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 ای در فضاالملل ناظر بر کاربرد انرژی هستهحقوق بین
 *سهیال کوشا

 چکیده

ای در فضرا  کاربرد انرریی هتر ه  فضایی، با پدیدۀ نوظهور  هایفعالیتجهانی  با توجه به ماهیت
(NPS)1 ها را بره  انتان و روبات به اوج خود رسیده و امکان سفر 2004یانویۀ  4یم که از مواجه

توان سفرهای با اس فاده از این سوخت میامروزه تتهیل کرده است. عمق فضا خ و کرۀ ماه، مری
 مطرر  درده کره برا     3«ناسا»تازگی از سوی به 2«پرویۀ تی ان»روز انجام داد.  90را در  سالهسه

ای معرراده هررناران وات تواننررد نیررروی م رکررهای مرریاسرر فاده از راک ورهررای دررکافت هترر ه
توانند از انریی هیدروکربنی فضایی نمی هایفعالیتفراهم کنند، زیرا این  را We»4»الک ریتی ۀ 

ساه پیش از سوی  40مننلۀ سوخت از این انریی در فضا به کاربردیا خوردیدی اس فاده کنند. 
امریکا و دوروی دروع دد که بیشر ر برا اسر فاده از ینراتورهرای رادیواینوتروپی ترموالک ریر        

(sRTG)5 و دس گا( ه مولد گرمای رادیواینوتوپیsRHU)6  .هدف این مقاله بررسری اسرناد و   بود
مندی از است. در این مقاله با بهره های فضاییحاکم بر این نوع فعالیت المللمقررات حقوق بین

های ت لیلی درصدد پاسخگویی به این سؤاه هت یم که متئولیت دولت-روش ت قیق توصیفی
پیشرگیری از خطررات برالقوۀ اسر فاده از انرریی      بررای   7«کپوس»و  وزمجری و صادرکنندۀ مج
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 مقدمه
که در فاصلۀ زیادی از کرۀ زمین و خوردرید در عمرق    فضاییهای کاوشترین م دودیت بنرگ

انریی هیدروکربنی  سوخت یانداد ن به الزم است. دس رسیسوخت دوند، تأمین فضا انجام می
ها و صف ات خوردریدی سر ش درد ترا امریکرا و      مندی از باتریالزم در فضا و م دودیت بهره

اه توسعۀ منابع انریی برا وروه عمرر بیشر ر و حجرم کم رر       دن  به 1960دوروی از اوایل دهۀ 
توانتت انریی بیش ری را ای جلش دد که میها به سمت انریی هت هبادند. از همین رو، توجه
اولرین نروع کراربرد     1(RPS) تری تأمین کند. منرابع انرریی رادیواک یرو   برای مدت زمان ووالنی

و مراورای آن اسر فاده    ر به کرۀ مریخ و سریارۀ مشر ری  ای در فضا بود که برای سفانریی هت ه
ای هتر ه  دکافتاس فاده از راک ورهای  ای در فضا بیانگردوند. اصطال  کاربرد انریی هت همی

هرای  هت ۀ راک ور، سیتر م »ویژه از نظر د یه به راک ورهای اتمی زمینی با وراحی م فاوت به
با تجنیۀ و یعی اتم حرارت  هاآن. نتل اوه است« هاکنندههها و کن رکنندهکننده، تعدیلخن 

مندی دد: الف( کن ره حرارت با بهرهکردند که به دو صورت از این حرارت اس فاده میتولید می
از دس گاه مولد گرمای رادیواینوتوپی و ب( ت دیل حرارت به الک ریتری ه از وریرق ینراتورهرای    

 وپی.  ترموالک ری  رادیواینوت
رونمایی دد. دس گاه مولد گرمای رادیواینوتروپی، وسرایل    1959اولین باتری اتمی در ساه 

تر از آن در ماهوارۀ ناوبری برای تأمین انرریی الزم در  تری هت ند که امریکا پیشبتیار کوچ 
یرد  های جدیدی از ایرن نروع دسر گاه تول   کرد. امروزه نتلاس فاده می های فضاییداخل سفینه

وات برق تولید کنند. به وور کلری، امریکرا از همران اب ردا از انرریی       300توانند اند که میدده
کرد و دوروی نین به دن اه ساخت و اسر فاده از راک ورهرای   ای رادیواینوتوپی اس فاده میهت ه
 30تقری را   ساه گذد ه برای  40اش در های علمی و دفاعیای بود که در ماهوارههت ه دکافت

مرروارد اسرر فاده از ینراتورهررای   (.Summer, 2014: 2-8مأموریررت اسرر فاده کرررده اسررت )  
سرفینۀ  »انرد از:  فضای امریکا )ناسرا( ع رارت  -رادیواینوتوپی ترموالک ری  از سوی ادارۀ ملی هوا

در سرفر بره کررۀ    « وایکینگ»برای انجام مأموریت در کرۀ ماه، روبات « فضایی با سرنشین آپولو
های مجهن بره سیتر م صرف ات خوردریدی نظیرر      مریخ و چندین سفر کاودی از سوی روبات

Wilcox Reed, 2011: 2-) 2«پیشگام، دریانورد، گالیله و اودیتره »های فضایی موسوم به سفینه

هرای مولرد   توانند انریی الک ریکی بیش ری نت ت به دس گاهای می(. راک ورهای دکاف هت ه5
ها دروع ت قیقات خود را درخصوص آن 1940اینوتوپی تولید کنند. امریکا از ساه گرمای رادیو

های حامرل  که آزمایش مود  1973بود و تا ساه  1960کرده بود. اولین آزمایش آن در ساه 
 (.132-131: 1389)کودا،  ای م وقف دد، بارها این نوع راک ورها را آزمایش کردکاله  هت ه

                                                           
1. Radioactive Power Sources (PRS). 
2. Pioneer, voyage, Galileo, Ulysses. 
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آمین از فضای ماورای جو تصویش کررده  آور دربارۀ اس فادۀ صلحسند النام 5تا به حاه « کپوس»
نامرۀ نجرات   ب( توافرق  1(؛1967الرف( عهدنامرۀ فضرای مراورای جرو )     »  انرد از: است که ع ارت

نامۀ ماه و هر( توافق 4(1974؛ د( کنوانتیون ث ت )3(1972ج( کنوانتیون متئولیت ) 2(؛1968)
صراحت به مقرررات حراکم برر    کدام از این اسناد به. در هیچ(164-89: 1394همو، ) «5(1979)

اند، اما هدف این مقاله توجه به اصروه بنیرادین حقروق    ای در فضا نپرداخ هکاربرد انریی هت ه
های فضایی است تا از بتیاری از خطررات  مندکردن این نوع فعالیتفضایی برای قاعده المللبین

آور در . با توجه به اینکه در این دوران با خأل مروازین حقروقی الرنام   دآن پیشگیری دو اح مالی
هرای  فضایی مرذکور در عهدنامره   الملل، باید اصوه اساسی حقوق بینمیمواجهالمللی سطح بین

ذکردده را مدنظر قرار دهیم تا ب وانیم به ن و احتن از این خطرات برالقوۀ نوظهرور جلروگیری    
ای های هت هالملل فضایی، سپس مقررات عهدنامها اسناد حقوق بیناب دکنیم. در این خصوص 

 .کنیمزیتت را بررسی میالملل م یطو حقوق بین
 

 ایفضایی با منابع انرژی هسته هایفعالیت مقررات حقوقی حاکم بر
 فضایی المللمقررات و اصول بنیادین حقوق بین .1

تررین سرند و   ( مهمOSTفضایی، عهدنامۀ فضای ماورای جو ) هایفعالیتاز بین اسناد حاکم بر 
فضایی است، زیرا بیانگر اصوه کلی و بنیادینی اسرت کره امرروزه بره      هایفعالیت قانون اساسی

و تقری ا  همۀ کشرورهای جهران عضرو آن هتر ند )ترا سراه        6صورت حقوق عرفی درآمده است
اصوه اساسی حقوق فضا که ترا   7اند(.کرده کشور این سند را امضا یا تصویش 179تقری ا   2016

های فضایی با منابع انرریی  گذاری دده بودند و باید در فعالیتامروز از وریق این عهدنامه بنیان
، مراه و سرایر   فضااز  اس فاده. آزادی ت قیقات و 1 اند از:ع ارت ای مورد توجه قرار گیرند،هت ه

                                                           
1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 

including the Moon and Other Celestial Borders Also known as OST, 18 UST 2410, 610. 
2. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of objects launched 

in to outer space (ARRA), 672 UNTS 119, (1969) 63 AJIL, p. 382. 
3. Convention on International Liability for Damage caused by space Objects (1972) Also known as the 

Liability Convention, 961 UNTS 187; 66 AJITL, (1971), 702. 
4. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (1975) Also known as the 

Registration Convention, L023 UNTS15; 14 ILM, (1975), 43. 
5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other Celestial Bodies Also known as 

MA, G.A. Res. 34/68, U.N., GAOR, 34th Session, Supp. No. 46 at 77, U.N Doc., A/34/664 
(1979)1363. 

تررین  می سازمان ملل در دهمین ساه تصویش این کنوانتیون خاورنشان کرد که این عهدنامه مهرم مجمع عمو .6
توسرعۀ   های فضایی است و نقش زیادی در ت قق اهداف و اصوه منشور سازمان ملرل و فعالیتسند حاکم بر 

 .UNGA Res, 32/ 195بعدی حقوق فضای ماورای جو داد ه است. رجوع دود به:
7. http://www.iislweb.org/committee.html, UNOOSA publishers an annual report on the status of these 

agreements. 

http://www.iislweb.org/committee.html
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. ضررورت رعایرت اصروه اساسری حقروق      2(؛ فضرایی  ایهن ودن فعالیتاجرام آسمانی )من صر
. 3؛ فضرایی )در خرأل مقرررات حقروقی قرارنگررف ن(      هرای منشور در فعالیت باألخصالمللی بین

آمین ۀ صلحاس فادکردن کامل ماه و سایر اجرام آسمانی )کردن نت ی فضا و غیرنظامیغیرنظامی
کننده( آن دری   از سوی دولت م  وع )ث تدده در فضا . حفظ مالکیت ادیای پرتاب4از فضا(؛ 

های ملی خرود  ها متئوه فعالیت. دولت5ها در فضا(؛ فضایی )پذیرش صالحیت ان صاری دولت
 را در فضرا ج رران کننرد؛    خوددران  دردۀ در فضا هت ند و باید خترارات واردۀ اجترام پرتراب   

، مراه و سرایر اجررام    فضام یطی در هایی که ممکن است به عواقش زیتتاج ناب از آزمایش. 6
. همکاری و کم  به فضانوردان و سایر خدمۀ 7زیتت(؛ آسمانی منجر دوند )حفاظت از م یط

سفینۀ فضایی در صورت بروز تصادف، خطر و در مواقع اضطراری یا فرودآمدن اج اری در م لی 
ر ت قیقرات و  المللی د. توسعۀ همکاری بین8بینی نشده است )امداد و نجات(؛ تر پیشکه پیش
فضا، مراه  « بودنمیراث مش رک بشریت» .9، ماه و سایر اجرام آسمانی؛ فضاآمین از صلح اس فادۀ

