود، بـرای آراسـته      همچنی  میرات مشتر  بشریت به

شدن به نظم حقوقی همواره با مانعی بزرگ، یعنی دشـواری حصـول توافـس در تـدوی      

مقررات مربو  به فضای ماورای جو روبرو بوده استگ علـ  ایـ  دشـواری را بایـد در     

ی اسـتفاده صـلح آمیـز از فضـای     سـاز کمیتـه  نونی اجماع در نهاد قاهیری به شیوهرای

های فضایی توسط سازمان مندسازی فعالیتماورای جو و نیز طوالنی بودن فرآیند قاعده

المللی برای اداره و نظارت بر مل ، دانستگ در کنار موارد برشمرده شده، فقدان نهاد بی 

 گ ها دانستهای فضایی را نیز باید یکی دیگر از نالشفعالیت
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های برشمرده شده، پیشـنهاداتی کـه در   رسد در جهت رف  موان  و نالشنظر میبه

هـای مـرتبط بـا    تشریح عناصر و تبیی  مقولـه ادامه رواهد آمد کارساز باشد: نخست، به

-ی میرات مشتر  بشریت در فضای ماورای جو پردارته شودگ ای  موضـوع مـی  نظریه

هـای  ها به نظام دارلی کشـورها و نیـز قطعنامـه   لهتواند از طریس ورود ای  عناصر و مقو

ی ها فاقد رصیصـه صادره از سوی مجم  عمومی سازمان مل  باشدگ اهرنه ای  قطعنامه

آور هستند، اما عم  و احترام به آنها ممک  اسـت در دراز مـدت، منجـر بـه ایجـاد      الزام

-ر نظارت بـر فعالیـت  منظوالمللی هرددگ دوم آنکه، سازمانی جهانی بهعرف حقوقی بی 

-های اقتصادی و همچنـی  جلـوهیری از نظـامی   ویژه فعالیتهای فضای ماورای جو، به

تـوان از مسـیری کـه کنوانسـیون     سازی ای  محیط تاسیس شودگ در ایجاد ای  نهـاد مـی  

شـر   پیموده اسـت )بـه  « المللی اعماق دریاهامقام بی »حقوق دریاها برای ایجاد  4382

با اوضاع و احوال فضـای مـاورای جـو( و همچنـی  تجـارب آژانـس        تسییرات متناسب

ی مـاه، آن هـم در زمـانی کـه     فضایی اروپا، بهره جستگ و نهایت آنکه، اصفح معاهـده 

ی روز تبـدی   برداری از مناب  طبیعی ماه به ی  مسالهتکنولوژی توسعه پیدا کرده و بهره

داده و در جهت زدودن یکی دیگر  شود، رواهد توانست به مشک  ناکارآمدی آن راتمه

تواند از طریس یـ  پروتکـ  الحـاقی باشـد،     از موان ، هام برداردگ در ای  اصفح، که می

مند سارت  نظام مالکیت در فضای ماورای جـو و بـازبینی   الزم است که نسبت به قاعده

رت هرفته آوری، تسییراتی صوهایی نون تقسیم منصفانه مناف  و انتقال اجباری ف مقوله

فضای ماورای  های آنها درهای رصوصی با توجه به هسترش فعالیتو به مناف  شرکت

 جو نیز توجه شودگ  
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 هانوشتپي

 
ژوالی  28رضایت دولت کلینتون به تصویب کنوانسیون حقوق دریاها و موافقتنامه اجرایـی  » -  4
  دولت آمریکـا در مخالفـت بـا میـرات     های پیشیدر اجرای بخش یازدهم کنوانسیون ، سیاست 4331

نماید، زیرا نوع میرات مشتر  بشریت در ای  موافقتنامه ویرایش جدیدی مشتر  بشریت را نقض نمی
 (گ431: 4988جمالی،« ) است از میرات مشتر  که مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و بازار آزاد است

 

اورای جو شام  ماه و سایر اجـرام آسـمانی   فضای م»دارد:ی فضای ماورای جو بیان میمعاهده -2
برداری یا تصرف یا هر روش دیگری مورد تخصـیص ملـی   توانند با ادعای حاکمیت، از طریس بهرهنمی

(، در 2ی ماه )بندمعاهده ی ماه نیز پس از بیان عبارتی مشابه در مورد کره 44(گ ماده 2)ماده« قرار هیرند
ه زیر سطح آن و نه هین بخش دیگری از مناب  طبیعـی آن بـه مالکیـت    نه سطح ماه و ن» افزاید:ادامه می

المللی دولتی یا غیردولتی، سازمان ملی یـا موسسـه غیردولتـی یـا هـر شـخص       هین کشور، سازمان بی 
ی ماه هین نوع اسـتقرار اعـم از اسـتقرار اشـخاص، تجهیـزات،      (گ معاهده9)بند« حقیقی در نخواهد آمد

المللـی در  ی همکـاری بـی   (گ قطعنامـه 9دانـد )بنـد  را موجد حس مالکیـت نمـی  ها و تاسیسات ایستگاه
ی مجمـ  عمـومی( و اعفمیـه    4394آمیز از فضای ماورای جو )مصوب رصوص کاربردهای مسالمت

 4399برداری از فضای ماورای جـو )مصـوب  اصول حقوقی حاکم بر فعالیت کشورها در کاوش و بهره
 اندگا من  نمودهمجم  عمومی( نیز تخصیص ملی ر
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