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فناوري، حقوق بين الملل فضايي، عرف آني، وفاق عام، ميراث مشترك  : كليديه هايواژ
   .بشريت، حقوق نرم

     
در واقع فناوري خالق آن  كه  شاخه هاي حقوق بين الملل مي باشد ترينحقوق بين الملل فضايي يكي از جديد   

دشوار است كه غير از حقوق بين . بوده است و در نتيجه تحوالت علمي و فناورانه توسعه و پرورش يافته است
هدف اين مقاله . لل فضايي، رشته ديگري از حقوق بين الملل را بيابيم كه اين چنين وابسته به فناوري باشدالم

همچنين اين مقاله به . بررسي چگونگي تأثيرات فناوري به عنوان يك واقعيت بر حقوق بين الملل فضايي است
تعريف و تحليل حقوق بين الملل ضمن پرداختن به   هاي فضايي پرداخته و-بررسي چارچوب حقوقي فعاليت

بديهي است اين مقاله قصد . فضايي به بررسي سير تاريخي شكل گيري آن  و تحوالت اين رشته خواهد پرداخت
ندارد تا به بررسي جامع حقوق بين الملل فضايي بپردازد و تنها تالش مي كند تا ويژگي هاي متمايز اين رشته را 

 بين الملل فضايي در زمينه فرايند شكل گيري قواعد بين المللي، ابداعاتي  به طور مشخص حقوق؛تبيين نمايد
اعمال شيوه وفاق عام در تصميم گيري، شيوه اي كه در مقايسه با شيوه هاي ديگر تصميم گيري، . نموده است

قوق بين ميان منافع كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته توازن ايجاد مي نمايد، از نوآوري هاي ح
بين الملل و به طور مشخص حقوق بين  همچنين اين رشته مفاهيم جديد را وارد منابع حقوق. الملل فضايي است

به عالوه منشأ تحوالتي در زمينه مفهوم مسئوليت بين المللي در . الملل عرفي و اصول كلي حقوقي نموده است
نظر از محتوا و قابل قبول بودن آن، در حقوق  فهمچنين مفهوم حقوق نرم صر. حقوق بين الملل عام بوده است

رغم وجود اين ويژگي هاي  بديهي است، علي. بين الملل فضايي بيش از هر رشته ديگري جلوه نموده است
 در زمينه هايي كه قواعد و اصول متمايز، حقوق بين الملل فضايي رشته اي از حقوق بين الملل عمومي بوده و طبعاً

 .اعد و اصول حقوق بين الملل عام بر فعاليت هاي فضايي حاكم خواهد بودخاص وجود ندارد قو

 چكيده
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   مقدمه
ازه امروزه، حقوق بين الملل، تحت تأثير وقايعي كه در دنيا اتفاق مي افتد، به مرور حجم و اند

.     م، شاهد تحوالت فراواني بوده استاش بيشتر شده است و در طي گذر ايا
)Lachs,1964,p.64( . ليكن در كنار همه اين تحوالت كه هركدام از آنها به نوبه خود نقش

ي ارهاي درون سوز، صنعت شيمي با مبن و اختراع برق، موتوداشتصد سال بعد  در وقايع مهمي
مد فوالد و آغاز فناوري هاي ارتباطاتي همراه با گسترش تلگراف و  ريخته گري كارآ،علمي

اختراع تلفن از مشخصات آن است، يك رويداد تاريخي عمده است كه يك الگوي گسستگي را 
همه اين انقالب هاي فناورانه، با ويژگي . در بنيان مادي اقتصاد، جامعه و فرهنگ القا مي كند

لمروهاي فعاليت انساني، نه به عنوان يك منبع تأثير بيروني بلكه به فراگيري، يعني با نفوذ در همه ق
، 1385كاستلز، .(مثابه تار و پودي كه چنين فعاليتي در آن تنيده شده است، مشخص مي شود

  )63،64صص
مفهوم عصر اطالعات يا عصر دانش، گام بعدي در تكامل . ما در عصر جديدي به سر مي بريم«

.  طريق محصول مبتني بر خدمات به اقتصاد اطالعاتي مبتني بر دانش استاز عصر توليد صنعتي از
تجويز . رايانه ها و سيستم هاي ارتباطي شبكه اي، بخشي از زندگي روزانه مردم شده است

ترين انتخابي بود كه باعث سر بر آوردن قدرتمندانه اطالعات  دسترسي عمومي به اينترنت، مهم
سترده به اينترنت، تحوالت جديدي در كاربردهاي مختلف را امكان دسترسي گ. اي شد شبكه

بي ترديد، فناوري ارتباطات، اثرات اجتماعي عميقي بر زندگي بشر، بر جاي . موجب شده است
انساني بر جاي گذاشته  رفتار  تا تأثيراتي كه عصر اطالعات، برگذاشته است و تنها زمان قادر است

، وراي تأثير گذاري بر زندگي روزمره آدميان، تحوالتي در فناوري اطالعات. است را بيان كند
) Hettling,2008,p.1(» .هاي مختلف اقتصادي، سياسي حقوقي را نيز موجب شده است حوزه

يكي از مظاهر فناوري هاي نوين كه به لطف عصر اطالعات رشد و گسترش پيدا نموده است و 
تحوالت عصر .  است، فناوري هاي فضايي استتأثيرات اجتماعي و به تبع حقوقي بر جاي گذاشته

ما شاهد تغييراتي در ارتباطات از راه دور و پخش . فضا دنيا را به طور گسترده اي تغيير داده است
سنجش از دور، دانش ما را از دنيا افزايش داده است و مسائل زيادي را . تصاوير تلويزيوني بوده ايم

اعالميه وين در مورد ( مقدمه هزاره فضا. ل يافته استدرك ما از عالم تحو. مطرح نموده است
كه توسط اجالس جامع كنفرانس ملل متحد در مورد كاوش و استفاده هاي ) توسعه انسان و فضا

تغييرات «  تصويب شد، ضمن موارد ديگر، اشعار مي دارد كه1999 جوالي 30صلح آميز وين 
يا رخ داده است كه در تعداد فزاينده شركت قابل توجهي در ساختار و محتواي فعاليت فضايي دن
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كنندگان در فعاليت هاي فضايي در همه سطوح و كمك رو به رشد بخش خصوصي در ارتقا و 
به هر حال حقوق در حال رشد است و اين تغيير » .اجراي فعاليت هاي فضايي منعكس شده است

قالبي ترين تحوالت دوران اخير، در بنا به نظر يكي از حقوقدانان، بشر، در يكي از ان .ادامه دارد
به نظر مي رسد  )p.38,1989,Okolie .(صدد گسترش ساختار اجتماعي زميني خود به فضا بود

كه اصول و مقررات حاكم بر فضاي ماوراي جو كه در نتيجه پيشرفت هاي قابل توجه در علم و 
اجتماعي زميني به فضاي فناوري، رشد و توسعه پيدا نموده است، حاكي از گسترش اين ساختار 

در واقع، حقوق بين الملل فضايي، بيش از هر رشته ديگر حقوق بين الملل، تحت . ماوراي جو است
تأثير فناوري توسعه يافته و حجم زيادي از قواعد و مقررات حقوقي را در خود جاي داده است و 

 چنين وابسته به فناوري دشوار است كه رشته ديگري از حقوق بين الملل را بتوان يافت كه اين
تحوالت در فناوري صد و چهل  و پنج سال . حقوق بين الملل فضايي، رشته جديدي است. باشد

، حقوق را وادار به واكنش )به طور مشخص از زمان تأسيس اتحاديه تلگراف بين المللي(اخير، 
نمودن فناوري نيست البته بايد توجه داشت كه حقوق به طور كامل در صدد قانونمند . نموده است

بلكه مي خواهد منافع انساني رقيب را كه ناشي از اين فناوري است، تنظيم نمايد هرچند اين 
 )Lyall, 2009, p.2.(گاه حقوق را با تحوالت در فناوري به روز نگاه نداشته است فرآيند، هيچ

گيري  يت بر شكليرات فناوري به عنوان يك واقعهدف از نگارش اين مقاله، بررسي چگونگي تأث
اين بررسي بدين خاطر انجام مي گيرد تا نشان دهد . حقوق بين الملل فضايي استو تحول 

فناوري، از ديرباز بر حقوق بين الملل تأثير داشته گو آنكه در برخي رشته هاي حقوق بين الملل و 
ين مقاله همچنين ا. به طور مشخص در حقوق بين الملل فضايي، تأثيرات عميقتري داشته است

تالش مي كند تا در پرتو بررسي تأثير فناوري بر حقوق بين الملل و حقوق بين الملل فضايي، 
چارچوب حقوقي فعاليت هاي فضايي را ترسيم نموده و به بررسي ويژگي هاي متمايز اين رشته از 

  .حقوق بين الملل و تأثير اين ويژگي ها بر حقوق بين الملل بپردازد
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  ن يك عامل تغيير در حقوق بين المللفناوري به عنوا
. از عصر حجر تا عصر فضا، فناوري دست ناپيدايي در توسعه جامعه، فرهنگ و حقوق بوده است

از .  اثر مهمي بر حقوق بين الملل داشته استاين دست ناپيدا، مرزها را در نورديده است و طبيعتاً
اهميت   به عالوه با؛ وجود داشته استمللدوران پيشاتاريخي تاكنون، فناوري در حقوق بين ال

فزاينده فناوري در عصر اطالعات، فناوري نقش مهمي در ايجاد و تغيير حقوق بين الملل ايفا نموده 
  )Picker,2001, p.151. (و خواهد نمود

انقالب فناورانه، عاملي اساسي است و بيانگر تغيير مبنايي در راهبرد سنتي و سياست بين المللي 
 از سوي ديگر، توسعه و پيشرفت فناورانه، باعث تغيير در .)Modesto,1965, p.14. (است

اگر تغيير اجتماعي، تغيير در آنچه مردم فكر مي كنند يا انجام مي دهند . رفتار اجتماعي مي شود
. است، آنگاه تغيير فناورانه تغيير در آنچه مردم به لحاظ فني قادر به انجام دادن آن هستند مي باشد

حتي در . رس انسان در مورد قابليت فناوري، نياز به كنترل آن از طريق حقوق را ايجاد مي كندت
البته، به طور . احساس مي شودجايي كه سود آن بيش از ضرر آن باشد، نياز به محدود نمودن آن 

 ,Bennett(.بيني تغيير فناوري بسيار دشوارتر است شود، پيش  در زماني كه قانوني تدوين ميكلي

2007, P.598 (ًاز وضع و تنظيم قواعدي بر مبناي منطق خود در درون بنابراين، فناوري، مشخصا 
به نظر . گزينه پيش رو، نظم و نسق آن توسط حقوق است. بسته، ناتوان استيك چرخه كامالً

ار لوييس سون، هر زمان كه تحول فناورانه، روابط بين المللي را در يك زمينه مهم مورد تهديد قر
 )Picker,2001,p.20(. دهد، حقوق بين الملل راهي براي ارائه يك پاسخ سريعتر يافته است

. ناتواني در پاسخ مناسب به اثرات فناوري در جامعه بين المللي مي تواند اثرات بدي داشته باشد
زود مي تواند منجر به تأخير در تصويب معاهدات يا تنظيم  براي مثال، مسائل مربوط به فناوري 

به عالوه، اطالعات غير دقيق در مورد فناوري مي تواند باعث شود كه حقوق بين . هنگام آن شود
به همين نحو، در دنياي امروز، اتكاي صنعت به . الملل نتواند مفاهيم دقيق فناوري را منعكس نمايد

خورد با چنين ناتواني در بر. هاي فني مي تواند براي شركت هاي چند مليتي، دردسر ساز شود داده
 حقوقدانان و سياستگذاران، برخي تحوالت مهم را ناديده مي شود كه اساساً   قدرتي، منجر به آن 

  . انگارند
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  مالحظات تاريخي
به نظر . بسياري از صاحبنظران و متفكران در صدد تركيب مطالعه حقوق و فناوري بوده اند

ه عنوان يك رشته و به عنوان يك حرفه، با ب] و حقوق[بررسي علم سياست«پروفسور السول، مسأله 
 ,Lasswell, 1956(»تأثير علوم فيزيكي، بيولوژيكي و مهندسي در زندگي بشر مرتبط است

P.961 (ًبا حوادثي كه پيش السول در حقوق و سياست، خواهان نظريه واحدي بود كه مستمرا 
حقوق به مطالعه مقاصد حقوق علم، مطالعه قوانين طبيعت است و علم . مي آيد در ارتباط باشد

بنابراين، تركيب حقوق و علم و فناوري ما را قادر خواهد ساخت تا به طور . اختصاص دارد
 ) p.226,Bhatt,1987. (نزديكي با قوانين طبيعي و قوانين رواني اجتماعي بشريت مرتبط شويم