 و سایر اجرام آسمانی.
دود(، المللی دادگت ری )از این به بعد دیوان نامیده میرئیس سابق دیوان بین مانفرد الچن

الملرل  همۀ اصوه و مقررات آیندۀ حقوق بیناست که  ای تش یه کردهاین عهدنامه را به صخره»
  (.Lachs, Manfred, 1992: 291-300« )فضایی براساس آن بنیان نهاده خواهد دد

 

 المللضرورت رعایت قواعد عام حقوق بین .1. 1
کره دربرارۀ آن    اندفضایی هایفعالیت نوعی خاص ازای های فضایی با منابع انریی هت هفعالیت

 الملرل اصی تا به حاه تصویش نشده است و باید با رعایت اصوه بنیادین حقروق برین  عهدنامۀ خ
 اند از:فضایی انجام دوند که ع ارت

 هرای فعالیرت  منشرور در  براألخص  الملرل اصل ضرورت رعایت قواعد عام حقوق برین »الف( 
 اصرل بایرد در  (. ایرن  18-17: 1390منش و دیگران، )نژندی (3و مادۀ  1مادۀ  2)بند « فضایی
مجمع عمرومی   1961رعایت دود، زیرا در قطعنامۀ ای های فضایی با منابع انریی هت هفعالیت
قرانون یرا بردون م ردودیت     سازمان ملل درج دده است و فضا بری  1963اعالمیۀ  4و  2و بند 

 اصلج( ؛ (2)مادۀ  اصل منع تصرف و تخصیص ملی فضا، ماه و سایر اجرام آسمانی»نیتت؛ ب( 
آمیرن  اصل حل و فصرل مترالمت  د( ؛ منشور( 2مادۀ  4)بند  منع هرگونه تهدید یا توسل به زور

 2مرادۀ   7)بند  هااصل منع مداخله در امور داخلی دولتهر( و  منشور( 2مادۀ  3)بند اخ الفات 
 «. منشور(

 فضااز این عهدنامه، هرگونه ت قیقات علمی، کاوش و اس فاده  1به ع ارت دیگر، و ق مادۀ 
دود، باید به وور برابر، رایگان، بدون هرگونه ت عیضی که دامل ماه و سایر اجرام آسمانی نین می
(. 98: 1394کودرا،  الملل در اخ یار تمام ملل قرار گیررد ) و آزادانه با رعایت مقررات حقوق بین
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ای بره  نریی هت ههای فضایی با منابع افعالیت باألخصهای نوین آوریهای علمی و فنموفقیت
از اعماق فضا منجرر درده اسرت. ایرن امرر       تراس فادۀ گت ردهآوردن اقدامات عملی برای فراهم
هرا درده اسرت، بلکره ایرن      تر بین تمرام ملرت  تنها س ش توسعۀ تفاهم بیش ر و ارت اط نندی نه

و تأکیرد   تلقری « قلمرو حاکمیت تمرام بشرر  »از فضا را  اس فادهصراحت ت قیقات و عهدنامه، به
ها بادند. چون و ق مقدمرۀ  اند و باید به نفع و سود تمام ملتکند که اک شافات فضایی مهممی

آورد، بلکره  منظور نفوذ به اعماق فضا فراهم مری تنها آیندۀ درخشانی برای بشر بهاین معاهده، نه
ی و حقروقی  المللری در امرور علمر   موجش افنایش عالقۀ بشر برای توسعه و ارتقای همکاری بین

دود تا در نهایت هدف اصلی سازمان ملل )حفرظ صرلح و   آمین از فضا میصلحکاوش و اس فادۀ 
 ها( م قق دود.ها از رنج جنگالمللی و نجات انتانامنیت بین
 

 آمیز از فضااستفادۀ صلح .2. 1
 ۀاسر فاد دردن فضرا و امریکرا آن را بره معنرای      را بره معنرای غیرنظرامی   « آمیرن صلح»دوروی 

(. با توجه به رویۀ کشرورها، در  3: 1393کرد )رووانیتا ایندرانات رامیا، غیرتجاوزکارانه تع یر می
اس فادۀ است. اصوه مرت ط با « غیرتجاوزکارانهاس فادۀ »آمین به معنای صلحاس فادۀ حاه حاضر 

ایی با منابع انریی های فضتوانند دربارۀ فعالیتآمین از فضا، ماه و سایر اجرام آسمانی که میصلح
الف( اصل منع تصرف و تخصیص ملری فضرا، مراه و    اند از: ع ارتای کاربرد داد ه بادند، هت ه

الملل دامل اجررام  در حقوق بین ها، زیرا حاکمیت سرزمینی دولت(2)مادۀ  سایر اجرام آسمانی
، )کودرا،  منشرور(  2مادۀ  4)بند دود؛ ب( اصل منع هرگونه تهدید یا توسل به زور آسمانی نمی

های فضایی با منابع انریی الملل دامل فعالیت(. حوزۀ عملیات این اصل در حقوق بین3: 1393
دود، زیرا م ضمن پذیرش اصوه خاصری اسرت کره دررایط منشرور را ت کریم       ای نین میهت ه
را هرای فضرایی   و هرگونه توسل بره زور بررای کترش مالکیرت در فضرا، عمرال  فعالیرت        کندمی

اصرل  ایرن  کنرد. ال  ره   غیرممکن و درن یجه جاسوسی از فضا را نین که ممنوع است تتهیل می
دفراع مشرروع در مقابرل م جراوز نیترت، زیررا        مننلۀاز فضا برای حملۀ م قابل به اس فادهمانع 
منشرور منرع نشرده و اجرازۀ دفراع فرردی و        51از فضا برای مقاصد نظامی و ق مرادۀ   اس فاده
برای جلروگیری از حملرۀ اح مرالی    « دفاع»در ق اه تجاوز نظامی را داده است، اما جمعی دس ه

 3)بنرد   آمیرن اخ الفرات  (؛ ج( اصل حل و فصل متالمت220: 1394پذیرف ه نشده است )همو، 
ایجراد  فضرایی   هرای ، دربارۀ اخ الفاتی است که برین دو دولرت هنگرام فعالیرت    منشور( 2مادۀ 
صراحت ذکرر  نویس معاهدۀ پیشنهادی دوروی دربارۀ اصوه حاکم بهدود. این نک ه در پیشمی

در  در  دده بود که در م ن نهایی عهدنامۀ فضای ماورای جو گنجانرده نشرد )همران(، بردون    
د( اصرل ممنوعیرت ت لیترات     ای نقرش مهمری دارد و  های فضایی با منابع انریی هتر ه فعالیت

 3مرور    110درود. قطعنامرۀ   یردول ی و افراد میهای دول ی، غجنگی، این اصل دامل سازمان
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صراحت یا تلوی ا  م رک یا مشروق هرگونره   مجمع عمومی، انواع ت لیتات را که به 1947نوام ر 
کند. این اصل از تهدیدی برای صلح، نقص صلح یا تجاوز بادد را از سوی هر کشوری م کوم می

های رادیویی ای تقویت و تتهیل دریافت برنامههای مخابراتی براین نظر اهمیت دارد که ماهواره
اند. این اصل بیانگر ضرورت ارائۀ اوالعات حقیقی و ممنوعیت هرگونره  و تلوینیونی م داوه دده

المللری از سروی   ت لیتات ایدئولوییکی، ت لیتات ملی و نژادی برای جنگ یا ایجاد ددرمنی برین  
گونه ت لیغ برای ایجاد تنفر ملی و نژادی و هر 1965هاست. چون مجمع عمومی از ساه ماهواره

 ها را م کوم کرده است.ددمنی بین ملت
 

ای و کشاتارجمعی در  هاای هساته  منع استقرار سالح توجه به منافع همۀ بشریت و .3. 1
 فضا
های در حاه توسعه پیشنهاد دد تا از منرافع کراوش و اسر فاده از فضرا     اصل از سوی دولت این
اعالمیۀ اصروه   1مجمع عمومی و بند  1721این اصل در بند مقدماتی قطعنامۀ مند دوند. بهره

عهدنامۀ فضرای مراورای جرو مقررر      1مادۀ  1( بیان دده است. سپس، بند 1963حاکم بر فضا )
اجرام آسمانی باید در راس ای منافع تمام فضا، ماه و سایر هرگونه کاوش و اس فاده از »دارد: می

ها صورت بگیررد و بایرد مرورد ان فراع     سطح توسعۀ علمی و اق صادی آن کشورها بدون توجه به
و رق  « میراث مش رک»تفتیر مفهوم  (.17: 1390منش و دیگران، )نژندی« تمام بشریت بادد

هرا، ان فراع همرۀ بشرریت و     توجه به منافع و سود همرۀ دولرت  »عهدنامه بیانگر این  2و  1مواد 
ای در کراربرد انرریی هتر ه    کمیرت اسرت کره ن ایرد برا     از هرگونره ادعرای حا  فضرا  بودن م ری
المللی رسمی برای نظارت بر . از همین رو، باید ی  رییم بینهای فضایی به خطر بیاف دفعالیت
( 1982)از منابع و یعی فضا نظیر بخرش یرازدهم کنوانتریون حقروق دریاهرا       اس فادههرگونه 

عهدنامه بره ایرن   این کنندگان توجهی تهیهبیاند. دانت ه دده« میراث مش رک»ایجاد دود که 
امر س ش دد تا رییم کن رلی و نظارتی مش رکی برای مدیریت منابع و یعی فضا تعیین نشرود،  

بره  « قلمرو بشرر و میرراث مشر رک بشرریت    »از ق یل الملل فضایی، مفاهیمی در حقوق بیناما 
المللی تث یت کرده است که بینمی ی  وسیلۀ رفاه عمومننلۀ رسمیت دناخ ه دده و فضا را به

 11. در ایرن خصروص مرادۀ    ددرو نیرن مری  ای های فضایی با منابع انرریی هتر ه  دامل فعالیت
ماه و تمام منابع و یعی موجود در آن، میراث مش رک بشرریت  »دارد: نامۀ ماه مقرر میموافقت

مۀ فضای ماورای جو و بند عهدنا 8ال  ه مفهوم صالحیت در فضا و ق مادۀ «. دوندم توب می
کنندۀ دی  نامۀ ماه در ی  چارچوب حقوقی کامل، برای کشور م عاهد ث تموافقت 12مادۀ  1

 های فضایی به رسمیت دناخ ه دده است. دده به فضا و تنظیم فعالیتپرتاب
هرای  ای و سرال  های هتر ه منع اس قرار سال »عهدنامۀ فضای ماورای جو اصل  4در مادۀ 
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، زیرا م عاهدان باید از (18: 1390منش و دیگران، )نژندی ذکر دده است« فضاارجمعی در کش 
جویانه اس فاده کنند. از همین رو، تأسیس فقط برای اهداف صلحفضا، ماه و سایر اجرام آسمانی 

هرگونه پایگاه، تأسیتات و اس  کامات نظامی، آزمایش هرگونه سال  و انجام مانور نظامی روی 
ام آسمانی ممنوع است. فقط اس فاده از کادر نظامی برای انجرام ت قیقرات علمری یرا سرایر      اجر

های فضرایی برا   فعالیت(. ال  ه 103: 1394)کودا،  آمین مجاز دانت ه دده استاهداف متالمت
 آمین در ماه و سایر اجرام آسمانی ممنوع نشده است. برای کاوش متالمتای منابع انریی هت ه

