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Abstract 

With the entry of humanity into outer space, new range of opportunities have 

been opened in front of humans’ eyes. In recent years, space mining has 

been in the focus of attention of space actors as a strategic space activity. 

Due to the high quality of minerals in the Moon and other celestial bodies , it 

is possible to use them in various industries, including military ones and 

weapons. Considering this fact, it will be essential to understand the position 

of international space law regarding the use of space mineral resources in the 

production of military equipments and weapons. In the first step, the present 

article highlights the necessity of banning or at least restricting space mining 

for military activities and the production of weapons due to creating a danger 

to international peace and security by analyzing the basic principles 

containing in the Outer Space Treaty. In the next step and beyond 

conventional system of space law, the use of mineral resources of celestial 

bodies has been evaluated in the context of the goals of the Sustainable 

Development of Space Activities document. The aim of the present study is 

to take an important step towards maintaining and establishing international 

peace and security in outer space by clarifying the legal aspects of the 

military exploitation of the mineral resources of celestial bodies. 
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 دهیچک
گشوده شده  هاانسان دگانيد برابر هافرصت از یديجد ةگستر ،جو یماورا یبه فضا تيورود بشر با

در کانون توجه  ،یراهبرد يیفضا تیفعال عنوان به يیفضا یکاو معدن ر،یاخ انیاست. در سال
در فضا، امکان استفاده از منابع  یمواد معدن یباال تیفیقرار گرفته است. به علت ک يیفضا گرانيباز

 نيا بهوجود دارد. با توجه  ینظام حاتیتسلو  عيصنا ازجملهمختلف،  عيدر صنا یاجرام آسمان یمعدن
 دیتول و ساخت در فضا یمعدن منابع کاربرد به نسبت فضا الملل نیب حقوق موضع درک ت،یواقع
 یاصول اساس یدر گام نخست با بررس حاضر ةمقال. بود خواهد یضرور یامر ینظام حاتیتسل

 یبرا يیفضا یکاومعدن ديتحد ،حداقل اي تیممنوع تیبه اهم ،جو یماورا یفضا معاهدةمندرج در 
 یالملل نیب تیصلح و امن ايجاد خطر برای لیدل به ینظام حاتیتسل ساخت و ینظام یها تیفعال

 اجرام یمعدن منابع کاربرد فضا، حقوق یمعاهدات نظام از فراتر و یبعد گام در. است افتهيدست 
 حاضر قیتحق هدف. است هشد یابيارز يیفضا یها تیفعال داريپا توسعةسند  اهداف ةنيآ در یآسمان

 یگام ،یآسمان اجرام یمعدن منابع از ینظام یبردار بهره یحقوق ابعاد یساز شفاف با که است نيا
 برداشته شود. جو یماورا یدر فضا یالملل نیب تیصلح و امن تیحفظ و تثب یسو  به مهم

 یدیکل واژگان
 توسعة ،بودن زیآم صلح ،یجهان یعموم منفعت ،یآسمان اجرام ،ینظام تیفعال ،يیفضا یکاو معدن

 يیفضا تیفعال داريپا
 
 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم یاستاديار پژوهشگاه هوافضا hamidkazemi2000@yahoo.com 

 ع( ارشد حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق یمسئول، کارشناس ةنويسند( alimehrabi9808@gmail.com 
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 مقدمه
 یلیو تخ رممکنیغ یامر یاگرچه زمان یاجرام آسمان گرياز ماه و د یمنابع معدن استخراج

 یموضوع جد کيو  جو یماورا یفضا طیدر مح ريپذ امکان یتیبه فعال امروزه شد، یمحسوب م
مختلف  یها نهیدر زم یاساس شرفتیتوسعه و پ جاديا قابلیتو  0شده است ليدر حقوق فضا تبد

کشورها  همة یچندان دور در سطح جهان برا نه یاندهيرا در آ یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد
 یدر راستا یگام عنوان بهجو  یماورا یاز فضا یبردار نوع بهره نيافراهم خواهد کرد. 

عالوه بر  زیو ژاپن ن هیمانند روس يیفضا یو کشورها شود یم یتلق یاز اجرام آسمان یبردار بهره
موجود در ماه و  یسفر به فضا و کسب ثروت از مواد معدن یکردن خود برا در حال آماده کايامر
در ماه  یعیاز منابع طب یبردار و بهره یکاو کشورها به معدن شيگرا 6.هستند یاجرام آسمان ريسا

منابع  ريبه کاهش ذخا توان یم هاآن نيتر مهم از که دارد یمختلف عوامل ،یاجرام آسمان ريو سا
در اغلب  یاز منابع معدن هيرو یب استفادةمنابع و  نيا تيبه علت محدود نیزم یبر رو یمعدن
 یجهان یتقاضا شيموجب افزا جهیاشاره کرد که در نت ینظام عيصنا ازجملهو  ها یو فناور عيصنا

 در کشورها شده است. تیبه سبب رشد جمع یمواد معدن
 نيا یدر کنار ارزش ذات يیفضا یکاو حاصل از صنعت معدن یو اقتصاد یراهبردمنافع  وجود

حوزه  نيدر ا تیفعال یمند برا عالقه یردولتیغ گرانيها و باز به تعداد دولت وستهیپ طور به ،مواد
 يیباال ارزش از یا هسته و یپزشک مصارف در که 3ـ ومیمثال، عنصر هل عنوان به 3افزوده است.