كيب فناوري و حقوق و بي ترديد، تر. چه بدان نياز داريم، ديدگاه جامع نگر به طبيعت است آن
همانگونه كه اشاره شد، فناوري از . مي كند هماهنگي بين اين دو، به حل معضالت جهاني كمك 

حقوق بين الملل زماني ضرورت يافت كه بشر به .ديرباز بر حقوق بين الملل تأثير داشته است
، پيشرفت اوليه در واقع. سطحي از توسعه رسيد كه توانست با همنوعان خود، تعامل ايجاد كند

   بشري، با مالحظه فناوري به كار گرفته شده يعني عصر حجر، عصر برنز و عصر مفرغ توصيف 
در عصر حجر بشريت از جامعه شكارچي به جامعه كشاورزي نقل مكان نمود و اين به .مي شود

بك ظهور س. شكارچيان نيازي به كنترل انحصاري زمين نداشتند. مدد پيشرفت در فناوري بود
زندگي كشاورزي، نياز به كنترل انحصاري زمين براي تضمين مديريت زمين در فصل كشت را 

رهبر يا حاكم اين دولت اوليه، كنترل انحصاري به نمايندگي از قبيله يا ملت را در . ايجاد نمود
مرو نتيجه اين كنترل انحصاري آن بود كه قبيله يا دولت متوجه مي شدند كه وراي قل. اختيار داشت

بنابراين، آن قبايل به طور ضمني، كنترل . آنها، سرزميني تحت كنترل و صالحيت قبايل ديگر است
فهميدند كه تعرض به ساير مناطق، عواقبي به  انحصاري ساير مردمان را مي پذيرفتند يا حداقل مي

دها، كنترل انحصاري زمين و پذيرش ضمني كنترل انحصاري زمين ساير واح. همراه خواهد داشت
بنابراين، ) p.158  2001,Picker.(اساسا تجلي مفهوم حقوق بين الملل حاكميت محور است

فناوري كه منجر به زايش جوامع كشاورزي شد، نياز و ابزار اساسي در ايجاد حقوق بين الملل 
   )Picker, 2001, P.158(.گرديد

اوليه خود در جوامع  تا زمان تمدن رومي و يوناني، حقوق بين الملل، وراي ريشه هاي 
بي ترديد، گونه اي از اشكال حقوق بين الملل مانند روابط كنسولي در . كشاورزي حركت نمود

با وجود اين، حقوق بين الملل رومي ) p.159 ,2001 ,Picker. (يونان و روم وجود داشته است
در آن .  اساسي ننمودويوناني مانند تمدن هاي يونان و روم، در نتيجه نوآوري هاي فناورانه، تغيير
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زمان، سير نوآوري هاي فناورانه در مقايسه با حال حاضر، كند بوده و از اين رو، حقوق بين الملل 
دوره نوين حقوق ) p.159, 2001,Picker . (در مقابل تغيير در فناوري واكنش نشان نمي داد

 ارتباط در عصر الكترونيك اين. بين الملل به شكل نزديكتري با تحوالت فناورانه مرتبط بوده است
اين . ه استحقوق بين الملل نوين همواره وابسته به تحوالت فناورانه بود. پر رنگ تر شده است
ها بازگردد و مرزهاي   به مفاهيم رفتار ميان دولتوادار نمود تا مجدداً پيشرفت ها، انديشه را
جسته اسپانيايي، مسأله آن بود كه براي مثال، از نظر ويتوريا، انديشمند بر. جديدي را بازگشايد

بدون ) P.159, 2001,Picker . (چگونه اسپانيا با مردمان بومي در مستعمرات خود رفتار نمايد
از نظر . تحوالت كشتيراني، نياز كمي به پرداختن به مسأله مردمان بومي مستعمرات اسپانيا بود

 به لحاظ تاريخي، ملت ها . ها بودگروسيوس، پدر حقوق بين الملل، مسأله اساسي، آزادي دريا
نمي توانستند دريا را كنترل كنند يا سايرين را از آن محروم نمايند؛ زيرا فناوري ضروري كنترل آن 

با وجود اين، در اين مدت زمان، نوآوري . در نتيجه مفهوم آزادي درياها ايجاد شد. وجود نداشت
) Waters,1958. (قيانوس ها را موجب شددر فناوري دريايي، بازنگري در كنترل درياها و ا

پيش از اين پيشرفت هاي فناورانه، هيچ نيازي به بحث آزادي درياها نبود ولي هنگامي كه فناوري 
موجب شد تا كشورهاي ساحلي، توانايي كنترل اقيانوس ها را داشته باشند و سايرين را محروم 

 نمودند كه آنان بر اقيانوس استدالل تغال،د دريايي يعني اسپانيا و پرنمايند، كشورهاي قدرتمن
اين موضع توسط قدرت هاي دريايي ) Grewe,2000, p.257. (كنترل حاكميتي دارندها،

اين قدرت ها در زمينه كاوش و . نوظهور مانند فرانسه، انگليس و هلند مورد اعتراض قرار گرفت
، در قامت يك وكيل 1604 سال از اين رو، گروسيوس در. تجارت بين المللي، تازه وارد بودند

بنابراين، زايش حقوق بين الملل در زمان . هلندي جوان، در مورد آزادي دريا، رساله اي نگاشت
دوره نوين حقوق . گروسيوس تا حدي به خاطر پيشرفت هاي علمي و فناورانه آن زمان بوده است

 سال جنگ 30ين معاهده كه به ا.  آغاز گرديده است1648بين الملل نيز، با معاهده وستفاليا در 
معاهده وستفاليا تا حد زيادي با تمايل عمومي . ملت نوين بنا نهاد-پايان داد، بنياني براي دولت

هاي فناورانه، به دليل تحوالت  اين نوآوري. طرفين براي توقف جنگ خونين ديگر امكان پذير شد
  )p.159 ,2001,Picker. (فني در سالح هاي آن زمان بود

براين، هرآنچه را كه نقطه ايجاد حقوق بين الملل بدانيم خواه نظريه درياي آزاد گروسيوس، بنا
، فناوري نقش مهمي را د و ساكنان آن يا معاهده وستفالينقطه نظرات ويتوريا در مورد دنياي جدي

بررسي تاريخي نشان مي دهد كه فناوري مي تواند در گشايش زمينه هاي جديد . ايفا نموده است
درست همانگونه كه تجارت، توسعه حقوق بين الملل جديد را . حقوق بين الملل، اساسي باشد
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موجب شد، به همين نحو، فناوري هاي جديد مي تواند زمينه هاي جديدي در حقوق بين الملل در 
  .زمان ما را ايجاد نمايد

  
  تأثير فناوري بر حقوق بين الملل

مجالي بر ارائه مسائل  كند، اما تغييرات فناورانه، اغلب گرچه هر فناوري رژيم حقوقي ايجاد نمي
 وقايعي است كه شايستگي ي به معناex facto sequitur lex در التين، عبارت .حقوقي است

اين عبارت چنين مي فهماند كه حقوق برخي پديده ها را قانونمند . انعكاس در حقوق را داراست
             ي به وقايع مربوط به اين پديده ها را داردمي نمايد و اينكه شكل و محتواي آن بستگ

.(Perek, 2005, p.29)  ،ه قواعد حقوقي توسط يك علت هم«طبق نظر پروفسور آلن واتسن
 ريشه در عوامل اجتماعي اقتصادي يا سياسي مهم براي علت ايجاد آن عموماً. مي شود ايجاد

ساير عوامل ابزاري در ايجاد حقوق ) Watson, 2001, p.5(».زندگي جامعه يا رهبران آن دارد
عامل ديگر كه توسط پروفسور . شامل باور يا هنجار اتفاقات نظامي و تغييرات زيست محيطي است

نظر پروفسور واتسن در  .واتسن مورد اشاره قرار نگرفته است، ابتكارات علمي و فناورانه مي باشد
 مي توان مورد ايجاد حقوق بين الملل داشت گو اما همين نظر را. مورد قواعد حقوقي داخلي است

بين الملل در مقايسه با حقوق داخلي در مدت زمان طوالني تري تغيير مي كند؛ زيرا  آنكه حقوق
براي تغيير اراده حاكميت هاي مختلف و مستقل با توافق بر سر يك موضوع كه بايد بيشترين 

اه معاهده و يا عرف ريشه در بسياري از اين حقوق بين الملل، خو. تالش و كوشش را مبذول دارد
عوامل دارد؛ عوامل سياسي، نظامي، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، جغرافيايي همه و همه در 

به قول قاضي  .اين نظر حتي در مورد قواعد آمره صادق است. ايجاد حقوق بين الملل تأثير دارد
تحول تاريخي حقوق نشانگر فرايند « غربي تاناكا در رأي مخالف خود در قضيه آفريقاي جنوب

مستمر غني سازي فرهنگي نظم حقوقي با در نظر گرفتن ارزش ها يا منافعي است كه پيش از اين از 
به . فناوري، حقوق بين الملل را به شيوه هاي مختلف تغيير مي دهد» .حوزه حقوق مستثنا شده بود

 تغيير -2ده  از طريق معاهق به اصالح رفتار معموالًتواف-1نمودن كشورها به عنوان نمونه با وادار 
ممانعت از شكل گيري (عدم توافق در مورد شكل گيري يك رفتار جديد-3رفتار مورد توافق 

 توسط جامعه جهاني پذيرفته مي شود مبادرت به انجام رويه هاي جديدي كه نهايتاً-4 )معاهدات
كنار گذاردن حقوق بين الملل (پذيرفته شده  ترك عرف هاي -5) ايجاد حقوق بين الملل عرفي(

 )Picker, 2001, P.156(). ايجاد قواعد آمره( پذيرش تعهدات غير قابل تخطي-6) عرفي
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اينكه چرا تغيير حقوقي مي تواند پاسخ ضروري به تغيير در فناوري به عنوان يك واقعيت شود، به 
  :چهار دليل است

 در برخي موارد حتي . ارهاي جديد نيازمنديم ما به قانونمند نمودن رفت-قواعد جديد
  .ضروري است كه يك فناوري خاص يا كاربردهاي خاص آن فناوري را ممنوع نماييم

 حقوق زماني كه در مورد رفتارهاي جدي اعمال مي شود نامشخص است به -عدم قطعيت 
قواعد . تبيان ديگر، روشن نيست كه آيا چنين رفتاري دستوري است، ممنوع است يا مجاز اس

  . موجود بايد تبيين شود
 بنابراين برخي قواعد در .  قواعد قواعد جدي با فناروي هاي جديد تدوين نشده اند-قلمرو

  .شكل رايج خود به طرز نامناسبي رفتار هاي جديد را داخل يا خارج مي كنند
 ديگر  مبتني بر اين فرض هستند كه يا تلويحاً برخي قواعد موجود صراحتاً-توجيه قواعد 

  ). Bennett, 2007, pp.594-595.(وجود ندارند و بنابراين ديگر توجيه نمي شوند
البته نكته اي كه بايد توجه داشت آن است كه هر فناوري نمي تواند مستعد ايجاد قواعد حقوقي 

. كند ريكي مسائل حقوقي اندكي ايجاد مي يك در بازكن الكت چنانكه مثالً؛در مورد آن بشود
 فناوري موجب ايجاد واحدهاي جديد فعاليت هاي جديد بيروني و ارتباطات جديد زماني كه

. شود، حداقل اين قابليت را خواهد داشت تا شايسته بررسي به عنوان يك موضوع حقوقي شود
اگر تغيير اجتماعي تغيير در آنچه مردم فكر مي كنند يا . تغيير فناورانه يك نوع تغيير اجتماعي است

ند باشد آنگاه تغيير فناورانه، تغيير در آنچه به لحاظ فني قادر به انجام دادن آن هستند انجام مي ده
در . ترس ما در مورد قابليت فناوري نياز به كنترل آن از طريق حقوق را ايجاد مي كند. مي باشد

. ستمورد رابطه فناوري و حقوق بين الملل، ديدگاه ديوان بين المللي دادگستري نيز قابل توجه ا
المللي دادگستري، در مواجهه با برخي مفاهيم حقوقي معتقد است كه آنها ثابت نيستند  ديوان بين

تواند  آن نمي فسيربلكه طبق تعريف، تكاملي و روبه رشد هستند و براي همين نظر داده است كه ت
لل عرفي الم بدون تأثير از تحوالت حقوقي بعدي از طريق منشور ملل متحد و از طريق حقوق بين

  .باقي بماند يا در جايي اشاره نموده است كه امكان تغيير حقوق، همواره مهياست
توان از طريق قواعد رفتاري مناسب با چالش هاي زندگي، با خطرات و تعارض  بنابراين، مي
تحول «به قول قاضي تاناكا در رأي مخالف خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي، . منافع، غلبه نمود