 

 ثبت اشیای فضایی .4. 1
ذکر دد که خواس ار  1961مجمع عمومی مصوب  1721این تعهد اب دا در بخش )ب( قطعنامۀ 

برای ث ت ادیای فضایی اسرت کره قصرد    « کپوس»اوالعات الزم به سازمان ملل و »ارائۀ فوری 
پرتاب ح ی ق ل از « ث ت دی  فضایی»این امر به مفهوم ضرورت «. به فضا دارند را هاآنپرتاب 

درود. در ایرن   نیرن مری  ای های فضایی برا منرابع انرریی هتر ه    فعالیتآن به فضاست که دامل 
خصوص دبیرکل سازمان ملل باید ی  دف ر ث ت عمومی برای دریافت مشخصات ادیایی ایجراد  

اعالمیرۀ اصروه فضرایی     8و  7ها به فضرا را دارنرد. سرپس بنرد     ها قصد پرتاب آنکند که دولت
(. سرینده سراه   68-66: 1390منش و دیگران، )نژندی ث ت ادیای فضایی پرداخت( به 1963)

 دده را به فضا مقررر کررد  بعد کنوانتیون ث ت تصویش دد و جنئیات ث ت ادیای فضایی پرتاب
دده به پرتاب ایهت ه(. نکاتی که باید در ث ت ادیای دارای سوخت 121-117: 1394کودا، )

 اند از:رای جو مدنظر قرار گیرند ع ارتفضا و ق عهدنامۀ فضای ماو

های م عاهد در ق راه خترارات وارده از سروی آن    دناخ ن متئولیت دولتالف( به رسمیت
بررای   هرا آنهای عضو و ات راع  دی  یا قطعات آن روی زمین، در جو یا فضا در ق اه سایر دولت

 6(؛ ب( و رق مرادۀ   7ادۀ کننده و درخواست ج ران ختارت )مر کشور ث تهای فضایی فعالیت
مترئولیت   نهادهای دول ی یا غیردول یخود یا فضایی ملی  هایفعالیت کشورهای م عاهد برای
فضرایی درخواسرت    هرای فعالیرت تواند از کشور صرادرکنندۀ مجروز   دیده میدارند و دولت زیان

ایی (؛ ج( رعایرت عهدنامرۀ فضرای مراورای جرو در فعالیرت فضر       6ج ران خترارت کنرد )مرادۀ    
های عضوی است کره  المللی، به وور مش رک بر عهدۀ خود آن سازمان و دولتهای بینسازمان

کننردۀ یر    هر کشور عضو این عهدنامه که ث ت (؛ د(6ند )مادۀ اعضو آن سازمان و این عهدنامه
دی  فضایی و آن دده به فضاست، صالحیت و کن ره بر ای پرتابدی  فضایی با سوخت هت ه

در جایی غیرر از کررۀ زمرین،     آنرا بر عهده دارد و با پرتاب ی  دی  به فضا یا فرود  اشخدمه
ها ن وانند از متئولیت نادی از ختارات وارده ( تا اینکه دولت8کند )مادۀ تتییر نمیآن مالکیت 

دده در قلمرو خوددان فرار کنند؛ هر( کشرور  ث تای هت ه از وریق دی  فضایی دارای سوخت
کننده )کشوری که زمینۀ پرتاب را فراهم کررده اسرت یرا از قلمررو وی یرا برا اسر فاده از        بپرتا
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ق رل از  « کنوانتیون ث ت»(؛ و( و ق 7تأسیتات آن ی  دی  به فضا پرتاب دده است( )مادۀ 
(. بنرابراین، کشرور   2کننده ث ت دود )مرادۀ  پرتاب ی  دی  به فضا، باید در قلمرو کشور پرتاب

، کشروری اسرت کره از وریرق یکری از وررق       ایهت ه دی  فضایی دارای سوخت کنندۀپرتاب
اجنای »کنوانتیون ث ت  1مادۀ  2دده به فضا مرت ط است؛ ز( و ق بند دده با دی  پرتاببیان

را دربرر  « ، وسیلۀ پرتاب و ح ری قطعرات آن  ایهت ه دهندۀ دی  فضایی دارای سوختتشکیل
ه ادیای فضایی است که در فضا یا مداری متر قرند و درامل   گیرد؛  ( وظیفۀ ث ت مربوط بمی

دود. اگر ی  دی  از فضا برازگردد یرا دیگرر در فضرا     ث ت پرتاب اح مالی یا پرتاب ناموفق نمی
(؛ ط( ث ت دی  فضایی 43-42: 1390منش و دیگران، )نژندین ادد ث ت آن حذف خواهد دد 

ث ت مشخص دود، نظیر ادارۀ امور فضای ماورای باید در ی  یا دو دف ر  ایهت ه دارای سوخت
ایجراد درده    1961در سراه  « کپروس »جو سازمان ملل و دف ری که برای این منظور از سروی  

دده از سروی کنوانتریون ث رت درکل گیررد و همرۀ ایرن دفراتر مکمرل          است یا دف ر مشخص
متئوه ایراد ختارات تواند یکتان ن ادد. هدف اصلی دناسایی میها آنیکدیگرند که اوالعات 

 (. Perek, 2003: 301-322ای است )هت ه وارده از سوی دی  فضایی دارای سوخت
از اهمیت بیش ری برخروردار  « کنوانتیون ث ت»المللی ث ت ادیای فضایی و ق از نظر بین

 های دخیل در پرتراب دری  فضرایی دارای سروخت    است، زیرا با دناسایی حداقل یکی از دولت
توان از وی درخواست ج ران ختارت کرد. ال  ه در اکثر کشورها اوالعات مالکیرت  می ایهت ه

دود در دف ر ث ت نگهداری می 2هواپیماها 1ها،امواه غیرمنقوه و منقوه، نظیر خودروها، کش ی
(Dalfen, 1971: 252-68 و ق بند .)کننردۀ دری    این کنوانتیون هرر کشرور پرتراب    2مادۀ  1

باید نهرادی بررای ث رت دری  فضرایی تأسریس کنرد و در ایرن          ایهت ه تفضایی دارای سوخ
اگر دو یا چند کشور با هرم  »این ماده  2خصوص به دبیرکل سازمان ملل اوالع دهد. و ق بند 
را به فضا پرتاب کنند، باید با توافرق  ای هت ه )به وور مش رک( ی  دی  فضایی دارای سوخت

 8این مراده و مفراد مرادۀ     1ها آن دی  را و ق بند ز آنی  اهمدیگر مشخص نمایند که کدام
هرایی وارد نخواهرد کررد کره برین      نامره عهدنامۀ فضای ماورا ث ت کند. این امر خللی بر موافقت

و  ایهتر ه  کننده دربارۀ صالحیت و کن رره برر دری  فضرایی دارای سروخت     کشورهای پرتاب
کنندۀ یر   آن، هر کشور پرتاب 4ق مادۀ (. و 43: )همان« خدمۀ آن منعقد دده یا خواهد دد

را برای ث ت در اخ یار دبیرکرل سرازمان    ، باید این اوالعاتایهت ه دی  فضایی دارای سوخت

                                                           
( مون ه گوبی جامائیکا و 1982(، کنوانتیون حقوق دریاها )1958نوانتیون دریاهای آزاد، ینو )ها و ق ک. کش ی1

 بایتت ث ت دوند.( می1986ها )کنوانتیون دروط ث ت کش ی
کنوانتریون   7( و و رق ضرمیمۀ   1919اک  رر   13هواپیماها باید و ق کنوانتریون قواعرد هوانروردی پراریس )     .2

 ( ث ت دوند.1944دسام ر  7ی دیکاگو )المللهوانوردی کشوری بین
http://www.UNOOSA.org/oosa/en/SORegister/index.html. 

http://www.unoosa.org/oosa/en/SORegister/index.html
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 ایهت ه کننده، عنوان دی  فضایی دارای سوختنام کشور یا کشورهای پرتاب» ملل قرار دهد:
پارام رهای اساسی مرداری، نظیرر دورۀ   یا دمارۀ ث ت ملی آن، تاریخ و م ل پرتاب آن، عالئم و 

ترین نقطه به زمین در مدار مراه  نوداه، زاویۀ میل، دورترین نقطه از زمین در مدار ماه و نندی 
کننرد ترا در کنرار    هایی ایجراد مری  المللی، رویههای ملی و بیناین ث ت«. یا سایر اجرام آسمانی
در دناسایی کشرور م  روع ایرن     ای ههت دده روی دی  فضایی دارای سوختسایر عالئم ح 

دیده بداننرد از چره کشروری یرا     دیده کم  و کشورهای زیانادیا به کشور یا کشورهای صدمه
نهادی درخواست ج ران ختارت کنند. این فرایند ث ت بیانگر ارت اط بین ی  دی  فضرایی )و  

ره و در ن یجه احرراز  خدمۀ آن( با کشورهای خاصی است که مطمئنا  برای احراز صالحیت، کن 
کنند. قاضری مرانفرد الچرن نیرن برا ت لیرل مفراد        متئولیت و ج ران ختارت کم  فراوانی می

کننده و مکان دی  فضایی این عهدنامه بیانگر این است که دولت ث ت»عهدنامۀ ث ت بیان کرد: 
توانرد  ای اسرت کره دربرارۀ جایگراه قرانونی ادریای فضرایی مری        کنندۀ صالحیت م کمهتعیین
اگر پرتاب به »وی دربارۀ پرتاب مش رک ادیای فضایی نین خاورنشان کرد: «. گیری کندتصمیم

های عضو صرورت گرف ره بادرد، بایرد مشرخص      ای بین دولتنامهوور مش رک و براساس توافق
 نامرۀ مشرابهی  خواهنرد برود. بره ع رارتی، توافرق     « کنندهدولت ث ت»ها ی  از آنگردد که کدام

المللری صرورت   های بینبایتت در مواردی منعقد گردد که پرتاب ادیا به فضا توسط سازمانمی
 .(Lachs, 1972: 70« )گرف ه است
 

 ها و فرایند جبران خسارت واردهدولتالمللی مسئولیت بین. 5. 1
ر دده به فضرا، د پرتاب ایهت ه کند که هر دی  فضایی دارای سوختجاذبۀ زمین تضمین می

آینده به جو زمین بازگردد. درن یجه امکان دارد در متیر برگشت ختاراتی را در م ل فرود بره  
بار آورد، لذا در رییم حقوقی حاکم بر فضا متئلۀ ختارت و ج ران آن مدنظر قرار گرف ره درد،   

تر از موضوع کم  به فضانوردان اما م وجه ددند که پرداخ ن به متائل متئولیت بتیار مشکل
در ق اه ختارات  هادولتحاکم بر متئولیت  المللبازگرداندن ادیای فضایی است. حقوق بین یا

پرونردۀ داوری تریرل   »توان بره  ها دارای تاریخچۀ ووالنی است. از جمله میوارده به سایر دولت
 1 مرادۀ  2و ق بند  4اداره کرد. 3«پروندۀ کارخانۀ کوزوف»و  2«پروندۀ کاناه کورفو»، 1«اسمل ر