موجود در  یمواد معدن گرياز د 0.شود یم افتي ماه ةفراوان در سطح کر ريدر مقاد ،است برخوردار
عناصر به علت  نياشاره کرد. ا 0نیزم نادر عناصر گروه به توان یم یاجرام آسمان گريو د ماه ةکر

تا  گرفته یدیخورش یها پنل یها شهیو ش یباد یها نیاز تورب ن،ينو یها یفناوردر  عیکاربرد وس
 تیاهم از ینظام ـ یدفاع عيصنا گريد و شونده تيهدا یها موشک یحت و سوزدوگانه یخودروها

 يیفضا عرصة گرانيتوجه باز یبرارا الزم  نةیزم ،مذکور علل رو نياز ا 2.هستند برخوردار یخاص

 
نامة انتقادی متون و  پژوهش، «الملل فضا شرح گسترة حقوق تا افالک نقد کتاب حقوق بین» ؛سیدهادی ،محمودی. 1

 .300، ص 0321، اسفند 06، شمارة 02، دورة انسانی  های علوم برنامه
2. Leon, Amanda M., Mining for Meaning: An Examination of the Legality of Property Rights in Space 

Resources, Va. L. Rev., vol. 104, Issue 3, 2018, p. 535. 
های فضايی تجاری:  رويکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیت»حیدری؛  و حمید اله رهامیروح ،سیدهادی ،محمودی. 3

 .62، ص 0322، بهار 0، شمارة 03، دورة علوم و فناوری فضايی، «تجويزی يا تحديدی
4. McLeod, Claire L.,Krekeler, Mark, Sources of Extraterrestrial Rare Earth Elements: To the Moon and 

Beyond, Resources 6, No. 3: 40, 2017, p. 12. 
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 یکرات آسمان یبه اکتشاف و استفاده از منابع معدن 7یخصوص یهاشرکتو ها  اعم از دولت
 1فراهم آورده است.

 یبرخ آورد، یم ارمغان به کشورها یبرا يیفضا یکاو معدن که یمتنوع یايمزا رغم یعل اما
به وجود آمده  الملل نیب جامعةدر  يیفضا یکاو معدن مسئلة ةگسترد ابعاد خصوص در ها ینگران

استخراج سنگ و  لیاز قب یعیاستخراج منابع طب اي یاست. فارغ از موضوع تصاحب اموال عموم
است که با  هاتیفعال نيا بودن زیآم صلح مسئلة 2،یاجرام آسمان گرياز سطوح ماه و د یمواد معدن

ها  فقدان نظارت دولت نیسو و همچن کيها از  دولت تیبر فعال یالملل نینظارت ب عدم بهتوجه 
 تیصلح و امن تواند یم ،یخصوص یها توسط شرکت يیفضا یاز منابع معدن استفاده ةبر نحو

 . کندبا خطر مواجه  ندهيرا در آ یالملل نیب
از  زیآم صلح استفادة ةتیکم ايهمانند کنفرانس خلع سالح ملل متحد  یالمللنیب جامعة چهاگر

 رقابت تیممنوع و سالح خلع ،یجهان داريپا صلح ةهمواره دغدغ ،ملل متحد (کوپوس) فضا
 یهاسالح استقرار تیممنوع و ديتحد یپ در وخود داشته  یهاتالش در را فضا در یحاتیتسل

و استفاده از منابع  يیفضا یکاو معدن زينگران تجو گريدر فضا برآمده است و از طرف د یاهسته
 المللنیبا اصول حقوق ب رتيکشورها به علت مغا يیفضا یمل نیقوان یبرخ واسطةفضا به یعیطب

خاص به  طور هب یالمللنیب یهاتالش نيا اند،بوده فضا یمل صیتخص منع اصل باالخص فضا
معطوف نشده است.  ینظام عيفضا در صنا یعیو استفاده از منابع طب يیفضا یکاو معدنموضوع 

و  0207 در يیفضا یها تیفعال یظهور رسم یاز ابتدا ینظام استفادة یها نهیو زم ليدال یبقا
 الوقوع بيقر ،جو یماورا یدر فضا نينو ینظام تیفعال نيا که شود یم سبب کنون تا آن استمرار

 یریگ از شکل یریجلوگ منظور به ،يیفضا یکاو معدن یچارچوب برا نییتع دينباتصور شود؛ لذا 
واقع  مغفول یاجرام آسمان یاز منابع معدن یبردار ها در بهره نادرست دولت یها هيو گسترش رو

 شود. 

 تیفیک یارتقاساخت و  نديدر فرا یو نقش منابع معدن ریابتدا به تأث ،حاضر ةمقال رو  نيا از
 یماورا یاز فضا ینظام یبردار استمرار بهره یها نهیپس از آن به زم و ینظام زاتیادوات و تجه

 یاز منابع معدن استفاده ةیکه احتمال فرض پردازد یگذشته م دهةهفت  یجو توسط کشورها در ط
مقاله با استناد به اصول  ني. ارساند یرا به اثبات م ینظام یها تیفعال توسعةدر جهت  يیفضا
 کي عنوان به ینظام یکاو معدن یها تیفعال هک دهد یاز فضا نشان م ینظام استفادة ةکنندديتحد

 
7. Planetary Resources and Deep Space Industries 

 برای بررسی جزئیات بیشتر، ن.ک: . 6
Feichtner, Isabel, Mining for Humanity in the Deep Sea and Outer Space: The Role of Small States and 
International Law in the Extraterritorial Expansion of Extraction, Leiden Journal of International Law, 

vol. 32, Issue 2, 2019, p. 13. 
 .003، ص 0323، میزان، ها ها و رهیافت نظام حقوقی فضای ماورای جو: چالش ؛حسینی، محمدرضا. 9
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 راستا، نيا در و دشوممنوع  يیفضا الملل نیدر چارچوب حقوق ب ديبا نينو ینظام تیفعال
 الملل نیب حقوق چارچوب در يیفضا یکاو معدن یها تیفعال ثبت و یرسان اطالع مندنمودن نظام