 حقوق نشانگر فرايند مستمر غني سازي فرهنگي نظم حقوقي با در نظر گرفتن ارزش ها يا تاريخي
همچنين قاضي الكس در رأي » .منافعي است كه پيش از اين از حوزه حقوق مستثنا شده بود

هر زمان كه حقوق با وقايع طبيعي يا فناوري «: مخالف خود در قضيه درياي شمال چنين نظر داد
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 راه حل آن بايد مبتني به معيارهاي بر گرفته از آن وقايع يا فناوري باشد؛ زيرا شود، مواجه مي
حقوق مي خواهد مسائل مطروحه توسط چنين وقايعي را حل كند و در آن است كه پيوند ميان 

وظيفه حقوق، انتخاب و تطبيق قواعدي است كه به . شود حقوق و واقعيات زندگي متجلي مي
 را تأمين كند و در چارچوب حقوق، اين وقايع طبيعي يا فناوري را بهترين وضع، مقاصد خود

توسعه فناوري، فرآيند قانونگذاري را تسهيل نموده است، باعث تسريع در فرايند  ».يكپارچه نمايد
ايجاد حقوق عرفي شده است و به مراحل مياني بين اسناد الزام آور و غير الزام آور كمك نموده 

و فناوري منافع مشتركي را ايجاد نموده است تأثير مهمي در عوامل پيشرفت در علم . است
                مي توان گفت در هيچ مرحله از تاريخ، فصول حقوق . اقتصادي و ژئوپوليتيك داشته است

   )Lachs, 1992, p.694.(بين الملل اين اندازه نبوده است
  

      تعامل و تقابل حقوق بين الملل و فناوري
          گاهي اوقات فناوري با چنان سرعتي . اوري بر حقوق بين المللل هميشه تدريجي نيستاثر فن

مي آيد كه سياست گذاران ناگهان با تطبيق دادن ضروريات فناوري با تعهدات حقوق بين الملل 
در برخي موارد، خود فناوري مبهم و پيچيده است يا آنگونه مخفي است كه . مواجه مي شوند

واكنش دولت به فناوري و به تغييرات در فناوري به .  براي جامعه بين المللي دشوار استدرك آن
در برخي حوزه هاي حقوق بين الملل از جمله توسعه حقوق درياها، . نوعي آزمون و خطا مي باشد

              حقوق بين الملل فضايي و مفهوم حاكميت، اغلب تغييرات فناورانه در ابتدا خيلي سريع رخ 
 حقوق بين الملل در مدت زمان طوالني با معموالً. مي دهد و گاهي اوقات پس از تأخير زياد

اينكه حقوق . پذيرش تدريجي رويه دولتي عرفي يا پس از مذاكرات طوالني مدت ايجاد مي شود
بين الملل در مدت زمان مهمي ايجاد شده است، بدان معنا نيست كه مدت زمان طوالني، پيش 

           در واقع شكل گيري يك حقوق بين الملل عرفي را . كل گيري حقوق بين الملل استشرط ش
براي مثال حقوق بين الملل عرفي كنترل دولت ساحلي بر . مي توان در  مدت كوتاهي شاهد بود

 شكل كه اساساً مي توان گفت. وجود آمدمنابع زيردريايي فالت قاره، تنها پانزده سال بعد به 
  )Picker, 2001, p.184(. بين الملل، نتيجه فشارهاي فناورانه است سريع حقوقگيري 

اينكه گفته شود حقوق بايد مطابق با اوضاع و احوال متغير تغيير نمايد نبايد ما را گمراه نمايد كه 
ثبات حقوق در زمان . گويي حقوق، امري است كه مي توان آن را هر لحظه به هرشكلي در آورد

اعمال آن، از ويژگي هاي مبنايي است كه براي كاركرد جامعه بشري سازمان يافته و استمرار 
 ليكن به هر روي، اين ؛مسأله آن است كه برخي تغييرات در حقوق ضروري است. ضروري است
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اين واقعيتي است  )Haley, 1963, p.24.(تغيير بايد توسط اصول مبنايي، هدايت و محدود شود
ني بر فناوري به طور كلي در يك مدت زمان كوتاهتري از ساير رژيم هاي كه حقوق بين الملل مبت

در اين مورد، اين سوال مطرح مي شود كه كدام سازوكار . ديگر حقوق بين الملل ايجاد مي شود
             حقوق بين الملل عرفي . براي شكل گيري حقوق بين الملل بايد مرجح باشد؛ عرف يا معاهده

اين . تر است  فرآيند شكل گيري معاهده سريعاب معقولي ايجاد شود، ليكن معموالًمي تواند با شت
بدان معناست كه معاهده در مقايسه با عرف، سازوكار مرجحي براي ايجاد حقوق بين الملل مبتني 

البته بايد ساير مالحظات را نيز در نظر  )Schachter, 1967, p.425.  (بر فناوري خواهد بود
، سرعت زياد فناوري در نتيجه. بين الملل گاهي اوقات در مذاكره بسيار كند استحقوق . گرفت

شايد قطعنامه هاي . به حدي است كه معاهدات نيز نمي تواند سازوكار مناسبي براي مهار آنها باشد
سازمان ملل متحد با انعطافي كه دارند، وسيله بهتري براي حقوق بين الملل مبتني بر فناوري 

 به عالوه در اين زمينه ها، در كنار شكل گيري قواعد، شاهد )Schachter, 1967, p.42(.باشند
 استانداردها انعطاف بيشتري دارند و موارد فني را نيز در ايجاد استانداردهايي نيز هستيم؛ زيرا اصوالً

قواعد را گزينه ديگر، ايجاد يك سازمان بين المللي است تا به موازات تغيير فناوري، . بر مي گيرند
آشنايي حقوقدانان، با نا. حاضر به سختي امكان پذير استنيز تغيير دهد كه البته اين گزينه در حال 

از سوي ديگر، گام نهادن در رژيم هاي حقوقي قبل از . مي تواند مشكل ساز باشد مفاهيم علمي
راين حقوقدانان و بناب. آنكه روشن شود چگونه فناوري در آن كاربرد دارد، بسيار مسأله ساز است

تنها با حل اين موضوع، . سياست گذاران بايد به دقت ميزان رشد و تكامل فناوري را تعيين كنند
ليكن . مي توان دانست كدام شيوه حقوق بين الملل براي پاسخ به تغيير در فناوري مناسب تر است

منازع از فناوري را گاهي اوقات فقدان رژيم حقوقي، بهره برداري بال. هميشه اين چنين نيست
 .براي مثال رشد اينترنت تا حد زيادي به دليل فقدان مقررات بين المللي بوده است. اجازه مي دهد

به منظور مواجهه با موضوعات مطروحه فناوري متعارض با ضروريات حقوق بين الملل، سياست 
ترسي در اساسي ترين دس. گذاران و ساير طرف هاي مذاكره بايد به فناوري دسترسي داشته باشند

مرحله به معناي دانستن پارامترهاي فناوري است در اين مورد كه فناوري چگونه عمل مي كند، چه 
با وجود . فناوري مي تواند ملموس يا غير ملموس باشد. عواقبي دارد و چه مسيري را خواهد پيمود

برخي . يا توزيع نمي شوداين فناوري، خواه ملموس يا غيرملموس به طور عادالنه در سرتاسر دن
اول آنكه فناوري : اين اختالف به چند عامل بستگي دارد. ها از فناوري بيشتري برخوردارند دولت

سوم . دوم آنكه در يك كشور خاص استفاده مي شود. در يك كشور خاص ريشه گرفته است
 و چهارم آنكه آنكه كشوري به اندازه كافي ثروتمند است كه فناوري را تحصيل يا تملك نمايد
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 .دهد مي  را ارتقاممكن است فرهنگ يك كشور، نوآوري هاي فناورانه يا استفاده از آن
)Picker, 2001, P.193(  

درك مشخصي در مورد  ناوري هايي مي توانند انتظارات وكشورهايي هستند كه با دارا بودن ف
بستر دريا به اين دليل به اجماع براي مثال، مقررات مربوط به حفاري . نتيجه مذاكرات داشته باشند

نرسيد كه امريكا، از چشم انداز دارنده فناوري مذاكره مي نمود در حالي كه ساير مذاكره 
كنندگان از چشم انداز فاقدين اين فناوري مذاكره مي نمودند و در واقع دامنه توانايي امريكا به 

فناوري هاي فضايي ) Picker, 2001, p.193. (استفاده تجاري از اين فناوري را نمي دانستند
ن تعداد اندكي نيز با فعاليت هاي فضايي دو كشور يعني امريكا و شوروي رشد نمود و تا هم اكنو

  .  در اين زمينه وارد شده اند از كشورها فعاالنه
  

  فناوري هاي آينده
 آينده غير  حقوق از واقعيات زندگي تبعيت مي كند و نه آنكه خود در مقام پيشگو براياصوالً

با وجود اين، حقوقدانان مخالف نظريه پردازي در مورد رهيافت . قابل پيش بيني قواعد وضع كند
معاهده « حقوقدانان 60براي مثال در دهه . هاي حقوق بين الملل در مورد فناوري هاي آينده نيستند

 استفاده مي كند را در را براي بررسي فناوري هاي مورد انتظار كه از منابع زير زميني» مركز زمين
به همين نحو، حقوقدانان نياز به معاهده تغييير آب و ) Jenks, 1968, p.331.(ذهن پروراندند

نمودند هوا براي بررسي فناوري مورد انتظار مرتبط با باروري ابرها را بررسي 
)Picker,2001,P.195(.ده اي نمونه اي كه بر طبق آن ع.  نمونه ديگر، حفاري بستر دريا است

. تالش كردند تا قبل از آنكه فناوري به خوبي توسعه يابد براي آن رژيم قانوني در نظر گيرند
اعتقاد به بهره برداري تجاري از اين منابع به زودي زود عنصر مهمي در تصميم به آغاز دور ديگر 

ري را  صورت گرفت فناو1982 و 1968مقررات بستر دريا كه بين . مذاكرات حقوق درياها بود
ليكن . طراحي مي كند كه قادر خواهد بود به لحاظ تجاري منابع بستر درياها را حفاري كند

 )Picker, 2001, p.193. (فناوري آن، در آن زمان وجود نداشت و حتي االن هم وجود ندارد
 منجر به يك نمونه فقدان فناوري كه در عين حال مستقيماً. نمونه ديگر، معاهده جنوبگان است

تصميم به رد يا تعليق ادعاي حاكميتي كشورهايي كه بخشي از . يم بين المللي شده استرژ
به .  به خاطر فقدان فناوري بودجنوبگان را مورد ادعا قرار داده بودند، به موجب اين معاهده، دقيقاً

اهم  براي بهره برداري تجاري از منابع معدني جنوبگان فرنظر مي رسد، زماني كه فناوري نهايتاً
در واقع معاهده جنوبگان با ذكر . شود، رژيم معاهده اي موجود به طور اساسي تغيير خواهد نمود
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. تاريخ انقضا منعقد شد تا اين رژيم بتواند مطابق با مقتضيات فناوري مورد مذاكره قرارگيرد
)Picker, 2001, p.194( ي كه قبل از توسعه فناور وقي بين المللينمونه ديگر يك رژيم حق

فناوري هاي ناموجود نقش مهمي در . مرتبط با آن به وجود آمد، حقوق بين الملل فضايي است
ها به توافق در  در واقع، نقش آنها ترغيب دولت. ايجاد حقوق بين الملل فضايي ايفا كرده است
 برخي از قوانين بين المللي درست به اين علت به. مورد وضع موجود در نتيجه فقدان فناوري است

وجود مي آيند كه فناوري در مورد آن وجود ندارد؛ چرا كه اگر فناوري وجود داشته باشد، 
به عنوان مثال معاهده ماه در نتيجه فقدان . ها در يك رژيم بين المللي وارد نخواهند شد دولت

بل اطراف معاهده مزبور خواستند تا وضعيت موجود را ق. فناوري براي بهره برداري از ماه ايجاد شد
 ,Reynolds.  (از آنكه كشوري بتواند فناوري بهره برداري از ماه را توسعه دهد تثبيت كنند

1992, pp.230-231( نه تنها نيازمند بين الملل فضايي  به هر روي، تعيين وقايع مربوط به حقوق
 فني در اين زمينه است بلكه همچنين نيازمند پژوهش و توسعه براي پاسخ به كارشناسان علمي

كاوش فضايي و توسعه فناورانه آن اندازه جديد و ر تجربه د. ري از مسائل حقوقي استبسيا
 ,Perek,1992(.را بايد همچنان كم و ناكافي استمحدود است كه دانش زياد در اين زمينه 

p.175( ر موجود در ايجاد بنابراين، حقوقدانان و سياست گذاران بايد از نقش فناوري هاي غي
البته بايد توجه . آنان قرار مي دهد اين امر، ابزار مؤثري در اختيار. آگاه باشند لمللحقوق بين ا