عهدنامۀ فضای ماورای جو، هرگونه کاوش و اسر فاده از فضرا بایرد بررای تمرام کشرورها بردون        
ای های فضایی با منابع انریی هتر ه فعالیت آن، 3( و و ق مادۀ 17: )همان ت عیض فراهم بادد

                                                           
1. Trail Smelter arbitrations (US v. Canada), 1938 -41, 3 RIAA, 1905, 35 AJIL, 1941, P.684. 
2. Case Concerning "Corfu channel", (UK v. Albania), ICJ, (1949). 
3. Case Concerning “Chorzow factory”, (Germany v. Poland), PCIJ, (1928), series A, No. 13. 
4. The draft on Responsibility of states for Internationally wrongful acts, ILC, 2001, (A/56/10), 

SEE: http://UNtreaty.org/ilc.texts/instruments/english/draft20%articles/9-6-2001. 

http://untreaty.org/ilc.texts/instruments/english/draft20%25articles/9-6-2001
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از جمله مفاد منشرور سرازمان ملرل و     المللباید براساس اصل برابری و مطابق قواعد حقوق بین
المللی صورت گیرد تا دس رسی آزاد بره همرۀ   باالخص موازین مرت ط با حفظ صلح و امنیت بین

 الملرل بنابراین، و رق قواعرد حقروق برین     نواحی اجرام آسمانی برای تمام م عاهدان مهیا بادد.
باید خترارات وارده از سروی ادریای     هادولتالمللی نویس متئولیت بینفضایی و مقررات پیش

 7( و مادۀ 1963اعالمیۀ اصولی ) 8ج ران دود. سپس و ق بند  ایهت ه دارای سوخت فضایی
کننردۀ زمینرۀ   کننده یرا فرراهم  م عاهدین پرتاب»توان بیان کرد، عهدنامۀ فضای ماورای جو می

، یرا هرر م عاهردی کره از قلمررو وی برا اسر فاده از        ایهت ه پرتاب دی  فضایی دارای سوخت
  به فضا پرتاب دده، در ق اه ختارات واردۀ نادی از آن دی  یا قطعرات  تجهینات وی این دی

دهندۀ آن بر روی زمین، در جو یا فضا، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی در ق اه سرایر  تشکیل
ال  ه براساس مادۀ «. المللی دارنددیده متئولیت بینم عاهدین یا افراد حقیقی یا حقوقی صدمه

فضایی ملی خود و نهادهای دول ی یا غیردول ری   هایفعالیت  عاهدان در ق اهاین عهدنامه، م 6
های فضایی با منابع انرریی  فعالیتبایتت تضمین کنند که المللی دارند و مینین متئولیت بین

مجوز و »ها مطابق مفاد این عهدنامه بادند. از ورفی نهادهای غیردول ی نین باید با آن ایهت ه
المللری  های برین سازمان ر(. اگDemblin, 1970: 33-47م عاهدان بادند )« مت مر ت ت نظارت

م ادرت کنند، متئولیت رعایت مفاد این عهدنامه ای های فضایی با منابع انریی هت هفعالیتبه 
نرد  ابر عهدۀ آن سرازمان و کشرورهای عضرو ایرن عهدنامره خواهرد برود کره عضرو آن سرازمان          

(Rudesill, 2007: 517-45 ،بنابراین .)هرا آنفضایی ات اع  هایفعالیتبا اس ناد به انجام ها دولت 
دوند و عرالوه برر صردور    المللی، از متئولیت م را نمیهای بینیا نهادهای غیردول ی یا سازمان

 ها نظارت مت مر داد ه بادند تا از مفاد این عهدنامه تخطی نکرده بادند.مجوز باید بر آن
بره  ای های فضایی برا منرابع انرریی هتر ه    فعالیت ها در ق اه، متئولیت دولت8و ق مادۀ 

خدمرۀ   کنندۀ دی  فضایی، بر آن دی  و تمرامی کشور م عاهد ث ت« صالحیت و کن ره»دلیل 
ترتیش ی  رییم متئولی ی بررای خترارات واردۀ نادری از دری  فضرایی      آن در فضاست. بدین

 هرای فعالیتاعطای مجوز، کن ره مت مر بر »دود که نادی از ایجاد میای هت ه دارای سوخت
ها در ق اه ختارات وارده چندان (، اما درخصوص ماهیت متئولیت دولت6است )مادۀ « فضایی

دقیق نیتت. ال  ه کنوانتیون ث رت نکرات ذکردرده را مردنظر قررار داده اسرت و کنوانتریون        
شور متئوه را ردیابی و غرامت نادی از ختارت دارد که ب وان کمتئولیت سیت می را مقرر می

فضایی نهادهای غیردول ی و  هایفعالیتوارده را از وی دریافت کرد. کنوانتیون متئولیت برای 
دارد تا موافقت خود را م نی بر پذیرش حقروق و تکرالیف   المللی مقرر میدول ی بینسازمان بین

کشورهای عضو آن سرازمان، جرنو م عاهردان ایرن      مذکور در این کنوانتیون اعالم دارند و اکثر
سپس کشورهای عضو  ،(22مادۀ  1( بادند )بند 1967کنوانتیون و عهدنامۀ فضای ماورای جو )

باید تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آن سازمان و رق مفراد بنرد     آن سازمان و این کنوانتیون



 631  ای در فضاالملل ناظر بر کاربرد انرژی هستهحقوق بین

و  1(ESAتا به حاه فقط آیانس فضرایی اروپرا )   اما .(22مادۀ  2ای صادر کند )بند اخیر، اعالمیه
 2008ای را در اوه یانویرۀ  ای اروپا )این ل ست( چنین اعالمیهسازمان ارت اوات راه دور ماهواره

هرگونه تلفات جرانی،  »بیانگر « ختارت»اصطال  . (Mc. Dougal, 1957: 74-77اند )صادر کرده
ددن یا ایراد ختارت بره امرواه   دخاص یا تلفآسیش جتمی یا سایر صدمات وارده به سالم ی ا

اسرت  « المللری دول ی بینهای بینکشورها یا ادخاص اعم از حقیقی یا حقوقی یا امواه سازمان
بیانگر اجنای ی  دری  فضرایی، وسریلۀ پرتراب و     « دی  فضایی»(. اصطال  1)بند )الف( مادۀ 

دود و متئولیت مدنی پرتاب نین می های ایجادددۀ نادی از تخریش وسیلۀاجنای آن نظیر زباله
درامل  « کننرده کشرور پرتراب  »(. اصرطال   1است )بند )د( مرادۀ  « کنندهدولت پرتاب»مخ ص 

کند یا از قلمررو وی  کشوری است که ی  دی  را به فضا پرتاب یا زمینۀ پرتاب آن را فراهم می
 (. اصرطال  1دۀ ت )بنرد )ج( مرا  یا از وریق تأسیتات وی آن دری  بره فضرا پرتراب درده اسر      

اما مشخص نکرده است که اقردام   ،(2دود )بند )ب( مادۀ دامل اقدام به پرتاب نین می« پرتاب»
درود یرا   ددن به فضا یا آزمایش نیرن مری  ددن مود  آن، فرس ادهبه پرتاب دامل زمان رودن

 خیر؟ 
گیررد و  یعهدنامۀ فضای ماورای جو فاصله مر  7های مادۀ گوییکنوانتیون متئولیت از کلی

با توجره  « متئولیت م ض و متئولیت نادی از خطا»بین دو نوع متئولیت یعنی تماین مهمی 
 :Demblin, 1970درود ) به اوضاع و احواه هر حادثه و ختارت نادی از دی  فضایی قائل مری 

برای پرداخت غرامت در ق راه خترارات   « متئولیت م ض»کننده دارای (. کشور پرتاب33-47
در روی سطح زمین یا در فضا به هواپیمرای در حراه    ایهت ه فضایی دارای سوخت واردۀ دی 

نفتره خطرنراک   فی هایفعالیت( تا اینکه دولت م  وع آن دی  فضایی برای 2پرواز است )مادۀ 
)متئولیت نادی از خطر( و ایجاد خطر واقعی بدون نیاز به اث ات خطا یرا قصرور وی، ملرنم بره     

ختارتی در جای دیگری غیر از سطح زمین  اگر(. Sundal, 2000: 125-5)پرداخت غرامت بادد 
)به دی  فضایی سایر کشورها یا به ادخاص یا امواه داخل آن( از سوی ی  دی  فضایی دارای 

دی  فضایی در صورتی متئوه خواهرد   آنکنندۀ وارد دده بادد، کشور پرتاب ایهت ه سوخت
هرا  یا قصور آن کشور یا افرادی وارد دده بادد که در ق اه آنبود که این ختارت به دلیل خطا 

هرای  (. به ع ارت دیگر، ایدۀ مشارکت در ج ران این ختارات بین دولت3متئولیت دارند )مادۀ 
رسد، اگرچه در واقعیت برای بازیگران و م صدیان واقعری  فعاه در امور فضایی به نظر معقوه می
ای دیگری خارج از سطح زمین به یر  دری  فضرایی بره     م قق نشده است. اگر ختارت در ج

نرد  اایهت ه ها دارای سوختدلیل تصادم دو دی  فضایی ایجاد دده بادد که یکی یا هر دو آن
خترارتی بره   آن کنندۀ دیگر بادد که در ن یجۀ و آن ختارت نادی از دی  فضایی دولت پرتاب

ود، آن دو کشرور اولری بره ورور     دخص ثالث یا ادخاص حقیقری و حقروقی آن کشرور وارد در    

                                                           
1. European space Agency(ESA)/ 
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(. ایرن  4مادۀ  1دیده متئولیت خواهند دادت )بند مش رک و انفرادی در ق اه دولت ثالث زیان
از اهمیرت   ایهتر ه  هرای فضرایی و دری  فضرایی دارای سروخت     امر در موارد تصادف با زباله

وط احراز درود،  بیش ری برخوردار است. در جایی که متئولیت مش رک و انفرادی و ق این در
کننردۀ مترئوه ایرراد خترارت،     های پرتابتواند از همه یا هر کدام از دولتدیده میدولت زیان

هرای دارای مترئولیت   درخواست غرامت کامل کند و مینان غرامت قابل پرداخت از سوی دولت
اگرر  درود.  ها تقتیم میمش رک یا انفرادی، بین دو کشور متئوه به تناسش قصور یا خطای آن

هرا  پذیر ن ادد، مینان غرامت به صورت برابر باید بین آنتعیین مینان قصور این دو کشور امکان
ای به حق کشرور ثالرث بررای درخواسرت ج رران      تقتیم دود. این تقتیم ختارت وارده، لطمه
 (.4مادۀ  2ختارت کامل و تام نخواهد دادت )بند 

پرتاب ی  دری  فضرایی م رادرت کننرد،     در جایی که دو یا چند کشور به وور مش رک به 
(. ال  ره بررای   5مرادۀ   1ند )بنرد  اها به وور مش رک و انفرادی متئوه هرگونه ختارت واردهآن

کننردۀ منفعرل   دولت مشارکت 5مادۀ  3و ق بند  هاآنتعیین ماهیت دقیق متئولیت مش رک 
دده( بررای همرۀ   فضا پرتاب)دول ی که از قلمرو وی یا با اس فاده از تأسیتات وی ی  دی  به 