 .است یضرور

 

صلح و  یابر یدیتهد ،فضا یعیاز منابع طب ینظام استفادةو  یکاو معدن. 1

  الملل نیب تیامن
 همانند کشورها و است دوگانه یتیماه یدارا فضا در یمعدن منابع استخراج و يیفضا یکاو معدن
 اکثر. بدهند قرار مدنظرنوع استفاده را  دوتوانند  می ،گذشته يیفضا یها تیفعال یتمام
 استفاده تیظرف شوند، یم گرفته کار به یتجار و زیآم صلح مقاصد یبرا که يیفضا یها یفناور

سو  کياز  یاز اجرام آسمان شدهاستخراج یمعدن منابع ن،يبنابرا دارند؛ زین را ینظام مصارف در
به سود و در  یکیو الکترون یمصارف پزشک رینظ یبه منابع معدن زیآم صلح ازیبا رفع ن توانند یم

با ورود به  توانند یم زین گريد یو از سو رندیآحاد بشر مورد استفاده قرار گ همةخدمت منافع 
 دهند.  لیباال را تشک تیفیک با شرفتهیپ حاتیتسل و زاتیتجه دیتول ةیاول ةماد ،یبخش نظام

 

 نینو تیفعال عنوان به ینظام عیفضا در صنا یمنابع معدن استفادة. 1ـ1

 ییفضا ینظام
 معاهدةدر چارچوب  ینظام عيفضا در صنا یمنابع معدن استفادة یابعاد حقوق یاز بررس شیپ

 یهاتیفعال با يیفضا یالمللنیب جامعةبه دو موضوع برخورد  یکل طور هب ،جو یماورا یفضا
 .شودیاشاره م يیفضا یکاو معدن نیو همچن يیفضا ینظام

 یهاتیفعال یابتدا از فضا در ینظام یهاتیفعال تیعدم مشروع اي تی( نخست، مشروعالف
که در کنار  یطور بهبوده است؛  المللنیب جامعةو  يیفضا گرانيهمواره مورد توجه باز يیفضا
 ،موضوع تی، به علت اهم0227جو  یماورا یفضا معاهدة 0موضوع در ماده  نيبه ا حيتصر

به همراه  هاتیفعال نيا به بخشیدنانضباط و نظم یبرا را یالمللنیب جامعةمتعدد  یهاواکنش
 جو یماورا یبه فضا یحاتیرقابت تسل شدنکشانده امکان به نسبت یالمللنیب جامعةداشته است. 

واکنش نشان داده است.  ،جو یماورا یدر فضا یالمللنیب تیلزوم حفظ صلح و امن ،یکل طور بهو 
ناظر بر  ،سازمان ملل متحد یعموم مجمع ةقطعنام به توانیم یالملل نیب یهاواکنش ازجمله

الهه ناظر بر  العملدستور 01،)پاروس( جو یماورا یدر فضا یحاتیرقابت تسل شيدایاز پ یریجلوگ

 
10. United Nations General Assembly, Prevention of an Arms Race in Outer Space, GA Res.74/32, 

2019. 
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 شنهادیپ ،آن ليو ذ 06کنفرانس خلع سالح ،همه از تر و مهم 00کیبالست یهاموشک توسعةمنع 
 03جو یماورا یدر فضا هيپا ـفضا  حاتیتسل ةیکلمنع استقرار  معاهدة نيجهت تدو هیو روس نیچ

در  یحاتیاز اقدامات مهم به منظور مقابله با منع رقابت تسل یکي ،سالح خلع کنفرانس. دکراشاره 
 ةیاول سينوشیپ کنفرانس نيا. است بوده یالملل نیب تیو حراست از صلح و امن جو یماورا یفضا

را  جو یماورا یابعاد در فضا یدر تمام یحاتیاز رقابت تسل یریبر جلوگ ناظر ةچندجانب ةتوافقنام
 به موفقتا کنون  ها،دولت یآراو تنوع  يیفضا یهاقدرت یعدم همراه لینمود اما به دل نيتدو

 با زین 6111 در هیو روس نیخلق چ یراستا جمهور نياست. در ا هشدن یاهتوافقنام نیچن یطراح
منع  معاهدة سينوشیپ نياقدام به تدو ،فضا در ینظام حاتیتسل گونههر وجود از یریجلوگ هدف

دو کشور در مقام رفع انتقادات به  نيا 6100 در. نمودند جو یماورا یدر فضا حاتیتسل استقرار
 نيا از شدهاصالح یانسخه ،جو یماورا یدر فضا حاتیمنع استقرار تسل معاهدة ةیاول سينوشیپ

 که ندباور نيبر ا هیو روس نیچ ،قتیحق در. کردند ميتقد سالح خلع کنفرانس به را معاهده
 ،آن به مربوط یالملل نیب یهاو توافقنامه جو یماورا یموجود فضا یحقوق ميرژ کهنيا رغم یعل

موجود  یچارچوب حقوق ،کنندیم فايا يیفضا یهاتیفعال میدر خصوص تنظ یدینقش مثبت و کل
 در مسئله ةنخواهد شد. لذا عمد جو یماورا یدر فضا حاتیکامل مانع استقرار تسل طور به