داشت كه رژيم هاي حقوق بين المللي كه در نتيجه فناوري هاي غير موجود ايجاد مي شود، ذاتا 
در  . به اين معنا كه ممكن است اين فناوري توسعه يابد و ممكن است كه توسعه نيابد.گذرا هستند

خش دوم اين مقاله، اثرات فناوري بر شكل گيري حقوق بين المل فضايي به عنوان يكي از جديد ب
  .ترين رشته هاي حقوق بين الملل را مورد بررسي قرار خواهيم داد

  
  فناوري فضايي و شكل گيري حقوق بين الملل فضايي

وده است، حقوق همانگونه كه اشاره شد، زمينه حقوقي مهمي كه در واقع فناوري خالق آن ب
دشوار است كه غير از حقوق فضا رشته ديگري از حقوق بين الملل را بيابيم كه اين . فضايي است

توسعه سريع و پرشتاب حقوق فضا يكي از شاخص «به بيان ديگر، . چنين وابسته به فناوري باشد
البته حقوق ) 5، ص1381زماني، (» .ترين پيشرفت ها در كل منظومه حقوق بين الملل بوده است

بدون فناوري بحث و . فضا بدون فناوري كه منجر به كاوش فضاي ماوراي جو شد بي معناست
گيري حقوق فضا مانند مباحث حقوقدانان دوره قرون وسطي است كه تالش نمودند تا  شكل

 ,Picker, 2001. (محاسبه نمايند چه تعداد از فرشتگان در روي يك سوزن مي توانند برقصند

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  305.../تاثير فناوري هاي علمي/1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره                                                                      

p.176( ورود ابزارهاي دست ساز و خود بشر به .  توسعه فناورانه در نتيجه ارتباط حقوق فضا بود
گرچه تنها دو قدرت پيشگام ورود به اين . فضاي ماوراي جو نتايج پرباري را به همراه داشته است

اما ضرورت پرداختن به موضوعات حقوقي كه از اين فعاليت هاي بديع ناشي . عرصه جديد بودند
جالب است كه گام توسعه حقوق فضا گرچه در ابتدا با حجم زيادي آغاز شد . د، حياتي شدمي ش

اما بعد ها به دليل هزينه هاي گزاف و مشكالت فني بهره برداري از فضا تا حدي كند گرديده 
گاهي اوقات يك كشور . اين اختالف ها ميان دولت ها و و ميان مناطق جهان وجود دارد. است

اوري ملموس را دارا باشد اما هيچ شكل غير ملموس فناوري را نداشته باشد و ممكن است فن
 يك كشور بالقوه مي تواند يك وسيله پرتاب فضايي را بسازد اما فاقد منابع مالي برعكس مثالً

   )Picker, 2001, p.193. (براي اين كار باشد
  

  تعريف و تحليل حقوق فضايي 
فضا نه محدود است و نه مي توان آن را .  حساب نمي آيددر ترمينولوژي حقوقي، فضا شيء به

 ؛در تعريف شيء مي گويند هر چيزي كه در زمان و فضا وجود دارد. به عنوان شيء تعريف نمود 
بنابراين فضا . ولي اين زمان و فضا نيست كه به عنوان اشياء با ادراك عيني وجود داشته باشند

طبيعت و اشيا در فضا . ضروري درك و تصور آن استكيفيت و چگونگي هوا نيست بلكه شيوه 
بنابراين، فضا خود . موجودند و به اين معناست كه فضا نمي تواند يك ماهيت عيني به خود بگيرد

اما به هر روي حقوق بين الملل اين عرصه . نمي تواند داخل در طبقه بندي هاي حقوقي قرار گيرد
هاي جديد حقوق و در چارچوب  الملل فضايي از شاخه حقوق بين. اليتناهي را نيز پوشش مي دهد

 بررسي بايد توجه داشت كه هدف حقوق بين الملل اصوالً. باشد الملل عمومي مي حقوق بين
در جايي كه ما از حقوق . تحليلي و انتقادي حقوق موجود و حقوق موجود در حال ظهور مي باشد

حقوقي را كه واقعگرايانه باشد را مورد توجه قرار به مثابه آنچه بايد باشد بحث مي كنيم، تنها آن 
         مي دهيم و نه آن حقوقي كه مردم به عنوان يك ايده آل يا يك ايدئولوژي در افواه خود بيان 

بنابراين حقوق بين الملل به .  اما اگر بخواهد اجرايي شود به هيچ وجه عملي نخواهد بود.مي كنند
ي نوجود كه توسط تابعان حقوق بين الملل ساخته شده است يعيك سيستم حقوقي و عملياتي م

كشورها و ساير واحدهايي كه داراي شخصيت حقوقي بين المللي هستند براي تنظيم روابط 
متقابلشان اشاره دارد و نه فلسفه اي كه هر چند ارزشمند باشد تنها در ذهن طرفداراني سير مي كند 

 ,Cheng, 1997.( گرايش ها به هنجارهاي حقوقي هستندكه فاقد قدرت سياسي براي تبديل اين

p.384(  
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زماني كه انسان وارد فضاي ماوراي جو شد، اين ترس بروز نمود كه وي وارد يك خأل حقوقي 
اما بايد تأكيد نمود كه حقوق بين الملل هيچ محدوديت جغرافيايي نمي شناسد و به . شده است

اما حقوق بين الملل . فضاي ماوراي جو گسترش مي يابدفعاليت هاي تابعان حقوق بين الملل در 
فضايي آنگونه كه موجود است يك سيستم حقوقي مستقل از حقوق بين الملل عمومي نيست بلكه 

 طبقه بندي كاركردي آن قواعد حقوق بين الملل و حقوق داخلي مربوط به فضا، اشياي صرفاً
ضانوردان و فعاليت هاي انسان در فضاي طبيعي يا ساخته دست انسان در فضاي ماوراي جو، ف

         در چارچوب حقوق هر گونه بحث و بررسي موضوعات اين رشته لزوماً. ماوراي جو مي باشد
اگر بخواهيم از اين رشته جديد حقوق بين الملل تعريفي به  .بين الملل عمومي قابل درك است

ماوراي جو توسط بشريت مي توان به عمل آوريم، با توجه به عامل كاوش و استفاده از فضاي 
            حقوق فضايي، شامل كليه قواعد و اصول حقوقي . تعريف ذيل از حقوق فضايي بسنده نمود

بين المللي و ملي است كه حاكم بر كاوش و استفاده از فضاي ماوراي جو توسط كشورها، سازمان 
ن تعريف موسع هم در برگيرنده اي. هاي بين المللي، اشخاص و شركت هاي خصوصي مي باشد

رغم وجود قوانين ملي فضايي در برخي  علي. حقوق بين الملل است و هم شامل حقوق ملي
               ي در قلمرو حقوق بين الملل عموميكشورها، بايد توجه داشت كه حجم عمده حقوق فضاي

  ). Malanczuc, 1995, P.147( .مي باشد
  

  بين الملل فضاييسيرتكاملي شكل گيري حقوق 
تصرف فضاي ماوراي جو به مثابه يك مجهول بزرگ، همواره در ذهن آدميان بوده است و 
انسان از زمان پرتاب ناكام و غم انگيز ايكاروس تا كايت هاي چيني و بالون هاي فرانسوي و تا 

. ستحال حاضر با ظهور اشياي پرنده خارق العاده، همواره در تالش براي تسخير آن بوده ا
 ,Jenks) .افالطون، سيسرو و پلوتارخ در نوشته هاي خود به فضا و تسخير آن اشاره نموده اند

1965, p.10) . پس از ميالد يك بازديد خيالي از ماه را به قلم مي آورد160لوسين ساموس در  .
 پو و ادگار آلن. پرداز قرن نوزدهم در اين باب داستان ها نگاشته اند همچنين نويسندگان خيال

مي توان گفت افسانه هاي علمي است كه منبع الهام براي تغييرات . ژول ورن از اين دست هستند
 .بي ترديد اين در مورد شكل گيري حقوق فضايي صادق است. در فناوري به شمار مي رود

(Tranter, 2007, p.472)  دانشمند روسي، كنستانتين تيسولكوفسكي مقاله 1903همچنين، در 
نتشر نمود كه در آن وي گسترش انساني در فضاي ماوراي جو از طريق استفاده از راكت اي را م

اين پيشگامي  )Diederiks-Verschoor,1999, p.1. (هاي سوخت مايع پيش بيني نموده بود
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 Das Weltraumrecht, ein Problem" تحت عنوان1932ها توسط والديمير مندل در 

der Raumfahrt"تز دكتري در مورد حقوق فضا نيز توسط ولف هاينريش با اولين.  منتشر شد 
 Luftrecht" همراه شد كه تز دكتراي خود را با عنوان 1933عنوان  توسط پرنس هانوفر در 

and Weltraum" آگوست در آلمان تقديم شد- به دانشگاه گئورگ1953 نگاشته شد و در  .
)Jasentulyana ,1999, p.2 (مي كند كه يكي از مشكالتي كه يك وي در رساله خود تاكيد 

حقوقدان در تالش براي تدوين اين قواعد با آن مواجه است آن است كه حقوقدانان تمايل اساسي 
 در مورد محيط هاي قديمي اعمال مي كرده اند دارند تا مسائل جديد را مطابق با اصولي كه قبالً

به دنبال آن هستند كه آيا اصولي كه از پيش  اول از همه مورد قضاوت قرار دهند و بنابراين طبيعتاً
 .ند خارج از فضاي جو به كار برنددر روي زمين و يا وراي آن اعمال مي شده است را مي توان

)Haley,1963, p.10 ( را مي توان 1957آثار نويسندگان در حوزه حقوق فضايي تا پيش از 
حقق فناوري فضايي نمي توانست بيشتر در زمره كتاب هاي پيشگويي دانست و به دليل عدم ت

حقوق فضايي در اين دوران يك موضوع بديع و البته بيشتر . معضالت حقوقي را طرح و حل نمايد
نحو قابل توجهي  ادبيات حقوقي فضايي به 1967 تا 1957اما در طول دوره ميان . نظري بود

ت و از ديدگاه هاي ادبيات حقوقي فضايي داراي گستردگي در حوزه ديد اس. گسترش پيدا كرد
احتياطي گرفته تا ديگاه هاي خيال پردازانه را شامل مي شود گرچه اين ديدگاه ها را بايد با واقع 

 اين رشته از حقوق بين الملل، از پنجاه سال قبل .ا عمل و مفهوم زمان متوازن نمودگرايي همراه ب
.  باشد گيري مي نيز در حال شكل است و همچنان   زيادي را پشت سر گذاشته تاكنون مراحل توسعه

جالب است بدانيم در سطح سازماني اول بار، موضوع حقوق فضايي در ايكائو مطرح شد، شوراي 
 در گزارشي به دهمين اجالس مجمع دركاراكاس، مسأله منافع و صالحيت 1956ايكائو در سال 

در طول سال  )Jasentulyana, 1999, p.2(.هاي در رابطه با فعاليت هاي فضايي را مطرح نمود
هاي پيش از جنگ جهاني دوم، پيشرفت قابل توجهي در فناوري فضايي در كشورهايي مانند 

 در  اين فعاليت هاي در دوران جنگ تقويت شد وطبيعتاً. آلمان شوروي و امريكا صورت گرفت
مدار زمين  توسط شوروي شد، اولين ماهواره اي كه در 1957 منجر به پرتاب اسپوتنيك در نهايت
 1اغراق نيست اگر بگوييم، آنچه برادران رايت براي حقوق هوايي انجام دادند، اسپوتنيك . گرديد

كه  د همراه با تجربيات موفق بعدي شداين دستاورد خيلي زو. در مورد حقوق فضايي انجام داد
 1961 در آوريل. هدف آن كاوش و تحليل بعد جديدي بود كه در ديدگان بشري عيان شده بود

 نيل آرمسترانگ، اولين 1969يوري گاگارين، اولين پرواز فضايي با سرنشين را تكميل نمود و در 
از آن زمان روشن بود كه به منظور اجتناب از . انساني بود كه پا به يك جرم سماوي ديگر گذارد
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ه همراه اينگونه بود ك. تعارضات در رويه كشورها وضع قواعد حقوقي در اين زمينه ضروري است
با فناوري فضايي حقوق فضايي نيز تبديل به واقعيت شدگرچه ترديد نيست سال ژئوفيزيك بين 

اين وقايع محركي براي افزايش آگاهي .  بسيار در اين زمينه تأثير گذار بود1958 تا 1957المللي 
 بر خالف وضعيت حاكم بر قلمرو (Diederiks-Verschoor, 1999, p.2). بين المللي بود