(. اگر یکی از کشورهای متئوه، کرل  31-30: )همانحوادث نادی از پرتاب متئوه خواهد بود 
ختارت وارده را ج ران کرده بادد، حق خواهد دادت سهم سرایرین در ایرراد ایرن خترارت را     

تریم  تواننرد دربرارۀ تق  کنندگان در پرتاب مش رک ی  دی  فضایی میدرخواست کند. درکت
دیرده بررای درخواسرت    این امر به حق کشور زیران  هایی منعقد کنند.نامهغرامت وارده، موافقت
 (. 5مادۀ  2زند )بند ای نمیغرامت کامل لطمه

پرذیر اسرت کره کشرور     کننرده در مرواردی امکران   معافیت از متئولیت مطلق دولت پرتراب 
به وور کامل ای هت ه دارای سوختکننده ثابت کند ختارت واردۀ نادی از دی  فضایی پرتاب

ای به دلیل خطا یا قصور فاحش خود کشور خواهان یا ادرخاص حقیقری یرا حقروقی     یا تا اندازه
توانرد در جرایی   (. ال  ه این معافیت مری 6ها را دارد )مادۀ بوده است که آن کشور نمایندگی آن
ر عمردی خترارت وارده را بره    اح یاوی و متام ه یا به ورو اعماه دود که دولت خواهان با بی

 ,Chengای هنگام سقوط تشدید کررده بادرد )  دلیل برخورد با ی  وسیلۀ دارای سوخت هت ه

انجام دهرد کره مترایر     هاییفعالیتکننده این ماده، اگر کشور پرتاب 2(. و ق بند 7-32 :1998
ای جرو بادرد و   ، باالخص منشور سرازمان ملرل و عهدنامرۀ فضرای مراور     المللقواعد حقوق بین

ختارتی به دخص ثالث وارد دود، آن کشور از هیچ معافی ی برخروردار نخواهرد    هاآنواسطۀ به
دربرارۀ خترارات واردۀ دولرت    ایرن کنوانتریون    ، مفراد 7مرادۀ   1و رق درق )الرف( بنرد      دد.
دد اجرا نخواهد « ایات اع بیگانه»یا و ق دق )ب( این ماده به « ات اع خودش»کننده به پرتاب

یرا   ایهتر ه  که وی مدت انجام عملیات پرتاب )از ل ظۀ پرتراب دری  فضرایی دارای سروخت    
دی  فضایی( درکت کرده یا در آن مدت بنا به دعوت کشور آن  مراحل بعدی آن تا هنگام فرود
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بینی دده ای بادند که برای پرتاب یا بازگشت دی  فضایی پیشکننده در نندیکی منطقهپرتاب
 است.

 ایهتر ه  که خود یا ات اع حقیقی یا حقوقی وی از ی  دی  فضایی دارای سوختکشوری 
کننرده تترلیم   تواند درخواس ی برای ج ران ختارت وارده به کشور پرتراب اند، میختارت دیده
به ترتیش کشور م ل ایرراد خترارت و کشرور     3و  2(. سپس و ق بندهای 8مادۀ  1کند )بند 

(. Rudesill, 2007: 25-517توانند چنین درخواس ی کنند )نین می دیدهزیانم ل اقامت دائمی 
کننرده برسرد، در   درخواست ج ران ختارت باید از وریق دیپلماتی  بره اورالع کشرور پرتراب    

تواند از سوی کشور ثالث یرا حرافظ منرافع    ، این امر میهاآنصورت قطع روابط دیپلماتی  بین 
سازمان ملل از وریرق دبیرکرل سرازمان ملرل صرورت      آن کشور و در صورت عضویت هر دو در 

(. تفاوت فرایند تتلیم درخواست ج ران ختارت و ق این کنوانتریون، برا اصروه    9گیرد )مادۀ 
الف( اگرر کشرور م  روع درخص      اند از:ها ع ارتحاکم بر متئولیت دولت المللکلی حقوق بین

واست ج رران خترارت نکنرد، موضروع     کننده درخدیده )حقیقی یا حقوقی( از کشور پرتابزیان
دود، اما و ق کنوانتیون متئولیت، کشور م ل ایراد ختارت و م ل اقامت دده تلقی میتمام

ب(  تواند درخواست ج ران ختارت کند )نقض قاعردۀ ملیرت دعروی(؛   دیده نین میدخص زیان
کننرده  ر پرتراب اقامۀ دعوی ج ران ختارت در موارد ایراد ختارت به ات اع کشورها علیره کشرو  

مادۀ  1کردن ورق ج ران ختارت داخلی نیتت )بند و ق کنوانتیون متئولیت، منوط به وی
11( )Eigenbrodt, 1989: 185-222 مهلت درخواست ج ران ختارت ی  ساه از تاریخ وقوع .)

دیرده یرا   کنندۀ متئوه ایراد ختارت است. کشرور زیران  ختارت یا تاریخ دناسایی کشور پرتاب
ها یا م راکم اداری یرا سرایر نهادهرای کشرور      توانند به دادگاهص حقیقی و حقوقی آن میادخا
توانند به وور همنمران  (، اما نمی10کننده رجوع و درخواست ج ران ختارت کنند )مادۀ پرتاب

هرای  نامره درخواس ی نین به نهادی ارائه دهند که و ق مفاد این کنوانتریون یرا سرایر موافقرت    
(. تعیین میرنان غرامرت قابرل    11مادۀ  2االجراست )بند نفع، الزمبین کشورهای ذیالمللی بین

و بر م انی عدالت و انصاف به ن وی تعیین درود کره    المللپرداخت باید و ق قواعد حقوق بین
دیرده بره وضرع پریش از وقروع      المللری زیران  دخص )حقیقی یا حقوقی(، کشور یا سازمان برین 

(. 122-120: 1394کودرا،  ) ( )اعادۀ وضرع بره حالرت سرابق(    12)مادۀ ختارت برگردانده دود 
کننرده پرداخرت خواهرد    غرامت مالی براساس پوه رایج کشور خواهان یا پوه رایج کشور پرتاب

 (. 13توانند دربارۀ واحد پولی دیگری با یکدیگر موافقت کنند )مادۀ دد یا اینکه ورفین می
اجره دروند و تروافقی دربرارۀ میرنان و ن روۀ ج رران        اگر مذاکرات دیپلماتی  با دکتت مو

دیرده از  ختارت حاصل نشود، وی ی  ساه پس از تاریخ درخواست ج ران ختارت کشور زیان
کننده، کمیتیون رسیدگی به مطال ات به درخواست هر ورف ایجراد خواهرد درد    کشور پرتاب

یر  عضرو را ان خراب     (. این کمیتیون م شکل از سه عضو خواهد بود که هرر وررف  14)مادۀ 
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کنند و عضو سوم را آن دو عضو ان خاب خواهند کرد که رئیس کمیتیون خواهد بود )مرادۀ  می
(. هر ورف برای معرفی نمایندۀ خود دو ماه از درخواست تشکیل کمیتیون وقت دارد، اگرر  15
 ماه پس از درخواست تشکیل کمیتیون دربارۀ عضو سوم تروافقی حاصرل نشرود، دبیرکرل     4تا 

تواند عضو سوم را ان خاب کنرد کره   به تقاضای هر ورف می« مقام ناصش» مننلۀسازمان ملل به
کند. اگر ظرف مهلت برای این امر دو ماه وقت دارد. این کمیتیون براساس اکثریت آرا اقدام می

مقرر یکی از ورفین نمایندۀ خود را معرفی نکند، رئیس کمیتیون بنا به درخواست ورف دیگر، 
کند و روش کار خود را تعیین می رأسا یتیون مطال اتی را با ی  عضو تشکیل خواهد داد که کم
(. در 16گیرری کنرد )مرادۀ    تواند دربارۀ مقر یا مقرهای خود و کلیرۀ مترائل اداری تصرمیم   می
دیدن مش رک دو یا چند کشور، اگر دو یا چند کشور به وور مش رک ی  دی  را به فضرا  زیان

ای برای این کمیتیون معرفی کنند )مرادۀ  ها به وور جمعی باید نمایندهبادند، آن پرتاب کرده
برودن درخواسرت ج رران خترارت و میرنان غرامرت       تواند دربارۀ موجره (. این کمیتیون می17

(. تصمیمات این کمیتیون در صورت توافق ق لی ورفین دعوی، قطعی 18تصمیم بگیرد )مادۀ 
ای را صادر خواهد کرد کره  (. در غیر این صورت حکمی توصیه19)مادۀ االجرا خواهد بود و الزم

نیت ورفین دعوی است. این کمیتیون دالیل موجه رأی صرادرۀ خرود   ضمانت اجرای آن حتن
ترین زمان ممکن و حداکثر تا ی  سراه پرس   را ذکر خواهد کرد. مهلت صدور رأی آن در سریع

مهلت را ضروری بداند. این کمیتریون رأی خرود را    از تشکیل آن خواهد بود، مگر اینکه تمدید
کند. و ق به ورفین دعوی و دبیرکل سازمان ملل تتلیم میآن را ای مصدق از من شر و نتخه

های کمیتیون مطال اتی به وور متاوی بین ورفین تقتیم خواهرد درد، مگرر    ، هنینه20مادۀ 
اگرر خترارت نادری از دری       (.148-147همران:  ) اینکه کمیتیون تصمیم دیگری اتخاذ کنرد 

خطر زیادی برای جان افراد ایجاد یا اینکه درایط زندگی مردم یا ای هت ه فضایی دارای سوخت
عملکرد مراکن کلیدی را به وور جدی مخ ل کند، کشور م  وع دی  فضایی، به تقاضای کشرور  

یت یر  سرازمان و   مترئول  (.21دیده باید متاعدت مق ضی و سریع را ارائه کند )مرادۀ  ختارت
نرد، مشر رک و انفررادی اسرت. بره دررط اینکره        اهای عضو آن که عضو ایرن کنوانتریون  دولت

ماه پرس از تعیرین    6درخواست غرامت اب دا به آن سازمان داده دود؛ اگر آن سازمان وی مدت 
ه توانرد بر  دیرده مری  م لغ غرامت یا موافقت دربارۀ آن، به پرداخت آن م ادرت نکند، کشور زیان

ند. درخواست غرامت برای امتئولیت اعضایی از آن سازمان اس ناد کند که عضو این کنوانتیون
آن سرازمان کره اعالمیرۀ مربروط بره       ایهای فضایی با منابع انریی هت هفعالیتختارت واردۀ 

رعایت این کنوانتیون را صادر کرده است، باید از سوی یکی از کشورهای عضو آن سازمان ارائه 
با توجه بره اینکره مفراد حقروق معاهردات و       .(22ود که عضو این کنوانتیون نین است )مادۀ د

ها درخصوص ج رران خترارت   ، برای تأیید متئولیت )مدنی( دولتالمللاصوه کلی حقوق بین
الزم است و این قواعد مکمل یکدیگرند، لذا  ایهت ه وارده نادی از ادیای فضایی دارای سوخت
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ای در فضا، ختارت نادی از آن و لنوم ج ران ختارت ربارۀ اس فاده از انریی هت ههیچ ب ثی د
 12صراحت در مرادۀ  وارده نادی از آن وجود ندارد. م نای منطقی چنین ج ران ختارتی نین به

بایتت دیده، میترتیش بیان دده است که قربانی نقض تعهد یا صدمهکنوانتیون متئولیت بدین
 ,Christolرامت( به حال ی برگردانده دود که ق ل از ایراد ختارت دادر ه اسرت )  )با پرداخت غ

« درد، رنرج و ت قیرر  »، ختارات معنوی نادی از المللو ق اصوه کلی حقوق بین (.231 :1991
 نین قابل ج ران دانت ه دده است.