خاص به  طور هب کنون تا و بوده فضا در ینظام حاتیتسل استقرار تیممنوع سالح، خلع کنفرانس
است. مطلوب نپرداخته  طهیح نيدر ا جو یماورا یفضا یعیاز منابع طب ینظام استفادة مسئلة
که  يیفضا یها تیفعال حوزةدر  ديجد دةيپد عنوان بهموضوع  نيا به زین کنفرانس نيا دراست 

 .شود پرداخته ،است یجهان تیصلح و امن یابر یديتهد
در  یکل طور به یاجرام آسمان یعیو استفاده از منابع طب يیفضا یکاو معدن مسئلة( دوم، ب

شده است. موضوع  یمطرح و بررس یالملل نیبمهم در مجامع  موضوع عنوان بهچند سال گذشته 
 یآن توسط برخ زيو تجو یتوسط بخش خصوص يیفضا یکاو معدن تیعدم مشروع اي تیمشروع

حقوق  حوزةدر  ديجد مسئلة کيفضا  الملل نیبتطابق آن با اصول حقوق  و کشورها یمل نیقوان
 تیعدم مشروع اي تیمشروع رامونیپ یحقوق اتیغالب ادب ر،یاخ انیفضا است. در سال

 صیتخص امکان یبررس و فضا الملل نیب حقوق در یآسمان اجرام یمعدن منابع از یبردار بهره
محور  ،قتیشکل گرفته است. در حق هادولت يیفضا یمل نیقوان ليذ ،یآسمان اجرام یمعدن منابع

 
11. United Nations General Assembly, The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile 

Proliferation, UNGA Res 73/49. 
12. Conference on Disarmament, Documents Related to the Prevention of an Arms Race in Outer Space 

(PAROS) from 1993 to 2017. available at: <https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/ 
D4C4FE00A7302FB2C12575E4002DED85?OpenDocument>, last seen 22nd May 2021. 

13. The Draft of “Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or 

Use of Force against Outer Space Objects (PPWT)”, Introduced by the Russian Federation and China, 
UN Doc CD/ 1839, 29 February 2008. 
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ها با  توسط دولت يیفضا یکاو معدن تیفعال یتعارض احتمال یبررس ،یحقوق یها نگاشته یاصل
 یادعا واسطة به یمل صیاصل منع تخص سیناظر بر تأس جو یماورا یفضا معاهدة 6ماده 
 ثیاز ح یاجرام آسمان یحقوق تیاست. هرچند وضع گريهر هدف د اياستفاده، اشغال  ت،یحاکم

 لیبه دل یمنابع معدن تیجهت اکتشاف روشن است، وضع یو آزاد یمل صیعدم امکان تخص
 نی. از همديآ ینظر م مبهم به ،در خصوص آن جو یماورا یفضا معاهدةعدم صراحت و سکوت 

ها  موضع دولت ،معاهده نيو استنباط از اصول و عبارات مندرج در ا رینوع تفس بهرو، با توجه 
 بوده متفاوت زین یآسمان اجرام یمعدن منابع بر یمل صیتخص عدم اصل اعمال امکان رامونیپ

 00.است
 بخش و ها دولت توسط یکاو معدن تیمشروع با ارتباط در مخالف و موافق دگاهيد دو
 یادعا یحقوق تیو ماه یمل صیتخص تیاصل ممنوع ریبر تفس یمبتن هاآن تابع یخصوص

 تیاز ممنوع یحاک ،نخست دگاهيد 00وجود دارد. یاشغال و تصرف اجرام سماو اي تیحاکم
مندرج  یمل صیاصل منع تخص یپرداز با استناد به عبارت یطورکل به یاجرام آسمان یکاو معدن

 رهگذر از تیفعال نيا به دنیبخشتیجو است که مشروع یماورا یفضا معاهدة 6در ماده 
 صراحت با را شدهاستخراج یمعدن منابع تیمالک حقوق ةاعطاکنند يیفضا یمل نیقوان بيتصو
 نياتخاذ نموده است. طرفداران ا یموضع متفاوت ،دوم دگاهيد اما. داند یم ريمغا معاهده 6 ماده

، 0مندرج در ماده  جو یماورا یاکتشاف و استفاده از فضا یبا استناد به اصل آزاد دگاهيد
اصول حقوق  تيو با رعا ها دولت يیفضا یمل نیکه منطبق با قوانرا  یاجرام آسمان یکاو معدن

 نيدر ا 02.کنند یم یمشروع تلق ،ردیمعاهده انجام بگ 2و  6مواد  ،خاص طور به يیفضا الملل نیب
 االتيا رینظ هادولت از یبرخ. است تیحائز اهم يیدر صنعت فضا شگامیپ یهادولت ةيرورابطه 
در مورد امکان  جو یماورا یفضا معاهدة حيفقدان منع صر ،و لوکزامبورگ کايامر متحدة
 شدهاستخراج یمنابع معدن صیتخص بودن زيجا بر ناظر یانهيرا به مثابه قر یمنابع معدن صیتخص

قانون رقابت  بيبا تصو 6100در نوامبر  کايامر متحدة االتي. اندينمایم قلمداد یآسمان اجرام از
را برداشت که  يیفضا تیفعال نيبه ا یبخشتیگام جهت مشروع نیاول 07،يیپرتاب فضا یتجار

را  یدر سطح مل جو یماورا یدر فضا یتملک منابع معدن یحقوق یمبان یاقدام نیچن ،در اصل
 متحدة تاالياتباع ا ةیکل»: داردیم اشعار قانون نيا 00313 بخش. آوردیفراهم م حيصر طور به

حقوق اعم از  ةیکل ی، داراکنندمیلیت فعا جو یماورا یاز فضا یتجار یبردارکه در بهره کايامر
 