هوايي، دولت ها پذيرفته اند كه اشياي فضايي بر فراز سرزمين آنها عبور كند و هيچ دولتي مدعي 
 اين كاوش فضاي ماوراي جو، لزوماً. نشده چنين فعاليتي به منزله نقض حاكميت هوايي آن است

 اين نظريه كه محدوده فوقاني جو تا بي نهايت امتداد مي يابد را تغيير داده است و در حال حاضر
واالس، . (امر مورد شناسايي قرار گرفته است كه حاكميت ملي بايد در نقطه اي متوقف شود

اكنون مي توان بر اين نظر بود كه كليه كشورها معتقدند كه ماهيت حقوقي فضا، ) 143، ص 1387
يسه متفاوت از ماهيت حقوقي جو مي باشد و بنابراين نمي توان فضا را با قلمرو هوايي كشورها مقا

 نيازهاي واقعي  بلكه بايد قواعد حقوقي مناسب با اين محيط جديد وضع گردد تا پاسخگوي؛نمود
توقف حاكميت ملي در يك محدوده، به منزله ) 368، ص1382ضيايي بيگدلي، (.جهان امروز باشد

  .شروع جريان اعمال حقوق بين الملل فضايي مي باشد

  
  تحوالت حقوق بين الملل فضايي 

 بودن حقوقي  حقوق فضايي، متضمن خصيصه هاي بديعي است كه همزمان با بكرشكل گيري
ده جهاني پيوند خورده به اين قلمرو و با نقش مسلط يك گروه كوچك از يقلمرو مربوط و با فا

در واقع بناي فرايند . دولت ها در اين زمينه و در مرتبه اول اياالت متحده و شوروي ارتباط دارند
بعد مجمع عمومي ملل ذاكرات دوجانبه مابين دو ابرقدرت است كه در مرحله تدوين، تلفيق م
  نها نشسته است و به استنتاج اصول عمومي قابل اعمال در قطعنامه ها و معاهداتيآمتحد به جاي 

 تحول حقوق ،به لحاظ تاريخي )864، ص1382كك دين، . (مي پردازد كه رسالت جهاني دارند
توان به چهار مرحله تقسيم بندي نمود كه البته اين مراحل در برخي جنبه با بين الملل فضايي را مي 

مجمع . مرحله اول توسط قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل آغاز شد. هم همپوشاني دارد
 به 1961 آغاز نمود و در سال 1959عمومي، مطالعه مسائل حقوقي فعاليت هاي فضايي را در سال 

اين .  را تصويب نمود1721 براي تكامل بعدي حقوق فضايي، قطعنامه منظور ارائه خطوط مشي
فرايند با تصويب اعالميه اصول حقوق حاكم بر فعاليت هاي كشورها در كاوش و استفاده از فضاي 

  . توسط مجمع عمومي كامل تر شد1963ماوراي جو در سال 
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پنج معاهده اصلي چندجانبه  ادامه داشت، منجر به تصويب 1979 تا 1967مرحله دوم كه از سال 
، موافقت نامه نجات فضانوردان 1967معاهده فضاي ماوراي جو . حاكم بر فعاليت هاي فضايي شد

البته كنوانسيون هاي . 1979 و معاهده ماه 1975، كنوانسيون ثبت 1972، كنوانسيون مسئوليت 1968
 مي پردازند مانند معاهده منع ديگر نيز وجود دارند كه به برخي از جنبه هاي فعاليت هاي فضايي

جزيي آزمايش هاي هسته اي، كنوانسيون اصالح محيط زيست و كنوانسيون و مقررات اتحاديه 
. مرحله سوم با ظهور مجدد قطعنامه هاي سازمان ملل آغاز گرديد .ارتباطات از راه دور بين المللي

 يافته و در حال توسعه تنها در فرايند انعقاد معاهده متوقف شد و مصالحه ميان كشورهاي توسعه
در اين مرحله به طور مشخص چهار قطعنامه اصول حقوقي به . قالب قطعنامه امكان پذير شد

قطعنامه اصول حاكم بر استفاده از ماهواره ها براي پخش مستقيم تصاوير تلويزيوني : تصويب رسيد
، قطعنامه اصول 1986ي جو ، قطعنامه اصول مربوط به سنجش از دور زمين از فضاي ماورا1982

، قطعنامه اعالميه همكاري 1992مربوط به استفاده از منابع سوخت هسته اي در فضاي ماوراي جو 
بين المللي در كاوش و استفاده از فضاي ماوراي جو به سود و نفع كليه كشورها با توجه خاص به 

  .1996نيازهاي كشورهاي در حال توسعه 
قوق بين الملل فضايي، شاهد رشد تجاري سازي و خصوصي سازي در مرحله چهارم و كنوني ح

اين گرايش همراه با ظهور بازيگران جديد، توجه خاص به قانونگذاري . فعاليت هاي فضايي هستيم
در اين مرحله شاهد رشد و تقويت همكاري . جنوب است-فضايي ملي و تمركز بيشتر بر بعد شمال
 ,Malanczuc, 1995 (.اده از فضاي ماوراي جو هستيمميان كشورهاي در حال توسعه در استف

PP.151-154 .(  
  بنابراين ويژگي هاي اين مرحله تالش براي تطبيق حقوق فضايي با اين تغييرات اخير و يافتن شيوه 

  ). Benko, 2005, P.1(.هايي براي آشتي دادن منافع كشورها با چشم اندازهاي تجاري است
  

  ين الملل در حقوق بين الملل فضايياثر متقابل منابع حقوق ب
  اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري راجع به منابع حقوق38اگر بخواهيم از نظم مقرر در ماده 

 زيادي از قواعد در بين الملل پيروي نماييم، چارچوب كنوني حقوق بين الملل فضايي شامل حجم
البته، رويه قضايي به عنوان . ي است، حقوق بين الملل عرفي و اصول كلي حقوققالب معاهدات

اما ديگر ابزار فرعي تعيين قواعد . يكي از ابزارهاي فرعي تعيين قواعد حقوقي بسيار اندك است
حقوقي يعني دكترين يا نظريات علماي حقوق سهم عمده اي در شكل گيري حقوق بين الملل 

  . فضايي داشته است
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 هميشه مهم است كه وضعيت حقوقي را در در بحث راجع به هر موضوع حقوق بين الملل،
در سطح معاهداتي كه تنها اعضاي  راي همه تابعان حقوق بين الملل وسطح حقوق عام مشترك ب

 در مورد حقوق اين نكته مخصوصاً. آن معاهده را تحت تأثير قرار مي دهند، تمايز برقرار نماييم
بين الملل عام ممكن است در نگاه اول،  جايي كه قواعد قابل اعمال حقوق ؛فضا حائز اهميت است

. اندك جلوه نمايد و در عين حال معاهدات متعددي زير نظر سازمان ملل متحد منعقد شده است
البته در فقدان يك منبع انحصاري حقوقي، اصول كلي حقوقي اين مشكل حقوق معاهداتي و 

ي از قواعد حقوق بين الملل چنين حجم زياد هم. كند عرفي را حل كرده و خأل اين دو را پر مي
فضايي توسط قطعنامه هاي سازمان هاي بين المللي به ويژه قطعنامه هاي سازمان ملل متحد توسعه 

همان قواعدي كه در مورد حقوق معاهده اي و حقوق عرفي  مطابق با حقوق بين الملل . يافته است
فضايي را تشكيل مي دهد هاي وجود دارد در مورد عرف و معاهده اي كه رژيم حاكم بر فعاليت 

رغم عنصر تنظيم آن از   چرا كه فعاليت هاي فضايي علي،اين امر طبيعي است. مي شود نيز اعمال
هر دو فعاليت توسط بازيگران يكسان از زمين با ارزش ها، . فعاليت هاي زميني متفاوت نيست

اي جغرافيايي تعامل گي هتفاوت اساسي، زمان و ويژ. اهداف و مقاصد يكسان انجام مي شود
اي وجود اين راهبردهاي به كار گرفته شده توسط مشاركت كنندگان در مديريت ارزش هبا . است

كند اما به طور عادي اينها به راهبردهاي ديپلماتيك، ايدئولوژيكي،  مبنايي مي تواند در نوع تغيير
رويه كشورها پيش تحليل  )McDougal, 1964, p.2. (اقتصادي و نظامي طبقه بندي مي شود

از انعقاد معاهده فضاي ماوراي جو نشان مي دهد كه به لحاظ تاريخي، عرف اولين منبع حقوق بين 
رويه دولت در زمينه كاوش و استفاده از فضاي ماوراي جو منجر به ظهور . ه استالمل فضايي بود

در ميان اصول و قواعد عمومي . تعدادي از اصول و قواعد مهم حقوق بين الملل فضايي شده است
كه به طور كلي حتي پيش از شكل گيري معاهده فضاي ماوراي جو تثبيت شده است موارد ذيل 

  :شايان ذكر است
  ماوراي جو براي كاوش و استفاده توسط كليه كشورها آزاد و باز استفضاي.  
 حاكميت كشورها به فضاي ماوراي جو گسترش نمي يابد.  
 فضاي ماوراي جو تابع تصاحب ملي نيست.  
 مي كنند كشورها صالحيت بر اشياي فضايي پرتاب شده در فضاي ماوراي جو را حفظ.  

. ماوراي جو به عنوان تدوين اين اصول تلقي شودمي توان گفت كه معاهده فضاي  بنابراين
)Bhatt, 1973, p.274(ًحتي اگر مفاد معاهده از بين رود، اين قواعد و همه قواعد بعدي  نتيجتا 

 با وجود )Kolosov, 1979, p.88.( حقوق فضايي به عنوان عرف همچنان الزام آور مي باشد
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 عرف هاي ، طوالني عادي در معاهده استاين، بر خالف حقوق عرفي عادي، كه متضمن فرآيند
فضايي در طول چند قرن و يا حتي دهه توسعه نيافته است بلكه در مدتي كمتر از ده سال شكل 

رأي ديوان در قضيه فالت قاره درياي شمال در مورد عدم انكار عنصر زمان به عنوان . گرفته است
  .ق فضايي مصداق ندارديك عنصر ضروري حقوق عرفي، در هيچ مورد به اندازه حقو

) Sharma, 1977, pp.185-188 ( اين نظريه در شكل اغراق شده آن منجر به نظريه عرف
رغم نكات فوق، حقوق معاهده  علي آني شده است كه در بخش هاي بعدي بدان خواهيم پرداخت

  :اين امر به داليل مختلف است. اي بر حقوق عرفي در حقوق فضايي غلبه دارد
 تعداد كشورهاي شركت كننده در كاوش و استفاده از فضاي ماوراي جو و اولين عامل

فرآيندهايي هنجارسازي است كه هنجارهاي قانوني براي قانونمند نمودن فعاليت هاي كشورها در 
كشورهاي مشاركت كننده قادر بوده اند تا به تعدادي از مسائل در يك مدت . اين زمينه بوده است

ل نمايند و اين امر منجر به انعقاد اسناد حقوقي جهاني ايجاد كننده نظام زمان محدود اجماع حاص
عامل دوم كه معاهده را به عنوان يك منبع حقوق بين المل . كنوني حقوق فضايي شده است

   فضايي برتر جلوه مي دهد، ويژگي خاص مسائلي است كه در زمينه فعاليت هاي فضايي مطرح
انين مشروحي است كه بتواند حقوق و تعهدات كشورهاي مربوطه را  نيازمند قومي شود و نتيجتاً

روشن است كه تنها معاهدات بين المللي مي توانند به عنوان منبع قانونمند نمودن . تبيين نمايد
 عرف در پيش زمينه خاص و مشروح روابط كشورها شناخته شوند و به نظر مي رسد در اين مورد

  .باقي مي ماند
يش به توسعه سريع قانونمند نمودن حقوقي فعاليت هاي فضايي در مقايسه با سومين عامل گرا

اين گرايش در مراحل اوليه . رويه واقعي كشورها در كاوش و استفاده از فضاي ماوراي جو است
در طول شكل گيري اين شعبه از حقوق بين . شكل گيري حقوق بين الملل فضايي غالب بوده است

معاهده اي ايجاد شد و به لحاظ حقوقي الزام آور شناخته شد پيش از آنكه الملل تعدادي از قواعد 
معاهده بر خالف عرف . مسائل حاكم بر اين قواعد در فعاليت هاي فضايي تبديل به واقعيت شود

كه مبتني بر رويه كشورها است مي تواند به عنوان ابزار قانونمندي پيشدستانه فعاليت ها يا وضعيت 
 ,Vereshchetin, 1985(.شود كه در لحظه انعقاد معاهده وجود نداشته استهايي در آينده 

P.23( بنابراين، غلبه حقوق معاهده اي بر عرف به دليل ويژگي منحصر به فرد فضا و فعاليت هاي 
 فناوري مستمراً.  توسط فناوري شكل گرفته استاين ويژگي منحصر به فرد عمدتاً. فضايي است