 

 فضایی هایفعالیت ها و بیمۀالمللی دولتهای مسئولیت بینمحدودیت. 6. 1
کنوانتیون متئولیت درخصوص تعهد به پرداخت غرامت بررای خترارت واردۀ نادری از پرتراب     

عهدنامرۀ فضرای مراورای جرو و مروارد       7همانند مادۀ  ایهت ه ی  دی  فضایی دارای سوخت
برر عهردۀ دولرت یرا      الملرل دارد که این امر به صورت ی  موضوع حقروق برین  مرت ط، مقرر می

فضایی به  هایفعالیتاست. اما درط عمومی اعطای مجوز انجام این نوع  کنندههای پرتابدولت
ای بادد که ب وانرد همره یرا    ( این است که مجوز اعطایی حاوی بیمه6نهادهای غیردول ی )مادۀ 
ای را ت ت پودش قرار دهد. تهیۀ این بیمه بر عهردۀ دول ری اسرت کره     بخشی از ختارت وارده

(. م لرغ  ایهتر ه  کننردۀ دری  فضرایی دارای سروخت    ولت ث رت تواند متئوه تلقی دود )دمی
تواند به حداکثر مینان بیمۀ متئولیت رایرج در برازار دنیرا م ردود     دده میای ارائهپودش بیمه

. (132-126: 1393)رووانیتا ایندرانات رامیا، توان آن را تهیه کرد دود که با قیمت معقولی می
دادن ج ران ختارات واردۀ نادی از ادیای فضایی وه بر پودشفضایی عال هایفعالیتال  ه بیمۀ 

تواند دامل این کننده ج ران دود، میای که باید از سوی کشور پرتابدارای منابع انریی هت ه
آوری فضایی، هرگونه مرت ط با این فن هایفعالیتهای نادی از هرگونه ختارت»موارد نین دود: 

 «.ایی در روی زمین، هرگونه پرتاب نافرجام کامل یا ناقصانفجار یا انهدام سفینۀ فض
 

 المللیزیست و ضرورت ارتقای همکاری بینحفاظت از محیط .7. 1
برار و تتییررات سرو  در    ممنوعیت ایجاد آلودگی زیران »عهدنامۀ ماورای جو، بیانگر اصل  9مادۀ 
این خصروص بایرد اقردامات    است. م عاهدان در « زیتت زمین در اثر ورود مواد فرازمینیم یط

المللی مق ضری را در مرواردی انجرام    های بینمنظور اتخاذ کنند و رایننیمناسش و الزم را بدین
هرا  ددۀ آن کشور یا ات راع آن بار به وور بالقوه در آزمایش وراحیدهند که اح ماه تداخل زیان

توانند خود ایرن  می هادولت سایر کشورهای وجود داد ه بادد.فضایی  هایفعالیتدر فضا یا در 
امر را درخواست کنند )رأسا  و داوول انه( یرا بره درخواسرت دول ری بادرد کره تررس از چنرین         

 ،ایبرا سروخت هتر ه   های فضایی با توجه به گت رش فعالیتیش دارد. هافعالیتاخ الالتی در 
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د هرای فضرایی بره صرورت تردوین چنر      تکلیرف زبالره  درخصروص تعیرین  « کپروس »مشری  خط
مجمرع عمرومی بره تصرویش      217/62از وریق قطعنامرۀ   2007دس ورالعمل است که در ساه 
تأکیرد درده، امرا    « هرای فضرایی  جلروگیری و کراهش زبالره   »ها برر  رسید. در این دس ورالعمل

 یکری از  پرذیر کنرد.  هرا مترئولیت  ای منعقد نشده است که کشورها را در برابر این زبالره معاهده
فضایی، باالخص در مدار پایینی زمرین اسرت، زیررا     هایزبالهفضانوردان تجمع  های مهمنگرانی

توانند برای می هازبالهگیرد و این فضانوردی در این منطقه صورت می هایفعالیتامروزه بیش ر 
ناپرذیر و بتریار خطرنراک تهدیردی جردی بادرند.       یا ایراد صدمات فینیکری ج رران   هاآنجان 

کنند. در این خصروص مجمرع عمرومی    ند و هیچ ال نامی ایجاد نمیاایتوصیه اهتالشم أسفانه 
تصویش کرد کره   217/62را به صورت قطعنامۀ  2007دسام ر  22در « کپوس»گنارش ارسالی 
فضایی  هایزبالهای برای کاهش خطرات ای از اصوه راهنمایی اخ یاری و توصیهبیانگر مجموعه

فضرایی   هرای زبالره عضو کمی ۀ همراهنگی   11هنما ماحصل کار است. بخش اعظم این اصوه را
ند؛ ی  ل اس فضایی افضایی به وور بالقوه خطرناک هایزبالهاست. زیرا  1(IASDCآیانتی )بین
آفرین بادند و تواند فاجعهدیدۀ مت قر در ماه میدده، ی  کپتوه فضایی یا پایگاه صدمهزخمی

هرای فضرایی   مدت ایجاد کنند یا مانع مانوردادن سرفینه والنیهای ومشکالتی را برای مأموریت
پیشر رد همکراری   »درخصروص  عهدنامۀ فضای مراورای جرو،    11و  10در مواد دوند. از ورفی 

دارد کره  را مقرر مری درووی « فضا، ماه و سایر اجرام آسمانیاز  اس فادهالمللی در کاوش و بین
بره درخواسرت   ب( توجه به اهرداف ایرن معاهرده بادرد؛      بایتت بااین امر میاند از: الف( ع ارت

م عاهدان برای مشاهدۀ پرتاب ادیای فضایی به فضا به وور برابر توجره درود؛ ج( ماهیرت ایرن     
نامۀ منعقده بین ورفین خواهد برود؛ د( ترا جرایی کره     فرصت و درایط اعطای آن و ق موافقت

معۀ علمی جهانی و افکار عمرومی دربرارۀ   ممکن و مقدور بادد، باید به دبیرکل سازمان ملل، جا
اوالع دهند و دبیرکل نین باید فورا  ایرن اوالعرات را از   « هاماهیت، روند، موقعیت و ن یجۀ این»

هرای  این بازدیردها و همکراری  هر( وریق ادارۀ امور فضای ماورای جو سازمان ملل من شر کند؛ 
هرا،  عهدنامۀ قطش جنوب دامل همۀ ایتر گاه  7دده از مفاد مادۀ نظیر مش قفرد و بیبهمن صر

 ایبا سروخت هتر ه  های فضایی ح ی فعالیت دده، تجهینات، خودروهای فضایی وادیای نصش
هرای  دود؛ و( بازدید از این تأسیتات از سروی نماینردگی  روی ماه و سایر اجرام آسمانی نین می

رای اتخاذ اقدامات اح یراوی الزم،  سایر م عاهدان براساس عمل م قابل و پس از اخطار معقوه ب
و جلوگیری از هرگونه مداخلره در عملیرات اجرایری م رداوه      های فضاییفعالیت تضمین ایمنی
 تواند م قق دود.تأسیتات می

 
 

                                                           
1. Inter-agency space Debris (IASDC), http://www.iadc-online.org/docs-pub/IADC-101502. Mit. 

http://www.iadc-online.org/docs-pub/IADC-101502
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 فضایی هایفعالیت ای دراصول حاکم بر کاربرد انرژی هسته .2
ای م بر کاربرد انریی هتر ه اصوه حاک»مجمع عمومی سازمان مل قطعنامۀ اصولی ت ت عنوان 

فضایی را به  هایفعالیت تصویش کرد و اس فاده از این من ع انریی در 1992را در ساه « در فضا
 فضرایی برا سروخت    هرای فعالیرت رسمیت دناخت. این قطعنامه نکاتی را دربارۀ ارتقای ایمنری  

عنوان نیروی م رکه فقط ریی بهاس فاده از این من ع ان»اند از: کند که ع ارتمقرر می ایهت ه
پرذیر نیتر ند )مقدمره و    های فضایی م دود گردد که با سایر تجهینات امکران باید به مأموریت

تواننرد  مری « ارزیابی ایمنی و ت لیرل خطرر  »فضایی صرفا  با انجام  هایفعالیت (؛ این نوع3مادۀ 
بره صرورت    ایهتر ه برا سروخت    ضاییهای ففعالیت توانند دربارۀصورت بگیرند؛ این اصوه می

دس گاه مولد گرمای رادیواینوتوپی و ینراتورهای ترموالک ری  رادیواینوتوپی اعماه گردند، ولری  
اند که این اصوه ها نظیر امریکا بیان کردهال  ه برخی دولت«. گردندای نمیدامل دکافت هت ه

هرای مجمرع   کننرد، زیررا قطعنامره   فه نمیاز نظر حقوقی و قانونی چینی به مقررات موجود اضا
الملل مرذکور  ای هت ند و صرفا  به بیان مجدد ضرورت رعایت موازین حقوق بینعمومی توصیه

ضرورت »در منشور، عهدنامۀ فضای ماورای جو، کنوانتیون متئولیت و سایر تعهدات کلی نظیر 
 کنند.م ادرت می« ای ههت رسانی در صورت بازگشت ی  دی  فضایی دارای سوختاوالع
 

 ایهای هسته. عهدنامه3
ای را در دسر ورکار  موضوع کاربرد انریی هتر ه « کپوس( »LSCدر اب دا کمی ۀ فرعی حقوقی )

( STSCفنری ) -خودش قرار داده بود، اما این امر م وقف و مقررر درد ترا کمی رۀ فرعری علمری      
برای بررسی چارچوب ایمنری  « کپوس»ی به این امر بپردازد. نقش کمی ۀ فرعی حقوق« کپوس»

ای در فضا و باالخص توجه به ن روۀ اجررای ایرن چرارچوب     الزم برای کاربرد منابع انریی هت ه
ها و اسناد مررت ط برا اسر فاده از منرابع     نامهبرخی از این توافق 1ایمنی حائن اهمیت خواهد بود.

رسانی سرریع هنگرام وقروع حروادث     ون اوالعاند از: الف( کنوانتیای در فضا ع ارتانریی هت ه
ای یا حالرت اضرطراری نادری از    ب( کنوانتیون همکاری در مواقع بروز حادثۀ هت ه 2ای؛هت ه

و د( کنوانتیون حفاظت فینیکی از مواد  4ایج( کنوانتیون ایمنی هت ه 3نشت مواد رادیواک یو؛
 5ای.هت ه

                                                           
1. Findings of the working group are provided in UN, GA, COPUOS, A review of International 

documents and National processes Potentially relevant to the Peaceful uses of NPS in outer space, 
report of the working group on the NPS, UN DOC A/AC. 105/781 (2002), available online at: 
http://www.oosa.UNVienna, org/reports/AC105_7816.pdf, last seen on Feb 27 2013. 