14. Von der Dunk, Frans G., “Asteroid Mining: International and National Legal Aspects”, Mich. St. Int'l 

L. Rev., vol. 26, Issue 1, 2017, p. 91. 

 .33، ص همانمحمودی و ديگران، . 15

16. Von der Dunk, op.cit., p. 87. 

17. Commercial Space Launch Competitiveness Act, 2015. 
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قانون به اتباع  نيا 01.«هستند منبع آن خصوص در فروش وانتقال، استفاده  ت،یتصاحب، مالک
یت فعال جو یماورا یفضا اي ارکیمنبع س کياز  یتجار یبردار که در بهره کايامر متحدة االتيا

 اي ارکیانتقال، استفاده و فروش نسبت به آن منبع س ت،یاعم از مالک ،حق ی، امکان ادعادارند
 ازجملهحاکم  نیقوان مطابق با ديحقوق با نيا ةیکل. البته آورد یم شده را فراهملیتحص یفضا

 .دشواجرا  کايامر متحدة االتيا یالملل نیتعهدات ب

 اجرام یمعدن منابع یکارمعدن ژهيو بهدر فضا و  شگامیپ یهااز دولت گريد یکيلوکزامبورگ  
 ،آن واسطةکه به شد یقانون بيموفق به تصو 6107در  اين کشور. ديآ یم حساب به یآسمان

 نيآوردن افراهم 02شد. یاجرام آسمان یاز مرکز اکتشاف و استفاده از منابع معدن یکيبه  ليتبد
استخراج  نةیزمفعال در  یخاطر الزم بخش خصوص نانیکشور، اطم نيدر ا یچارچوب قانون

 ،قانون نيا. دکر نیمتأ شدهاستخراج منابعدر رابطه با  شاننسبت به حقوق را یمعادن اجرام آسمان
 موجود معادن استخراج به مجاز لوکزامبورگ، اقتصاد وزارت مجوز اخذ از پس را یخصوص بخش

 حيتصر جو یماورا یقانون اکتشاف و استفاده از منابع فضا 0در ماده  61.داند یم یآسمان اجرام در
 صیقابل تخص ،الملل نیبمطابق با قواعد حقوق  ،جو یماورا یمنابع فضا»شده است که: 

 یفضا صیو لوکزامبورگ معتقدند که اصل عدم تخص کايامر یهادولت قت،یحق در 60.«ندهست
 ردیگ ینم قرار آن شمول ةدامن در یخصوص بخش و است آورالزام هادولت یاتنها بر ،جو یماورا

 منابع بر اعمال تیقابل لیدل نیهم به و است یآسمان اجرام سطح بر ناظر ،اصل نيا عالوه،به و
 .ندارد را یآسمان اجرام در موجود یمعدن

 اجرام یکارمعدن قانونمندساختن جهت یالملل نیب ینهادها یهاتالش ها،دولت ةيروکنار  در
 66الهه جو یماورا یناظر بر منابع فضا یهاتیفعال یالملل نیب کارگروه. است توجه انيشا یآسمان

 جو یماورا یاز منابع فضا یبرداربهره یهاتیفعال میچارچوب تنظ ازین یابيبا هدف ارز 6102در 
 یاجتماع ـ یاقتصاد و یفن ةتیکم دو از متشکل یچارچوب نیچن نيتدو یو انجام اقدامات مقدمات

 یآراکه حاصل مباحث و تضارب را از اقدامات سازنده  یامجموعه ،گروهکار نيا 63.شد سیتأس
 جامعةو  يیفضا یالملل نیب یهاسازمان ها،آژانس ع،يصنا ها،دولت ندگانياعم از نما ،آن یاعضا

 
18. Ibid., section 51303. 
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 یفضا یاز منابع معدن یبرداربهره بر ناظر یالملل نیبچارچوب  توسعةجهت  ،دانان فضا بودحقوق
 اجرام یمعدن منابع یبرداربهره امکان شناختنتیرسمسند ضمن به نيد. اکر یطراح جو یماورا
 شدهساخته اجسام بر کنترل و تیصالح ت،یمسئول رینظ يیفضا تیفعال نيا یحقوق ابعاد ،یآسمان

 مناطق ،جو یماورااز منابع  یبرداربهره از آورانيز اثرات منابع، بر ناظر حق تقدم، حق فضا، از
از منابع  یبرداربهره ساتیتأس از ديبازد اضطرار، مواقع در کمک ثبت، منفعت، میتقس امن،
 60.ردیگ یم و حل و فصل اختالفات را در بر جو یماورا

عدم  60،جو یماورا یاکتشاف و استفاده از فضا یاصل آزاد رینظ یا ادله ،یاجمال طور به
 تيبه علت ابهام در قلمرو محدود یبر استخراج منابع معدن یمل صیامکان اعمال اصل منع تخص

 یعرف ةقاعد ظهور 62،(یآسمان اجرام رسطحيز و سطح به نسبت یمل صیتخص منع اصل)اعمال 

حکم  یتسر 67،شدهاستخراج یمعدن منابع به نسبت تیمالک یادعا حق بر ناظر یالملل نیب
ها  دولت تیو مسئول 61یاجرام آسمان یآزاد به استخراج منابع معدن یايدر در یریگیماه تیمشروع

 رشيپذ از یحاک ،یحقوق یهاتابع خود در نگاشته یها شرکت يیفضا یها تیبر نظارت بر فعال
حقوق فضا و انعکاس  شمندانيتوسط غالب اند يیفضا یکاو معدن بودن زيجا بر ناظر دوم دگاهيد