تر مي شود و فعاليت هاي فضايي كه هيچگاه تصور تحقق آن نمي رفت، مي كند و پيچيده  رشد
در پرتو اين واقعيات، شايد تدوين قواعد مبتني بر پيش بيني از رويكرد احتياط . عادي مي شود
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اما اين وظيفه . آميز در زماني كه موضوعات فوري نيازمند راه حل هاي فوري هستند باشد
  : به خوبي بدان اشاره نموده است1956ر جنكس د. مشكالتي به همراه دارد

حقوقدان فضايي از همان مراحل اوليه توسعه اين موضوع با يك وضع دشوار روبه رو است «
يعني توجه زودهنگام به خطرات ممكن، تالش براي شفاف نمودن حقوق در مقابل خطرات انتظار 

گام يا دير هنگام به عهده بنابراين تصميم گيري زود هن. اين مسأله حادي است. طوالني مدت
تا چه ميزان مي توانيم پيش بيني نماييم؟ تا چه ميزان مي توانيم تجربي باشيم و منتظر دانش . ماست

 ».گيرد بايد صورت ،گونه اي مصالحه، ميان اين رويكردهاي متقابل. و تجربه بعدي باشيم
)Jenks, 1965, p.6( 

  
  ن المللتأثيرات حقوق بين الملل فضايي بر حقوق بي

حقوق بين الملل فضايي در مورد منابع حقوق بين الملل، فرايند شكل گيري، برخي اصول و در 
با وجود اين، حقوق بين الملل فضايي . برخي زمينه هاي مسئوليت، داراي ويژگي هاي خاصي است
ه شده  معاهده فضاي ماوراي جو اشار3بخشي از حقوق بين الملل به شمار مي رود چنانكه در ماده 

است كه فعاليت هاي فضاي ماوراي جو بايد مطابق با حقوق بين الملل از جمله منشور ملل متحد 
ويژگي هايي كه بعضا تأثيرات زيادي بر برخي رشته هاي حقوق بين املل عمومي و به .  انجام شود

 بر حقوق در ادامه به برخي تأثيرات حقوق بين الملل فضايي. طور كل حقوق بين الملل داشته است
  .بين الملل عمومي اشاره خواهيم نمود

  
  پيدايي مفهوم عرف آني

در هر نظام حقوقي عرف اولين قالبي «.  حقوق عرفي استالملل عام عمدتاً ، حقوق بيناصوالً
به نظر ني يس هيچ ) Haley, 1963, p.38(».است كه در آن حقوق موضوعه  احساس مي شود

ف به خوبي تثبيت شده به عنوان راهنماي حقوق بين الملل معاهده اي نمي تواند ارزش يك عر
 خواه به خودي خود يا به عنوان تفسير وجدان بين المللي يك دوران مشخص را داشته باشد

)Nys, 1912, P.332 .(   
رات كارشناسان حقوقي عناصر مادي عرف شامل مكاتبات ديپلماتيك، بيانيه هاي سياسي، نظ

المللي  مي در مورد مسائل حقوقي و تصميمات قضايي ملي و بينالعمل هاي رسرسمي، دستور
.  ارزش هر يك از اين منابع متفاوت است و به اوضاع و احوال هر مورد بستگي دارد. است

)Brownlie,1990, p.5( گرچه عرف و رويه در بعضي موارد به جاي يكديگر به كار گرفته
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شود   عرف به عنوان يك عملكرد عمومي تلقي ميرويه مانند. شود اما با يكديگر متفاوت است مي
اما بر خالف آن منعكس كننده يك تعهد حقوقي نيست و نيز با اين اعتقاد كه الزام آور است 

حجمي از رويه ها زماني وضعيت عرفي را پيدا مي كنند كه معيارهاي مدت زمان، . همراه نيست
مدت زمان، در . ر بودن اين رويه جمع باشديكساني و پيوستگي رويه و اعتقاد حقوقي به الزام آو

اگر پيوستگي و «به قول برانلي، . شود به عنوان دليل وجود حقوق عرفي تلقي مي برخي موارد صرفاً
البته گذر زمان بخشي از اماره عام . عام بودن ثابت شود، هيچ مدت زمان خاصي ضروري نيست

 فالت قاره درياي شمال يكي از قضيه )Brownlie,1990, p.5(» .بودن و پيوستگي است
المللي دادگستري به طور گسترده عناصر حقوق   اندكي بود كه در آن ديوان بينقضاياي نسبتاً

حتي بدون گذر يك مدت زمان قابل مالحظه، «به نظر ديوان. عرفي را مورد بحث قرار داد
نكه شامل آن تواند كافي باشد به شرط آ مشاركت گسترده و نمايندگي در كنوانسيون مي

شرط يكساني و » .كشورهايي كه منافعشان به طور خاص تحت تأثير قرار گرفته است باشد
پيوستگي به اين معنا نيست كه يك رويه مشخص بايد به وسيله اكثريتي از كشورها اعمال شود تا 

ي مانفرد الكس در قضاياي فالت قاره درياي شمال بر اين نظر است برا. بتوان بدان عرف گفت
الملل الزام آور باشد نيازي نيست كه پذيرش جهاني به همراه  آنكه يك قاعده يا اصل حقوق بين

اين دليل را بايد در رفتار . همه كشورها مجالي براي اعمال يك قاعده معين را ندارند. داشته باشد
. تعداد زيادي از كشورها يا به هر حال اكثريت عظيم كشورهاي ذي نفع جستجو نمود

)p.332,1999,Malagar ( مفهومي كه اولين بار در قالب حقوق بين الملل فضايي توسط بين
قبول . است» عرفي آني«چنگ حقوقدان برجسته پرورش يافت، مسأله وجود يا عدم وجود مفهوم 

ها به عنوان عنصر مادي تشكيل دهنده عرف و  اين نظريه به معناي انكار اهميت رويه دولت
 اين نظريه صرفاً.  عامل زمان در شكل گيري حقوق بين الملل عرفي مي باشدهمچنين عدم توجه به

بر عنصر معنوي تشكيل دهنده عرف يعني اعتقاد حقوقي كه در قطعنامه ها و اعالميه هاي غير الزام 
 اساسي شكل گيري حقوق عرفي فضايي ءبنابراين، زمان جز. آور تصريح مي شود، اتكا مي كند

 به معناي رويه توافق لزوماً. ا كه كشورها بر آنچه انجام مي دهند توافق نمايند البته تا آنج؛نيست
نه تنها غير ضروري است كه رويه طوالني شود بلكه همچنين نيازي نيست كه رويه به . پايدار نيست

. شيوه رويه دولتي تكراري باشد به شرط آنكه اعتقاد حقوقي به الزام آور بودن آن تثبيت شود
)Cheng, 1965, p.36 (گاه به  اعتقاد حقوقي به عنوان يك عنصر تشكيل دهنده عرف هيچ

بين چنگ، خود به درستي در مقابل . اندازه حقوق بين الملل فضايي مورد تأكيد قرار نگرفته است
كند، محتاط بود و نگرش او نسبت به  مي اين فرض كه قطعنامه هاي مجمع عمومي، حقوقي ايجاد
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 اين بستگي به اجماع قوي به نفع چنين اوالً« : دود به شرايط خيلي خاص استقانونگذاري آني مح
به نظر وي قطعنامه هاي اصلي مجمع . قطعنامه اي دارد، دوم نيازمند عبارت پردازي مناسب است

 اصولي را تدوين نمودند عمومي در مورد فضاي ماوراي جو فاقد اين معيار است؛ زيرا آنها صرفاً
با وجود اين . نه اينكه به واقع قواعد هنجاري باشند» بايد راهنمايي شوند« آن كه كشورها توسط

رويه  )Boyle, 2006, p.154(» .فرمول احتياطي وي مي تواند همچنان سخاوتمندانه باشد
قضايي، به نفع مفهوم عرف آني نيست و به جاي آن به رويه مطابق بعدي يا حداقل فقدان رويه 

رغم نظر ديوان بين المللي دادگستري در ناديده گرفتن اهميت زمان در  علي. مغاير تأكيد مي كند
رغم تغييرات اساسي كه در حقوق بين الملل عرفي  شكل گيري حقوق بين الملل عرفي و علي

نوين رخ داده است، با وجود اين، مفهوم عرف آني بسيار پر نقاش است؛ زيرا اساس و قوام حقوق 
در پرتو ماهيت نظام حقوق بين . رفته و آن را به طور كلي انكار مي كندبين الملل عرفي را هدف گ

ها به عنوان عنصر مادي در شكل گيري حقوق بين الملل  المللي غير متمركز و نقش رويه دولت
عرفي، اعتقاد حقوقي به تنهايي حتي اگر به خوبي تثبيت شده باشد، به منظور ايجاد عرف عام در 

به عالوه مفهوم عرف متضمن عنصر زمان است و عرف «. انگيز كافي نيستبرخي زمينه هاي جدال 
  ) Malanczuc,1995,  pp.160-161(» .آني با آن در تعارض است

  
  پيدايي آيين وفاق عام

. حقوق بين الملل فضايي در مورد فرآيند شكل گيري خود، داراي ويژگي هاي خاصي است
خي رشته هاي حقوق بين الملل عمومي و به طور كل  تأثيرات زيادي بر برويژگي هايي كه بعضاً

با وجود اين، حقوق بين الملل فضايي بخشي از حقوق بين الملل به . حقوق بين الملل داشته است
 معاهده فضاي ماوراي جو اشاره شده است كه فعاليت هاي فضاي 3 چنانكه در ماده ؛شمار مي رود

  .  ز جمله منشور ملل متحد انجام شودماوراي جو بايد مطابق با حقوق بين الملل ا
. بناي فرآيند شكل گيري حقوق بين الملل فضايي، تلفيق مذاكرات دوجانبه مابين دو ابرقدرت بود

هاي فضايي مستلزم همكاري ميان  همان آغاز روشن بود كه قانونمند نمودن فعاليت ليكن از
سازمان ملل، نقش . ه شمار مي رفتكشورهاست و در اين ميان سازمان ملل متحد، بهترين نهاد ب

با وجود اين، در ابتدا دغدغه . مهمي در تكامل حقوق بين الملل فضايي موجود ايفا نموده است
هاي اين سازمان، واكنش به بهره برداري نظامي از فضا در مسابقه فضايي بود كه ميان دو ابر قدرت 

يته استفاده هاي صلح آميز از فضاي در مقابل، مجمع عمومي سازمان ملل، كم. ايجاد شده بود
 ايجاد شد تا 1959 در 1472كوپوس، توسط قطعنامه شماره  .را ايجاد نمود) كوپوس(اوراي جو م
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وظيفه .  ايجاد شد1958 در 1472جايگزين كميته موقتي هجده كشور شود كه طبق قطعنامه شماره 
مكن و عملي و اثر بخشي به برنامه المللي و مطالعه ابزارهاي م كوپوس، بررسي حوزه همكاري بين

 )Jasentulyana, 1999, p.66.(ها در استفاده هاي صلح آميز از فضاي ماوراي جو است

هاي خود، پارامترهايي را تعريف نمود كه طبق آن كشورهاي عضو  مجمع كوپوس در آغاز فعاليت
ارامترها شامل موارد اين پ. در مطالعه مسائل حقوقي در كاوش فضاي ماوراي جو راهنمايي شوند

  : ذيل بود
  .الملل و منشور ملل متحد در فضاي ماوراي جو  اعمال حقوق بين-1
  .الملل  آزادي كاوش و استفاده توسط همه كشورها مطابق با حقوق بين-2
  . منع تصاحب فضا توسط هر كشوري-3

افيـايي خـود     كشور از جمله امريكا و شوروي بر مبناي سطح فناوري فـضايي و موقعيـت جغر                18
در ابتدا، اين كميته، يك كميته موقتي مجمع عمومي بود و در سال بعـد بـه                 . كميته را تشكيل دادند   

 عـضو افـزايش   24عنوان يك كميته دائم به كار خود ادامـه داد و در همـان زمـان عـضويت آن بـه                 
بـود و   كـشور متعلـق بـه بلـوك غـرب      12 عضو  24از  . يافت ليكن با جنگ سرد اعضا تقسيم شدند       

 ,Jasentulyana(هفت كشور متعلق به بلوك شرق و پنج كـشور متعلـق بـه غيـر متعهـد هـا بـود       

1999, P.66 (    كوپـوس در  .  كـشور افـزايش يافتـه اسـت    69 به مرور زمان، اعـضاي كوپـوس بـه
ايـن دو زيـر   . اجالس دوم خود، دو زيركميته را ايجـاد نمـود، زيركميتـه حقـوقي و زيركميتـه فنـي       