2. The Convention on early notification of nuclear accident. 
3. The convention on Assistance in the case of a nuclear accident or radiological emergency. 
4. The convention on Nuclear safety. 
5. The convention on the physical protection of nuclear Material. 
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 (1986ای )م وقوع حوادث هستهرسانی سریع هنگاکنوانسیون اطالع. 1. 3
المللری انرریی   این کنوانتیون پس از حادثۀ چرنوبیل اوکراین )دوروی( ت ت نظارت آیانس بین

رسانی فروری  االجرا دد. این کنوانتیون خواس ار اوالعالزم 1986اک  ر  27ایمنی تصویش و در 
د. کشرورهای عضرو ایرن    ای وجرود دار در مواردی است کره اح مراه آلرودگی فرامررزی هتر ه     

زیرا در چنین  1کنند،فضایی خوددان اس فاده می هایفعالیت ای درکنوانتیون، از انریی هت ه
تواند به ورود مجدد مواد رادیواک یو به جو زمرین منجرر درود    ای میمواردی بروز هرگونه حادثه

گیررد. ایرن   تریون قررار مری   کند و در حیطۀ ایرن کنوان که به وور بالقوه خطرهایی را ایجاد می
  .(255-251: 1387)ساعد، ماده است  17کنوانتیون دارای ی  مقدمه و 

 

ای یا حالت اضطراری ناشای  رساندن در مواقع بروز حادثۀ هستهکنوانسیون یاری .2. 3
 (1987از نشت مواد رادیواکتیو )
ارائۀ کم  فوری در صورت  کند تا برای تتهیلهای عضو درخواست میاین کنوانتیون از دولت

ای یا حالت اضطراری نادی از نشت مواد رادیواک یو با هدف کاهش پیامردهای  بروز حادثۀ هت ه
کررده برا همردیگر و    در ق اه مواد رادیواک یو نشرت « زیتتجان، ماه و م یط»آن و حمایت از 
مقررات این کنوانتریون  رسد به نظر می 2( همکاری کنند.IAFAالمللی انریی اتمی )آیانس بین
ای یر  دری  فضرایی    ای اجرا دود که وی آن سوخت هت هتواند در صورت بروز حادثهنین می

دوباره به جو زمین برگش ه است. هدف اصلی این کنوانتیون حفظ سرالم ی و کراهش عواقرش    
انرریی  المللی برا هردف توسرعه و به رود کراربرد      ای از وریق تقویت همکاری بینحوادث هت ه

ایرن امرر   (. 268-266)همران:  ای به وور ایمن با توجه به اح یاجات جامعۀ جهانی اسرت  هت ه
ای نادری از  رسراندن فروری و بره ورور م قابرل در صرورت برروز حروادث هتر ه         مت لنم یاری

 ای است.المللی انریی هت های با کم  و هدایت آیانس بینبا سوخت هت ههای فضایی فعالیت
 

 ایکنوانسیون ایمنی هسته. 3. 3
چندان کاربردی های فضایی فعالیت ای درتواند در موارد کاربرد انریی هت هاین کنوانتیون نمی
دهری یرا بررسری معیارهرای ایمنری      هنوز هیچ قاعده و مقرراتی دربارۀ گنارش داد ه بادد، زیرا

یت ایمنی و تعهردات ایمنری خاصری    ندارد. اما با توجه به ضرورت رعاهای فضایی فعالیتچنین 

                                                           
1. Convention on early notification of a nuclear accident, Treaty Doc. No. 100- 4, Hein’s No KAV 2219 

(1986), available at: http://www.laea.org/publication/Documents/infcries/others/inf 335. html, visited  
on7/ 6/ 2013. 

2. Convention on Assistance in the case of   nuclear accident or radiological emergency, art 1, s treaty, 
doc. No. 100-4, Hein’s No KAV, 2218, 1986. 

http://www.laea.org/publication/Documents/infcries/others/inf%20335
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تواند تاحدودی اصوه راهنمای مفیدی رسد میکه در این کنوانتیون ذکر دده است به نظر می
 ای ارائه کند.با سوخت هت ههای فضایی فعالیت را برای
 

 ایکنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته .4. 3
 ای دارد، زیررا برا  فضرایی ارت راط برالقوه    هایالیتفع ای دراین کنوانتیون با کاربرد انریی هت ه
توانرد ق رل از   المللی مرت ط است که میای در حمل و نقل بینحفاظت و حراست از مواد هت ه

ای به فضا یا پرس از ورود مجردد آن بره کررۀ     پرتاب ی  دی  فضایی حاوی منابع انریی هت ه
(. تعهدات ایرن کنوانتریون بررای حفاظرت از     146-143: 1389زمین مدنظر قرار گیرد )کودا، 

 دود. فضایی نین می هایفعالیتای دامل این نوع مواد هت ه
 

 زیستالملل محیطحقوق بین. 4
ضررورت کن رره منرابع    »زیترت نظیرر   الملل م یطتاکنون دربارۀ اجرای اصوه کلی حقوق بین

فوری، اصل جلوگیری، اصرل اح یراوی و    رسانی و امدادرسانیآلودگی، همکاری فرامرزی، اوالع
هرا،  ها، اصل متئولیت مش رک، اما م فراوت دولرت  کنندهاتخاذ اقدامات بازدارنده، پرداخت آلوده
هریچ  ( 180-169: 1377)فریمن، مایکرل و دیگرران،   « زیتتاصل حمایت و حفاظت از م یط

است. ال  ره هریچ تردیردی بررای      ای در فضا وجود نداد هاجماعی بر موارد کاربرد انریی هت ه
ن روۀ  »ای و رادیواک یو نظیرر  های زمینی اس فاده از مواد هت هاجرای بالقوۀ این اصوه بر بخش

وجود ندارد. در م اکم نین به ضررورت توجره بره    « هاکردن و حمل و نقل آنکردن، ذخیرهاداره
ی کره در فضرا انجرام    هرای فعالیرت الملل فضایی )عرفری( صررفا  دربرارۀ    اصوه اساسی حقوق بین

درود. برخری   هرا در روی زمرین نمری   ای نشده است و دامل مراحل مقدماتی آندوند ادارهمی
 هرای فعالیرت تواند بر الملل عام مینظران بر این باورند که قتم ی از مقررات حقوق بینصاحش

را ت میرل کنرد، زیررا در حقروق     تعهرداتی   ایهت ه فضایی با سوخت هایفعالیت م داوه نظیر
هرا در قلمرودران ن ایرد سر ش ایجراد آلرودگی       الملل عام همواره بیان دده است که دولرت بین
 ,Franconiدروند ) « دریاهای آزاد، فضا و قطش جنروب »م یطی فرامرزی و باالخص در زیتت

ی تریرل اسرمل ر   اند و در دیوان داور(، زیرا میراث مش رک بشریت دانت ه دده149-175 :1991
ای با توجه به اینکه حوادث هت ه 1م یطی فرامرزی ممنوع اعالم دد.نین هرگونه آلودگی زیتت

ای دوند و این آلودگی با وزش باد به ماورای مرزها من قل درود،  توانند س ش آلودگی هت همی
 21این خصروص مرادۀ   ای در فضا اعماه دود. در تواند دربارۀ کاربرد انریی هت هاین اصوه می

                                                           
1. United states V. Canada (Trail Smelter Arbitration), 3 reports of International Arbitration Awards 1911 

(1938), preliminary decision,3 reports of International Arbitration Awards 1938 (1941), Final 
decision (1941). 
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 هرای فعالیرت ها متئولیت دارند ترا تضرمین نماینرد کره     دولت»دارد: اعالمیۀ اس کهلم بیان می
ها یا مناوقی نگرردد کره   زیتت سایر دولتها منجر به ایجاد خطری برای م یطمرزی آندرون

صرراحت در  بره (. ایرن اصرل   Weiss, 1998: 159« )هرا قررار دارد  خارج از حیطۀ صرالحی ی آن 
مصروب   3281اعالمیرۀ   30درج دد که در مادۀ  1972مجمع عمومی در ساه  2996قطعنامۀ 
نین تکرار دد. ال  ه همرۀ ایرن   « هاحقوق و تکالیف اق صادی دولت»ت ت عنوان  1974دسام ر 

 فضرایی برا سروخت    هرای فعالیتتوانند دربارۀ مراحل زمینی م یطی میاصوه و تعهدات زیتت
 2هرای زیرادی از جملره اصرل     هرا و اعالمیره  رعایت دوند. چون این اصل در قطعنامه ایهت ه

المللی درآمرده و  رسد به صورت عرف بینبه نظر می 1( نین تکرار دده است،1992اعالمیۀ ریو )
که یکری از اصروه مترلم    « اصل ضرورت اتخاذ اقدامات اح یاوی»رعایت آن النامی بادد. و ق 

زیترت بررای حفاظرت از منراوق خرارج از حیطرۀ قلمررو صرالحی ی         لملرل م ریط  احقوق بین
بایتت همۀ اقدامات الزم را اتخاذ کنند تا تضمین نمایند کره  های عضو میدولت»هاست، دولت
هرا منجرر بره ایرراد خترارت از وریرق       در حاه انجام ت ت صالحیت یا کن رره آن  هایفعالیت

 هرای فعالیرت  ها نگردد و آلودگی نادی از بروز هرگونه حادثه یازیتت سایر دولتآلودگی م یط
 194مادۀ  2ها گت رش نیابد )بند ها به ماورای قلمرو صالحی ی آنت ت صالحیت یا کن ره آن
اجماعی دربارۀ م  وای دقیق این هنجار وجرود نردارد، امرا توافرق      2«.کنوانتیون حقوق دریاها(

براربودن، غیرقابرل   آوربودن، ختارتزیان»اومینان علمی دربارۀ  دده است که هرگاه تضمین و
خاص وجود نداد ه بادد یکی از این سره راهکرار بایرد     فعالی ی 3«بودن یا اثرات فرانتلیج ران

ی باید بتیار بیش ر فعالی ( منافع انجام چنین  ن اید مجاز بادد؛ ب فعالیترعایت دود: الف( آن 
م یطی آن برا توجره بره میرنان و دردت اح مراه وقروع آن        قوۀ زیتتاز ختارت و خطرات بال

م یطرری ختررارت و خطررر بادررد؛ ج( اقرردامات مناسرر ی بایررد برررای کرراهش خطرررات زیتررت 
 15اتخاذ دود. این موارد ت ت عنوان رویکرد اح یراوی در اصرل    فعالی یددۀ چنین بینیپیش

(. برا توجره بره ماهیرت برالقوۀ      Kindall, 1991: 23-25( درج درده اسرت )  1992اعالمیۀ ریرو ) 
م یطری بایرد حرداقل در    ای در فضا، تمامی این مالحظات زیترت کاربرد انریی هت ه خطرناک

 فضایی رعایت دوند. هایفعالیتمراحل زمینی این نوع 
 
 

                                                           
1. UN, GA, Report on the United Nations Conference on environmental and Development, UN Doc 

A/Con F.151/26, 1992, Rio Declaration, principle 2. 
2. UN Convention on the Law of the sea (1982), art 194(2), 21ILM 1261, 1982: See also US Department 

of state office of the legal Advisor, Draft Principles by the world metrological organization’s the 
united Nations environmental programs informal meeting on legal aspects of weather modification, 
April 1976, 1978 Digest of US practice in International Law 1204-05. 