 ةیانیفضا، در ب معاهدة 6از ماده  یبرداشت حقوق نيا است. يیفضا یالملل نیب یآن در نهادها
. شد منعکس یآسمان اجرام یکاو معدن تیفعال ةدربار 6100 در 62فضا حقوق یالملل نیب ةمؤسس

 امکان ةدربار حيصر تیممنوع فقدان کهشده است  انیصراحت ب مؤسسه به نيا ةیانیب در
 یفضا یاختصاص منابع معدن یضمن ةاجاز عنوان به تواند یم جو یماورا یعیمنابع طب صیتخص
 ریها نظ دولت ةيرو نیمذکور و همچن یحقوق ةلذا ادل 31.ديمعاهده به شمار آ نيا ليذ جو یماورا
 تیمالک حقوق ةاعطاکنند یمل نیبر اتخاذ قوان یمبن یعرب متحدةلوکزامبورگ و امارات  ،کايامر

 ةاجاز ریبه تفس یالملل نیب جامعة ليو تما تیارجح گرداللت ،خود تابع یها شرکت به یمعدن منابع
 است.  الملل نیحقوق ب یاصول و مبنا تيرعا یبر مبنا یاجرام آسمان یمنابع معدن صیتخص

 کنفرانس در شدهدر خصوص موضوعات مطرح اوالً که دشو یم روشن الذکرفوق مطالب بنابر
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 غالباً یالملل نیب جامعةواکنش  شمول ةدامن ،مذکور مشابه اقدامات گريد و متحد ملل سالح خلع
آنچه در خصوص  اًیشده است و ثان جو یماورا یدر فضا ینظام حاتیمعطوف به استقرار تسل

ناظر بر  شتریب ،در فضا مورد بحث قرار گرفته است یعیو استفاده از منابع طب يیفضا یکاومعدن
و باالخص موضوع اصل عدم  الملل نیباقدامات با اصول حقوق  نيا رتيعدم مغا اي رتيمغا

 .فضا بوده است یمل صیتخص تیو ممنوع تیحاکم

 گروهکار و فضا حقوق المللی بین ةمؤسس رینظ یحقوق ینهادها اقدامات از که طور همان
 تا هاآن تالش ،است شده آشکار الهه جو یماورا یناظر بر منابع فضا یهاتیفعال یالملل نیب

 معطوف یرنظامیغ یها یبردار بهره یبرا یخصوص بخش توسط يیفضا یکاو معدن بر کنون
 قرار مدنظر حاًيصر را ینظام عيصنا در یآسمان اجرام یمعدن منابع کاربرد امکان و است بوده
 به قائل ديبا یرنظامیغ و ینظام يیفضا یکاو معدن انیم که است یصورت در نيا. اند نداده
 توسعةدر ساخت و  یآسمان اجرام ةشداستخراج یمعدن مواد از استفاده تیظرف رايز شد کیتفک
 تواند یفضا است و م الملل نیدر حقوق ب یجد یچالش حقوق کي ینظام حاتیو تسل زاتیتجه

 به همراه داشته باشد.  یالملل نیب تیحفظ صلح و امن یبرا یناگوار یامدهایپ
 یربرداريمانند تصو یرنظامیغ عيو متنوع در صنا عیدر کنار کاربرد وس یکلطور به یمعدن مواد

 ،یراهبردو  ینظام عيدر صنا ،یمصرف یکیلوازم الکترون دیو تول هینقل ليساخت وسا ،یپزشک
 حاتیتسل و ادوات زات،یتجه انواع ةیاولآن، مواد  یاژهایو آل یند. مواد معدندار یدینقش کل

 یريمانورپذ ش،ياستحکام، مقاومت در برابر فرسا زانیم یارتقاکه در  دهندیم لیتشک را ینظام
 مواد کاربرد خصوص در. ندکنیم فايا ینقش مؤثر ینظام زاتیکاهش وزن تجه نیو همچن

 مادون جذب یهاشهیش شب، در ديد یها نکیع به توان یم مثال، یبرا ینظام عيصنا در یمعدن
 رفته کار  به میالنتان نام به یعنصر آن در که کرد اشاره ینظام یها نیدورب یلنزها و قرمز 

 يیباال یمواد استحکام و ماندگار نيکه به ا است ضدزنگ فوالد در یاصل ةماد بدنومیمول 30.است
فلز، آن را به  نيا یذوب باال، مقاومت در برابر خوردگ نقطةدوام،  رینظ يیها یژگيو و بخشد یم
کرده  ليجنگنده تبد یماهایو هواپ یموشک ،یزره ليوسا یارتقا یبرا آل دهيا یمعدن ةماد کي

 در دشدنیاکس و یزدگمقاومت در برابر زنگ لیبه دل کلین رینظ یمواد معدن ن،یهمچن 36است.
 کار به یارتباط یها ستمیس در يیرسانا تیخاص لیدل به مس و ینظام ليوسا و ها سالح ةبدن
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 تیامن یوابستگ ،آن تبع به و ینظام عيصنا در یمعدن منابع ةکاربرد گسترد ن،يبنابرا 33.روندیم
منابع  افته،ي توسعه یمواد سبب شده است تا کشورها، بخصوص کشورها نيبه ا هادولت یمل

 یمل سازمانبه انحصار خود درآورند.  یمل یراهبرد یازهایرا جهت رفع ن یاز مواد معدن یمیعظ
تن مواد  701.111بالغ بر  کايامرشد که وزارت دفاع  یمدع 6107در  کايامر متحدة االتيمعادن ا

 استفاده یدفاع ـ ینظام یهابرنامه گريد و ینظام یهاستمیو س زاتیتجه دیرا جهت تول یمعدن
 اردیلیم 0/0بالغ بر  یگذارهيگذشته با سرما انیدر سال هیعملکرد دولت روس ن،یهمچن 30.کندیم