طالعه تعدادي از پيشنهاد ها و طـرح هـاي مـشخص مربـوط بـه مطالعـات علمـي، فنـي و                       كميته، به م  
المللـي در زمينـه كـاوش فـضا      حقوق صورت گرفته توسط اعضاي كميته براي توسعه همكاري بين       

ايجاد همزمان اين دو نهاد تعامل ميان حقوق، علم و فناوري به            . براي اهداف صلح آميز كمك كند     
روشن . المللي بسيار حائز اهميت است      ي كه در بسياري از زمينه هاي روابط بين        تعامل. شمار مي رود  

است كه اين دو مقولـه از يكـديگر قابـل تفكيـك نيـستند و بايـد بـه منظـور تـضمين ايـن امـر كـه                              
هاي فضايي همچنان منافع همه كشورها و بشريت در كليت خود را حفظ مي كنند، همراه با                   فعاليت

 كشور رسيده است، تصميم گيـري را  69افزايش اعضاي كوپوس كه اكنون به . يكديگر رشد كنند  
 كشور با ديدگاه هاي سياسـي مختلـف و سـطوح          69نمايد و حصول مصالحه ميان اين         دشوار تر مي  

الملل   اجزاي اصلي فرايند شكل گيري حقوق بين      . اجتماعي فرهنگي مختلف دشوار به نظر مي رسد       
. ررسي متـون پيـشنهادي در يـك سـري اجـالس هـاي سـاالنه اسـت                 فضايي در سازمان ملل متحد ب     

شود كه در آنجا يك كشور، پيشنهادي براي يك            اين فرآيند در زيركميته حقوقي آغاز مي       معموالً
آنگاه اين پيشنهاد هـا در اجـالس سـاالنه زيركميتـه            . كند  سند حقوق بين الملل فضايي را مطرح مي       
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تضي باشد، زيركميته حقوقي موضـوع را بـه زيركميتـه فنـي             شود و زماني كه مق      حقوقي بررسي مي  
همچنين در مـواردي    . شود  بنابراين، جنبه هاي فني يك موضوع حقوقي بررسي مي        . ارجاع مي دهد  

شود، معمول آن است كـه آن موضـوع ابتـدا در زيركميتـه                كه موضوعات علمي و فني قانونمند مي      
كند و در ايـن   ين دو زيركميته، فاصله زماني ايجاد مي    به هر روي، تعامل ميان ا     . شود  فني بررسي مي  

. توانند پيچيدگي هاي فني و ابعاد سياسي يك موضوع حقوقي را بررسـي نماينـد                مدت كشورها مي  
(Jasentulyana, 1999, p.67)   

است و شامل بيانيه هاي   مفصل، پرمشقت و زمان بريند تدوين حقوق بين الملل فضايي لزوماًافر
همچنين حجم زيادي از . و بررسي و ويرايش است  هاي كلي، مذاكرات مفصلرسمي، بحث

مشاوره هاي غير رسمي در اين حوزه انجام مي گيرد اين مباحثات غير رسمي به مذاكره كنندگان 
، به مصالحه دست ز مواضع تصريح شده خود عدول كننداجازه مي دهد تا بدون آنكه كشورها ا

مي اغلب از مذاكرات رسمي پربار تر است اگرچه جز كارهاي اين مذاكرات غير رس. يابند
 فاصله زماني ميان اجالس ساالنه )Jasentulyana, 1999, P.6(شود مقدماتي محسوب نمي

كوپوس و زيركميته ها، اغلب براي ارزيابي ملي و سياست گذاري در مورد مذاكرات و همچنين 
پس از آن . شود موارد اختالفي به كار گرفته ميها براي حل  براي مشورت هاي دوجانبه ميان دولت

پس از آنكه متن از طريق وفاق عام در . شود در مورد پيش نويس، فرآيند وفاق عام اعمال مي
اگر متن در . كوپوس مورد توافق قرار گرفت، مجمع عمومي آن را مورد تصويب قرار مي دهد

  آن را امضا يا تصويب كنند و يا بدان توانند تصميم بگيرند كه قالب معاهده باشد كشورها مي
  .ملحق شوند و اگر معاهده نباشد، اين متن در قالب اعالميه اصول حقوقي باقي مي ماند

ارائه اين . وفاق عام عاملي است كه براي  توفيق قانونگذاري ملل متحد معتبر شناخته شده است
مورداستفاده قرار ) كوپوس(ماوراي جو هاي صلح آميز از فضاي شيوه كه اول بار در كميته استفاده

براي مثال در ابتدا، شوروي بر وتوي مطلق در درون . گرفت، تحت تأثير وقايع جنگ سرد بود
در مقابل امريكا بر . كوپوس پافشاري مي كرد و از مشاركت در هر زمينه اي خودداري مي نمود

دو ديدگاه، آيين وفاق عام پيشنهاد  اين در جمع. اين نظر بود كه بايد آيين رأي گيري اعمال شود
. اساس وفاق عام، كنار گذاردن رأي گيري و تالش براي حصول به يك توافق باالتفاق است. شد

اگر چنين رضايتي وجود داشته باشد، . رييس جلسه تعيين مي كند كه آيا اين رضايت وجود دارد
            رار گرفته است را اعالم او به مذاكرات خاتمه مي دهد و موضوعي كه مورد تصميم گيري ق

با وجود اين، . توافق شد در صورتي كه وفاق عام صورت نگرفت، رأي گيري انجام شود. مي كند
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تا كنون در كوپوس از آيين رأي گيري استفاده نشده است و اين نهاد شايد تنها نهادي باشد كه 
  . وفاق عام را در خالص ترين شكل خود استفاده مي كند

اق عام يك ساختار مذاكره اي چند مرحله است كه به موجب آن ابتدا قدرت هاي بزرگ در وف
يك موضوع مذاكره مي نمايند و به محض آنكه منافع مشتركشان تعيين شد، مذاكرات بعدي 

وفاق عام، گرچه، تصميم گيري  )(Sreejith, 2008, p.342. سايرين را زير چتر در مي آورد
شود ليكن انعطاف پذير است؛ زيرا به اعضا اجازه مي دهد تا حق شرط خود  باالتفاق محسوب نمي

به طور كلي آيين وفاق عام تكنيكي بوده است كه . را اعالم نمايند و يا به يك مصالحه دست يازند
  .نمايد به موجب آن ميان منافع مختلف قدرت هاي فضايي و غير فضايي تعادل و سازش ايجاد مي

)Malagar, 1999, P.330( نتايج عملي آيين وفاق عام، كوپوس را قادر ساخته است تا در 
مرحله  البته، در. مجموع، پنج معاهده و چهار مجموعه اصول حقوقي را مورد تصويب قرار دهد
اين به دليل اين . كنوني، تنوع رو به رشد حقوق بين الملل فضايي به حد اعالي خود رسيده است

اني تنها ركن اساسي تبيين حقوق بين الملل فضايي بوده است، واقعيت است كه كوپوس كه زم
اكنون تحت الشعاع فعاليت ساير سازمان ها مانند، اتحاديه ارتباطات از راه دور بين المللي و تعداد 
زيادي از كميته ها و گروه هاي تخصصي مانند كميته بين سازماني انسجام پسماندهاي فضايي يا 

بنابراين، اين كميته ها به سهم خود رويه سازماندهي . ده زمين بوده استكميته ماهواره هاي مشاه
فعاليت هاي فضايي را در قالب هاي غير الزام آور يا به تعبيري در قالب حقوق نرم شكل مي دهند 

  .اين امر براي حقوق بين الملل مخاطراتي به همراه دارد، البتهكه 
  

  پيدايي اصل ميراث مشترك بشريت
با وجود .  فناوري، بشر وارد قلمروهايي شده است كه زماني پاي آن بدانجا نرسيده بودبا پيشرفت

فناوري هاي . المللي، شاهد سطح نابرابر توسعه در ميان كشورها هستيم اين، در سطح جامعه بين
بنابراين چنين بر مي آيد كه اين معدود كشورها در . ضروري، در انحصار معدودي از كشورهاست

. در حالي كه كشورهاي در حال توسعه فاقد اين امكانمي باشند. استفاده از اين منابع هستندموقعيت 
وضعيت فضاي ماوراي جو به عنوان محيطي كه تابع صالحيت انحصاري يك كشور مشخص 

المللي آزاد است، در  نيست بلكه محيطي است كه بهره برداري از آن براي همه اعضاي جامعه بين
اين وضعيت به ساير محيط ها از جمله قاره جنوبگان و .  به خوبي تثبيت شده استالملل حقوق بين

  .المللي نيز اعطا شده است بستردرياهاي بين
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 اكنون، با توجه به اين وضعيت، اين مسأله مطرح مي شودكه چه كسي بر اين منابع استخراجي از 
 اينكه اين منابع تابع صالحيت اين مناطق و به طور مشخص فضاي ماوراي جو، دسترسي دارد؟ آيا

هيچ كشور مشخصي نيستند به اين معناست كه هر كشوري با توانايي ضروري در استخراج منابع، 
مالك منابع پيش گفته است يا بدان معناست كه اين منابع تابع مالكيت مشترك منابع در ميان 

  باشد؟ اعضاي جامعه كشورها مي
. اي در حال توسعه مورد حمايت قرار گرفته استاصل ميراث مشترك بشريت توسط كشوره

توسط قياس و بعدها به وسيله رويه كشورها اين . اين اصل اول بار در مورد بستر درياها اعمال شد
گرچه اين اصل به صراحت در معاهده فضاي ماوراي . اصل در فضاي ماوراي جو نيز اعمال شد

 روح و مفاد معاهده كه استفاده از فضاي ماوراي توان گفت كه  اما مي؛جو مورد اشاره قرار نگرفت
در اين معاهده اشاره . جو بايد به نفع و سود همه بشريت در كليت آن شود پشتيبان اين اصل است

نموده است كه فضاي ماوراي جو از جمله ماه و ساير اجرام سماوي قلمرو بشريت است و در 
همچنين اين اصل مبين آن . يح تري شده استمعاهده ماه به اصل ميراث مشترك بشريت اشاره صر

است كه فضاي ماوراي جو متعلق به هيچ كشوري نيست و برعكس متعلق به كليه كشورهاست و 
اما كشورهاي  )Schwind , 1986, p.123. (هرگونه سود ناشي از آن براي همه كشورهاست

از اين منابع طبيعي تا آنجا كه هيچ توان  به نظر آنان، هر كسي مي. توسعه يافته تفسير متفاوتي دارند
در اين مورد كشورهاي . كشوري ادعاي صالحيت انحصاري بر آن منطقه ننمايد بهره برداري نمايد

   در حال توسعه استدالل مي نمايند كه طبق تفسير آنها اين سود تنها به سمت كشورهاي صنعتي 
 كشورهاي در حال توسعه ادعا مي كنند كه .مي رود؛ زيرا روابط بين الدولي نابرابر باقي مي ماند

 ,Harminderpal( بايد به آنان سهم برابر در تصميم گيري كنترل و منافع بهره داري داده شود

1994 .(  
از سوي ديگر، كشورهاي توسعه يافته بر اين نظر هستند كه اين عادالنه نيست كه آنان با داشتن 

توسعه  از دست دهند و آنان را به دستان كشورهاي در حالفناوري بايد كنترل خود بر اين منابع را 
 استدالل كشورهاي در حال نتيجتاً. اي بسپارند كه هيچ خدمت يا خطري را در اين باره نپذيرفته اند

  .شود توسعه ناعادالنه تلقي مي
اين .  به نظر مي رسد كه در برخي نكات اصل توافق وجود دارد،رغم اين مواضع متعارض علي
 كليه -2 . منطقه مورد نظر نمي تواند تابع تصاحب باشد-1:  شامل چهار عنصر اساسي استاصل

 بايد تقسيم فعاالنه منافع ناشي از بهره برداري از اين -3 .كشورها بايد در مديريت آن سهيم باشند
ي قرار  براي مقاصد صلح آميز مورد بهره بردار اين منطقه بايد منحصراً-4 .منابع وجود داشته باشد
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به طور خالصه، اصل ميراث مشترك بشريت ابعاد جديدي  )Malagar, 1999, p.344( . گيرد
در توسعه كلي حقوق بين الملل موجب شده است و شايد بتوان يكي از مصاديق بارز نفوذ نظريه 

اما از سوي ديگر . مكتب حقوق طبيعي در مكتب تحققي كنوني حقوق بين الملل قلمداد نمود
پرمجادله و مبهم است كه تنها در معدودي از اسناد حقوق بين الملل به رسميت شناخته موضوعي 
  . شده است

  
  تحول مفهوم مسئوليت

حقوق بين الملل فضايي، در كنار گذاردن مفاهيم سنتي در مسئوليت بين المللي پيشتاز بوده 
سئوليت را به عنوان نقض تا مدت ها مسئوليت مبتني بر تقصير بود و حقوق بين الملل سنتي م. است