3. Trans generational. 
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 ایفرایند و مراحل تأیید ایمنی پرتاب هسته. 5
هرای پیشررف ه، خطررات و    آوریسایر فرن فضایی همانند  هایفعالیت ای درکاربرد انریی هت ه

کند. کننده ایجاد میهای مجری، صادرکنندۀ مجوز یا ناظر و کن رهرا برای دولت هاییمتئولیت
اش، ایمنری و  هرای فضرایی  همواره اعالم کرده است که در تمرام مأموریرت  « ناسا»از همین رو، 

نین  ایهت هبا سوخت های فضایی الیتفع های آن است که داملموفقیت مأموریت جنو اولویت
فضایی امریکا معموال  چنردین سرازمان دخالرت     هایفعالیتدود. به همین دلیل در این نوع می

مترئوه وراحری و سراخت سرفینۀ فضرایی مربروط اسرت، وزارت انرریی امریکرا          « ناسا»دارند. 
(DOE)1 م بررای ایرن نروع سروخت و     ای الزهرای هتر ه  آوریمتئوه توسعه، تولید و تهیۀ فن

 3(DODاسرت و وزارت دفراع امریکرا )    2(SARای )کردن گرنارش ت لیلری ایمنری هتر ه    فراهم
تتهیالت و تجهینات الزم برای پرتاب چنین سفینۀ فضایی را بر عهده دارد. به ع ارت دیگر، هر 

الوه برر ایرن،   ای قتم ی است که تهیۀ آن را بر عهده دارد. عر نهاد متئوه تضمین ایمنی هت ه
هایی صادر درود. ایرن امرر متر لنم     ای نین از سوی کا  سفید برای چنین مأموریتباید تأییدیه

( ق رل از  INSARای بین آیانتی )کتش گنارش اخ صاصی از هیئت بررسی مجدد ایمنی هت ه
رد ای مأموریرت پیشرنهادی برا کرارب    پرتاب است که بیانگر ارزیابی مت قل ت لیل ایمنی هتر ه 

 تأکیرد برر   فضایی هایفعالیتای برای ای است. از همین رو، چارچوب ایمنی هت هانریی هت ه
الملرل  مشارکت عمومی و توجه به افکار عمومی دارد که یکی از ضرمانت اجراهرای حقروق برین    

المللی قرار گرف ه است. ایرن امرر   است و در چند دهۀ اخیر بیش از پیش مورد توجه جامعۀ بین
توانرد برا جلرش اع مراد     ای در فضا اهمیت بیش ری دارد، زیرا میخصوص کاربرد انریی هت هدر

عموم مردم، در آینده گت رش بیشر ری یابرد و هرگونره مخالفرت افکرار عمرومی برا ایرن نروع          
م یطری  فضایی به دلیل ترس عامۀ مردم از خطرات بالقوۀ آلودگی فرامرزی زیترت  هایفعالیت
های اتمی زمینی نظیر چرنوبیل اوکراین یا زلنلۀ اخیر یاپن است. یکری  نیروگاهواسطۀ حوادث به

هرای آینردۀ   آوریدربرارۀ فرن  « ناسا»که در حاه ت قیق برای  4فضا الری کاس-از مهندسان هوا
نهایرت  »کنرد:  فضاسرت، خاورنشران مری   -دوزیتت با قابلیرت سرفر در هروا    خودروهای فضایی

ای مالحظات فنی نیتت، بلکه افکار عمرومی اسرت کره معمروال      آوری دکاف هت هپیشرفت فن
دربرارۀ اورانیروم   « م رور ای گرمرا درکافت هتر ه  »ای هتر ند و  مخالف اس فاده از مواد هتر ه 

از  5«.کنرد دده است )نه پلوتونیوم( که صدها بار کم ر تشعشعات مواد رادیواک یو ایجاد میغنی
برودن  های فضایی و نافرجرام پذیری سفینهاید مجنای آسیشای بهمین رو، موضوع ایمنی هت ه

                                                           
1. Department of energy (DOE). 
2. Department of defense (DOD). 
3. Safety Analysis Report (SAR). 
4. Larry kas. 
5. Nasa, Destination: Mars (sep.20, 2001), available at: http:// www.media.nassaexplores.com/lessons/01-

060/9-12, article.pdf, visited on /Feb 2013. 

http://www.media.nassaexplores.com/lessons/01-060/9-12
http://www.media.nassaexplores.com/lessons/01-060/9-12
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ها مردنظر قررار گیررد، زیررا     های فضایی و صرفا  از منظر حفظ سالم ی و ایمنی انتانمأموریت
دود که تروان ع رور از   به پخش پرتوهای رادیواک یو به دکل ذرات آلفا منجر می 238پلوتونیوم 

ای دلیل حفاظ و پودش زیادی الزم ندارد تا از آلودگی هت ه ی  برگ کاغذ را ندارند. به همین
های فضایی دارای این نوع من ع توان از همۀ اجنای سفینهراح ی میجلوگیری دود. درن یجه به

رسرد برا   ای در ق اه آلودگی نادی از نشت مواد رادیواک یو حفاظت کرد. به نظر میانریی هت ه
های ایمنی و بازنگری و دده، تدوین دس ورالعملن ایج ت قیقات انجامرسانی دفاف دربارۀ اوالع

هرای  توان رضایت عموم مردم را جلش کرد. آیانسآوری، میها با توجه به پیشرفت فناصال  آن
هرای  زیترت و نهادهرای تخصصری فعراه در سراخت دسر گاه      فضایی نین باید با حامیان م یط
نظرر کننرد ترا ب واننرد مالحظرات      ای فضرایی مرذاکره و ت راده   هتولیدکنندۀ منابع انریی هتر  

فضرایی را   هرای فعالیرت ها دربارۀ خطرات بالقوۀ این نوع های آنم یطی، ایمنی و دغدغهزیتت
فضرایی صرادقانه و دس رسری آزادانره و سرهل بره اوالعرات         فعالیتمدنظر قرار دهند. عالوه بر 

« ناسا»ین اوالعات باید به زبان ساده و دربارۀ هر مأموریت ترین زمان ممکن، امربووه در سریع
اقدامات اتخاذی دربارۀ تضرمین ایمنری، منرافع، ت روالت     »ارائه دود که دامل موضوعاتی نظیر 

از ورفی ایرن  «. ای باددهای هر مأموریت فضایی با سوخت هت هها و نقصگرایانه، موفقیتواقع
نظررات  گرایی فرهنگی را مدنظر داد ه بادد، بلکه همۀ یر و نت یتتنها باید فراگرسانی نهاوالع
 دده را پاسخگو بادد و در صورت لنوم تتییراتی را نین بپذیرد.مطر 
 

 گیرینتیجه
المللی در امور فضایی باید بر مفهوم توسعۀ فراگیر و جامع م  نی بادرد ترا   هرگونه همکاری بین

دران ب واننرد از منرافع اسر فاده از فضرا و      توسرعۀ اق صرادی   ها بدون توجه به مینانهمۀ دولت
المللری در امرور   مند دوند. راهکارهرای کنرونی همکراری برین    کاربردهای آن بدون ت عیض بهره

فضایی و ارتقای حاکمیت قانون در عمل نشان داده دده است که دارای ماهیت تکمیلی اسرت،  
را تضرمین کنرد. از همرین رو، کمی رۀ فرعری حقروقی        المللیتواند هرگونه همکاری بیناما می
تری در این خصوص داد ه بادد و راهکارهای عملری  کنندهباید نقش بیش ر و هدایت« کپوس»

بخشیدن تضمین تداوم»های جدید نظیر آمدن بر چالشهمکاری را پیشنهاد بدهد که برای فائق
امنیرت بررای نیرل بره توسرعۀ پایردار همرۀ        فضایی و ارتقرای صرلح و    هایفعالیتمدت ووالنی

ناپرذیر اسرت. از ورفری گتر ره، تنروع و اهمیرت عناصرر و راهکارهرای         انکار« کشورهای جهان
انعقراد  »آمیرن از فضرا درامل    برداری صلحالمللی در کاوش و بهرهدده برای همکاری بیناس فاده
هرای غیرالنامری، اصروه و    نامره هرا، توافرق  هنامر آور دو یرا چندجان ره، تفراهم   های النامنامهتوافق

هرا م صردیان   کره از وریرق آن  « گرردد راهکارهای فنی، راه ردهای همراهنگی چندجان ره مری   
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فضرایی را برا    هرای فعالیرت توسعۀ تجاری این نروع   ای،های فضایی با منابع انریی هت هفعالیت
کنرد. از  های بیش ر هماهنگ میرفتزیتت، امنیت و رفاه انتانی و پیشهدف حفاظت از م یط
ایمنی در وراحی و توسعه، ارزیابی خطرر، آمرادگی بررای واکرنش     »دود همین رو، پیشنهاد می

درده  سریع در ق اه حوادث غیرم رق ه، کاهش پیامدهای حوادث اح مالی، مدیریت سازماندهی
دررط انجرام   رار بگیرند و پیشهای فضایی در اولویت قای در مأموریتبرای کاربرد انریی هت ه

هرای  فعالیرت نک رۀ دیگرر در   «. فضایی، صدور مجوز با بیمه مناسرش بادرد   هایفعالیتاین نوع 
ها برای ج ران خترارت وارده اسرت کره    احراز متئولیت دولت ایانریی هت هکاربرد فضایی با 

 ذیل وجود دارد:فضایی به قرار  هایفعالیتنادی از متئولیت  ای برایرییم چهارگانه

و اینکره کشرور م عاهرد     اولین مورد مربوط به ورفین عهدنامرۀ فضرای مراورای جرو اسرت     
فضرا، مراه و سرایر اجررام آسرمانی      کنندۀ دی  فضایی، بر آن دی  و تمامی خدمرۀ آن در  ث ت
بردون هرگونره   « کننرده دولرت ث رت  »(. اصرطال   8خواهد دادت )مرادۀ  « صالحیت و کن ره»

تواننرد از تعهردات   کردن یر  دری  بره فضرا نمری     است و کشورها با پرتاب توصیفی بیان دده
کننده مترئوه اعطرای مجروز،    (. چون دولت ث ت7المللی خود در ق اه آن فرار کنند )مادۀ بین

( و در را روی هرگونره فررار از مترئولیت و    6است )مادۀ « فضایی هایفعالیتکن ره مت مر بر 
هرا در ق راه خترارات    ا درخصوص ماهیت متئولیت مدنی دولتتعهدات مربووه بت ه است، ام
است. « کنوانتیون متئولیت»های عضو دومین مورد مربوط به دولتوارده چندان دقیق نیتت. 

درود و  عام است که دامل همرۀ کشرورهای جهران مری     المللسومین مورد نادی از حقوق بین
رجوع به قوانین ملی کشرورها درخواسرت    توان باچهارمین مورد مربوط به مواردی است که می

در این خصوص کنوانتیون ث ت نکات ذکردده را مدنظر قرار داده اسرت و  ج ران ختارت کرد. 
دارد که ب وان کشور مترئوه را دناسرایی و غرامرت    کنوانتیون متئولیت سیت می را مقرر می
 نادی از ختارت وارده را از وی دریافت کرد.
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