 کشور نيا ةرتب یکه به اذعان مقامات عال ابیکم یاکتشاف و استخراج عناصر معدن حوزةدالر در 
و  تیاهم دهندةنشان ،دارند ینظام و ريدپذيتجد یهایانرژ ،یارتباطات عيصنا در يیبسزا نقش

 30منابع است. نيضرورت ا
 منابع کاهش به رو عيسر روند درنظرگرفتن با افتهي توسعه یکشورها فوق، مطالب بر بنا

 یگذارهيسرما به را یمال میعظ منابع و اند نموده نيگزيجا منابع افتني به اقدام ،جهان در یمعدن
در نظر  دياند. اما با اختصاص داده یاجرام آسمان گرياز ماه و د یاستخراج منابع معدن یفناوربر 

همانند استفاده از منابع موجود  ینیفرازم یبه منابع معدن يیفعاالن فضا یابیداشت که اگرچه دست
 به  توجه با ،است یبشر جامعةمنافع  یمطلوب و در راستا یامر ،جنوبگان قارةآزاد و  یايدر در
از  یکنون ةافتيشدت ینظام استفادةو  يیفضا یها یفناوردوگانه از  استفادة کرديرو تیحاکم
و در جهت تداوم  یدر امور نظام یاجرام آسمان یمنابع معدن استفادةامکان  ،جو یماورا یفضا
به  ها دولت ةوستیپ ليتما ،شواهد و ادله بهوجود دارد. با توجه  هادولت گريد بر ینظام یبرتر

 یاجرام آسمان یاز منابع معدن ینظام یبردار بهره ،جو یماورا یدر فضا ینظام یها تیفعال توسعة
 دور از ذهن نخواهد بود. 

  

 مستمر ةیرو  کی ؛جو یماورا یاز فضا ینظام استفادة. 1-2
حقوق فضا بوده است.  یاز موضوعات اصل یکيجو همواره  یماورا یاز فضا ینظام یبردار بهره

 نيدر ا یتجار کرديبر رو ینظام کرديرو غلبةبه سبب  جو یماورا یاز فضا ینظام استفادة
 علت به قت،یحق در. است شده ليتبد يیفضا یهاتیاز فعال ريناپذ يیجدا یژگيو کيبه  ،طیمح

تنها  جو نه یماورا یاز فضا ینظام استفادةدر هفتاد سال گذشته،  هانهیزم یبرخ استمرار و وجود
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 یهااستیس یاجرا و یطراح یسو  به همواره هامتوقف نشده است، بلکه دولت اي افتهیکاهش ن
اند.  گام برداشته جو یماورا یبر فضا ینظام سلطة خصوصسلطه، ب شيافزا منظور بهکالن خود 

 .دشو یم انیب ريمختلف بوده است که در ز یها نهیعلل و زم یها بر مبنا دولت ليتما نيا
 

 یبازدارندگ جادیا و یحاتیتسل رقابت. الف
 یدر فضا یحاتیرقابت تسل جاديا رامونیپ هادولت ینگران ،ینظام استفادةاستمرار  نةیزم نینخست
 یاز سو یقدرت بازدارندگ جاديا یبرا ینظام زاتیتجه یسو و لزوم کارآمد کياز  جو یماورا

از زمان پرتاب موشک  جو یماورا یبه فضا ینظام یها تیگام ورود فعال نیبوده است. اول گريد
 یو شورو کايامر متحدة االتيا یحاتیبا رقابت تسل یالدیهشتاد م دهةتا اواخر  0-کیاسپوتن

رقابت  شدنکشانده بادر رابطه  المللنیب جامعة ینگران جاديسابق برداشته شد که باعث ا
رقابت  یریگشکل خصوص در ینگران امروزه اما. شددوران جنگ سرد به فضا  یحاتیتسل
فرانسه،  رینظ يیفضا ديجد یهاقدرت شيدایبا درنظرگرفتن پ جو یماورا یدر فضا یحاتیتسل

 ینظام یها تیفعال نینخست ،يیظهور صنعت فضا یشده است. اگرچه در ابتدا شتریو هند ب نیچ
 رفت،يسابق صورت پذ یو شورو کايامرصرفاً از جانب دو دولت  یحاتیبه سبب وقوع رقابت تسل

 یحاتیتسل رقابت به و دادهرا از دست  خود ةدوجانب تیماه یحاتیرقابت تسل ،در عصر حاضر
 يیفضا ی، سازمان فرمانده6160 در رابطه نیهم در. است شده ليتبد یالمللنیب ةچندجانب

 نيتا از اداد  انجام ینظام مانور 32آسترکس به موسوم یفضا در شد، سیتأس 6102فرانسه که در 
 یهاتیفعال گريد بر اشراف و خود ةيپا ـ فضا زاتیمحافظت از تجه یو توانمند تیرهگذر ظرف

  37.دکن یابيارزرا  جو یماورا یدر فضا ینظام
 هدف با 31میمستق صعود یاماهواره ضد موشک شيآزما هیروس دولت 6161در  نیهمچن

 و گنجاند خود کار دستور در را نیزم نيیپا مدار در مستقر یهاماهواره انواع قراردادن اصابت مورد
 اقدام نيا. داد قرار هدف نیزم نيیپا مدار دررا  خود فعال یهاماهواره از یکي سال همان در

 و هاماهواره برخورد خطر شيافزا ،آن تبع به و يیفضا یهازباله دیتول باعث که هیروس
تا  ختیرا برانگ کايامر متحدة االتيا يیفضا یروین عيشد، واکنش سر يیفضا یها ستگاهيا