. يك حق يا نتيجه حقي كه نقض آن متضمن تعهد به جبران خسارت است تعريف مي نمود
 اما اكنون مفهوم جديدي به عنوان فرزند ؛مسئوليت، با تقصير يا حداقل قصور پيوند ديرينه داشت

 .داده استخطرات فناورانه به وجود آمده است كه بشريت و محيط زيست را تحت تأثير قرار 
)Lachs, 1992, P.693( ترين مقرره از اين دست در كنوانسيون مسئوليت براي خسارات  مهم

 اين كنوانسيون، كشور پرتاب كننده براي 2مطابق با ماده . وارده توسط اشياي فضايي است
  مسئول جبرانخسارت وارده توسط اشياي فضايي بر سطح زمين يا هواپيماي در حال پرواز، مطلقاً

بنابراين، مفهوم مسئوليت مطلق، به تدريج در كتب حقوق بين الملل جايگاه خود را . خسارت است
 اما اكنون تبديل به واقعيت ؛ساليان پيش، اين امر به عنوان افسانه تلقي مي شد. تثبيت نموده است

 در تحول ديگري كه در مفهوم مسئوليت توسط حقوق بين الملل فضايي رخ داده است،. شده است
 مطابق با حقوق بين الملل، كشورها مسئول اصوالً.  معاهده فضاي ماوراي جو است6مورد ماده 

، 1967 معاهده فضاي ماوراي جو 6اما مطابق با ماده . فعاليت هاي اشخاص خصوصي نيستند
كشورهاي متعاهد در مورد فعاليت هاي ملي از جمله فعاليت هاي انجام شده توسط واحدهاي غير 

هرچند در پرتو گرايش هاي خصوصي سازي و تجاري سازي . بين المللي دارند  مسئوليت دولتي
. فعاليت هاي فضايي مسائل متعددي به وجود آمده است كه نيازمند راه حل هاي حقوقي است

امروزه به طور مشخص واحدهاي غيردولتي به شركت هاي خصوصي اشاره دارد كه پرتاب ها، 
امروزه شركت هاي فضاي بيشتري در .  ماهواره اي را عملياتي مي كنندبندرهاي فضايي ارتباطات
در گذشته شركت هاي خصوصي از پرتاب مستثنا نمي شدند اما . حال فعال شدن مي باشند

در معاهده فضاي ماوراي جو، منطقا . مشاركت كننده مستقيم در اين فعاليت ها نيز تلقي نمي شدند
ده مقرر مي دارد كه هقطعنامه اين معا. يت دولت ملي قرار دارندواحدهاي غير دولتي در ظل مسئول
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فعاليت هاي واحدهاي غير دولتي در فضاي ماوراي جو، نيازمند اجازه نظارت مستمر دولت مربوطه 
اين مقرره، همسو با حقوق بين الملل كالسيك است كه مطابق با آن، يك دولت، مسئول . است

باعش در اعمال فعاليت هايشان به شيوه اي كه زيان رسان نباشد اتخاذ اقدامات مقتضي در مورد ات
 قطعنامه به كار گرفته شده 5در معاهده فضاي ماوراي جو مفهوم دولت مربوطه كه در اصل . است

      كه البته اين مفهوم نيز تابع تفاسير مختلف . جايگزين شد»  دولت مناسب«و مبهم بود توسط 
اين كشور مناسب نيز بايد طرف معاهده .  رضايت بخشي نيستمي باشد و در مجموع عبارت

  .فضاي ماوراي جو باشد
  

  حقوق نرم
بي ترديد حقوق بين الملل فضايي، سهم عمده اي در توسعه و پرورش مفهوم حقوق نرم داشته 

 مربوط به وضعيت قطعنامه هاي در حقوق بين الملل فضايي بحث در مورد حقوق نرم عمدتاً. است
  . ومي سازمان ملل متحد استمجمع عم

بايد توجه نمود كه اصطالح حقوق نرم از نقطه نظر حقوقي مفيد به نظر نمي رسد؛ زيرا نتيجه اين 
حقوق نرم به معناي .  يا حقوق الزام آور است و يا نيست،فرايند قانونگذاري در يك لحظه معين

 رود و در محدوده ميان حقوق و الزام آور به شمار نمي خطوط مشي است كه هنجار حقوقي كامالً
 .حقوق نرم مي تواند در عالم واقع در ايجاد رفتار بين المللي مؤثر باشد. سياست عمل مي كند

يند شكل گيري حقوق عرفي يا معاهده اي و مسأله مشروعيت در اهمچنين مي تواند از نقطه نظر فر
 نرم، ابزار شكننده اي است كه با وجود اين، حقوق. نظام حقوقي بين المللي قابل توجه باشد

در حوزه . مقررات بلند مدت در حوزه هاي مشتركي چون فضاي ماوراي جو را در خود نگه دارد
حقوق بين الملل فضايي، حجم زيادي از قواعد و اصول در بطن قطعنامه هاي مجمع عمومي 

 وجود دارند كه حاوي در كنار آن، نهادها و اسناد مختلفي. سازمان ملل متحد جاي داده شده است
 بدون آنكه هيچ الزام حقوقي در وراي آن ،مقرراتي است كه كشورهاي عضو بدان پايبند هستند

منشور باليا با هدف ارائه يك سيستم يكسان در . نمونه آن منشور باليا است. وجود داشته باشد
بيعي يا انساني هستند از هاي فضايي به كساني كه تحت تأثير بالياي ط مورد جمع آوري و ارائه داده

هر نهاد عضو متعهد است تا از مقررات منشور حمايت نمايد و . طريق كاربران مجاز قرار گرفته اند
 عملياتي شد و 2000 نوامبر 1اين منشور در .به كاهش آثار باليا بر حيات و اموال انسان كمك كند

المللي هستند كه كاربران مجاز  يناعضاي آن نهادها و اپراتورهاي سيستم هاي  فضايي ملي يا ب
  .تلقي مي شوند
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 هيچ موافقتنامه 1979در حوزه حقوق بين الملل فضايي، پس از تصويب موافقت نامه ماه در 
به جز . هاي متعددي در اين حوزه تصويب شده است ديگري به تصويب نرسيد ليكن قطعنامه

دهد كه  مي اين امر نشان. مند است ي بهرهكل موافقت نامه ماه، كليه معاهدات ديگر از پذيرش نسبتاً
المللي هنوز در انتظار حصول به اجماع در مورد چارچوب حقوقي فعاليتهاي فضايي  جامعه بين

المللي با  چنين بدان معناست كه براي بسياري از فعاليتهاي فضايي، يك رژيم حقوقي بين هم. است
موضوع وضعيت قطعنامه  )Hobe, 2002, p.340(».ماهيت معاهدهاي يا قطعنامهاي وجود دارد

اين به دليل دو . هاي فضايي دارد ها اهميت روز افزوني در چارچوب قطعنامه هاي حاكم بر فعاليت
اول . باشد عامل اساسي است كه مربوط به ويژگي هاي منحصر به فرد حقوق بين الملل فضايي مي

دوم فرآيند وفاق عام كه ويژگي .  عرفاهميت اندكي زمان و رويه واقعي دولت به عنوان عناصر
  . باشد تدوين قانونگذاري فضايي مصوب كوپوس مي
 چرا برخي قواعد حقوق بين الملل فضايي در قالب سؤالي كه مطرح مي شود آن است كه اساساً

         معاهده است و برخي ديگر در قالب قطعنامه آمده است؟ پاسخ ساده آن است كه كشورها
برخي از اين قواعد الزام آور باشد و برخي ديگر الزام آور نباشد ليكن مي توان داليل مي خواستند 

  :ديگري نيز ذكر نمود
 حوزه و قلمرو جديدي است و برخي بر اين عقيده هستند اول اينكه فعاليت هاي فضايي نسبتاً«

 تجربه اي در در حالي كه هيچ. كه هنوز زود است تا در مورد آن قواعد الزام آور وضع نماييم
  . مورد آن وجود ندارد

دوم آنكه دانش و فناوري فضايي به سرعت در حال تحول است و براي همين كشورها در 
آن بسيار  تغيير اين قواعد در قالب معاهدات آيد،پذيرش قواعد الزام آور اكراه  دارند؛ زيرا اگر 

  . دشوار خواهد بود
است كه اگرچه الزام آور نيست اما خطاب به همه سوم آنكه مزيت قطعنامه هاي ملل متحد آن 

  .ها است در حالي كه معاهدات فقط خطاب به اطراف آن است دولت
   ». اينكه طراحي يك قطعنامه بسيار آسانتر از تدوين يك معاهده مي باشدو نهايتاً

(Terekhov, 2007, p.107)  
  

  نتيجه گيري
فضاي ماوراي جو و فعاليتهاي فضايي در بي ترديد قرن بيست و يكم چالش هاي جدي براي 

دانيم كه در پايان اين قرن آيا بشريت به طور دائم در فضاي ماوراي  ما هنوز نمي. برخواهد داشت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال سيزدهم، شماره / 322

 اما مي توانيم مطمئن باشيم كه فعاليت هاي فضايي اشتغالي عادي.  يا خيرجو زندگي خواهد كرد
هم اكنون . وجهي تحت تأثير قرار خواهد دادتر خواهد شد و زندگي روزانه ما را تا حد قابل ت

اينترنت، سيستم نظارت جهاني و به طور خالصه كل زمينه ارتباطات از راه دور تا حد زيادي  بر 
ليكن، با . العاده فضاي ماوراي جو است زندگي روزانه ما تأثير دارد و نشان دهنده اهميت فوق
 پاسخگويي به چالش ها و برآورده نمودن وجود اين پيشرفت هاي شگرف، حقوق بين الملل در

اين امر به دليل تعارض . نيازهاي جامعه بين المللي، ناتوان بوده است و با زمان خود فاصله دارد
يكي از ويژگي هاي بارز حقوق بين الملل . جدي منافع و تغييرات سريع فناورانه ناشي مي شود
ناتواني در پاسخ مناسب به اثرات فناوري در . فضايي، تعامل آن با تحوالت فناورانه بوده است
در حقوق بين الملل فضايي موضوعات متنوعي . جامعه بين المللي مي تواند اثرات بدي داشته باشد

 از لحاظ كمي و كيفيوجود دارد كه البته اين تنوع به موازات پيچيدگي و پيشرفت فناوري فضايي 
قيم با كاربردهاي فضايي ن حوزه كه البته رابطه مستدر ميان موضوعات مطرح در اي.  مي كند تغيير

توان به مسائل حقوقي هواشناسي، ماهواره هاي ارتباطات از راه دور، مدارهاي زمين،  دارد، مي
اشاره ... منابع سوخت هسته اي، ايستگاه فضايي بين المللي، پسماندهاي فضايي، سنجش از دور و 

برنامه هاي تلويزيوني را مي توان به .  سال اخير داشته است50ماهواره ها تأثيرات زيادي در . نمود
صورت همزمان از نقاط دور دنيا مشاهده نمود، جنگ ها و سوانح را رصد مي شود، از هزاران 

        مي توان ارتباط تلفني برقرار نمود، جنگل زدايي بررسي مي شود، دماي دريا سنجيده  مايل
د، كشتي ها و هواپيماها رهگيري مي شوند و الگوي مهاجرت مي شود، ماهيگيري كنترل مي شو

با نگاه از بيرون، بشر، در مورد دنياي خود بيشتر مي داند، . پرندگان و حيوانات كشف مي شود
نظريات آزمايش مي شوند، اصالح مي شوند يا كنار گذارده مي شوند و نهايتا چشم انداز اين 

ضمن آنكه با بررسي سير تحوالت . ينه را نويد مي دهدفعاليت ها، رونق و پيشرفت در اين زم
حقوق بين الملل فضايي، روح استفاده تجاري و خصوصي سازي فعاليت هاي فضايي در تمامي 

  .بشريت در حال كشف قابليتهاي زيادي در اين عرصه است. اين كاربردها ساري و جاري است
رو و توسعه حقوق بين الملل فضايي به  با وجود اين، نمي توان كتمان نمود كه ماهيت و قلم

حقوق بين الملل فضايي بر همان مبنايي بنيان . وسيله منافع كشورهاي ابرقدرت تعيين شده است
به عالوه بايد به نيازها و . نهاده شده است كه حقوق بين الملل را به طور كلي حمايت مي كند

اين اين اميد وجود دارد كه جامعه حقوقي بنابر. انتظارات كشورهاي در حال توسعه نيز توجه نمود
هاي فضاي ماوراي جو با توجه  المللي فعاليت فضايي، انعطاف الزم در شكل دهي نظم حقوقي بين

  .دسته از كشورها را داشته باشدبه توازن منافع ميان اين دو 
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