 32کند. یتلق کايامر یمدار ساتیو تأس زاتیتجه هیعل ديرا تهد یاموشک ضد ماهواره شيآزما
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 يیصنعت فضا یدارا یکشورها زمرةخود را در  یتازگ کشور هند که به 6102 در آن، برعالوه 
را عامدانه  نیزم نيیمستقر خود در مدار پا یهااز ماهواره یکي ،ریقرار داده است، با موشک رهگ

 جو یماورا یفضا ،در شهر لندن ونات سران ةیهمان سال، در اجالس یط 01.داد مورد اصابت قرار
 ینیزم ،يیايدر ،يیهوا یقلمروها گريسازمان در کنار د نيا ینظام اتیعمل ديقلمرو جد عنوان به

موشک ضد  نیاول 6117در  زین نیخلق چ یجمهور ت،يدر نها 00به شمار آمد. یمجاز یو فضا
 یکشورها بخصوص یالمللنیب یکه ابراز نگران شيآزما ني. در ادکر شيخود را آزما یا ماهواره

 نیزم سطح از یليما 031 ارتفاع در که نیچ يیوهوا آب ةماهوار داشت، همراه به زین را یغرب
 ینظام یهاتیفعال اساس، نیهم بر. گرفت قرار هدف کیبالست موشک کي با ،بود شده مستقر
به وقوع  یجهان جامعةشدن کيبر نزد ریاخ انیسال یط يیدر صنعت فضا شگامیپ یهادولت

 یعیطب طور بهداللت دارد که  گرياز هر زمان د شیب جو یماورا یدر فضا یحاتیرقابت تسل
 را به دنبال خواهد داشت. جو یماورا یاز فضا ینظام استفادةگسترش  یبرا هاتالش دولت

 

 جو یماورا یفضا یراهبرد تی. اهمب

قلمرو  نيدر ا ینظام یها تیتداوم فعال گريد لیدل ،جو یماورا یفضا یو ذات یراهبرد ارزش
 راتییتغ جاديبالقوه جهت ا تیظرف یدارا جو یماورا یفضا ةناشناخت و شناخته یهایژگياست. و

 تیامن و صلح ،تجارت ،اقتصاد ،یاجتماع مسائل لیقب از بشر یزندگ یهاجنبه یدر تمام یاساس
وامدار  یریچشمگ طور به جو یماورا یفضا یراهبرد تیماه گر،يد. به عبارت است یالمللنیب

 سهم که است نیزم ةکر یرو بر کیتیژئوپل و یاجتماع ـ یاقتصاد مسائل بر طیمح نيا ریتأث
طبق است.  افتهياختصاص  جو یماورا یاز فضا ستفادها و اکتشاف به یجهان اقتصاد از یاعمده

 عرصةدر جهان در چهار  يیفضا یهاتیفعال ةیکلمجموع ارزش  6101در  06فضا ادیبناعالم 
کنترل  ةيپا ـ نیزم زاتیتجه و پرتاب ساتیتأس ماهواره، دیتول ،یاماهواره یصنعت خدمات تجار

  03.است شده زده نیتخم دالر اردیلیم 000 بر بالغ يیفضا یهاتیفعال تيريمدو 
در  یدینقش کل ،در آن افتهياستقرار زاتیو تجه جو یماورا یفضا ،یاقتصاد ریبر تأث عالوه
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 از یمتنوع ةگستر به توانیم راستا نیهم در. دارند یجوامع انسان یو اجتماع یاسیس توسعة
 منابع از محافظت آموزش، بهداشت، منابع، تيريمد ،یناوبر ارتباطات، رینظ يیفضا یهاتیفعال
 ريتصاو از استفاده با بشر حقوق و یالمللنیب نیقوان نقض از یآگاه و سمت کي از یعیطب

تا صنعت  شودیسبب م یبشر یشگرف بر ابعاد مختلف زندگ راتیتأث نيا 00.دکر اشاره یاماهواره
 به منجر امر نيا و کند دایپ یاندهيفزا یراهبرد تینسبت به گذشته اهم يیصنعت فضا

 ازجمله جو یماورا یبر فضا ریجانبه و فراگ تسلط همه یبرا هادولت کالن یها یاستگذاریس
 شده است.  ینظام سلطة
 

 ینظام و ییفضا عیصنا تنگاتنگ ارتباط. ج
صنعت  توسعةو  یریگشکل ،جو یماورا یدر فضا ینظام یهاتیاستمرار فعال نةیزم نیسوم
 يیفضا یهاتیفعال ةاست. شالود یدر بستر بخش نظام یتيريو مد یاز ابتدا از لحاظ فن يیفضا
که در قرن  يیاز زمان آغاز عصر مدرن فضا ،باشند یتجار اي زیآمصلح مقاصد یدارا نکهيا از اعم
اساساً  00.شد یگذارهيپا ینظام عيدر صنا ،شدپرتاب راکت و موشک همراه  یفناور توسعةبا  60

 ورود ةیاول شرط که است امر نيا نشانگر ،زمان بستر در يیفضا یهاتیفعال توسعةروند  یبررس
 تیفعال هرگونه انجام. استحوزه  نيالزم در ا یاز امکانات فن یمندبهره ،جو یماورا یبه فضا

 خواهد سریم آن شرانیپ یروین و کیبالست یهاموشک دیتول دانش ارداشتنیدراخت با تنها يیفضا
 محسوب هاتیحاکم ینظام بخش با يیفضا صنعت تنگاتنگ ارتباط ديؤم تیواقع نيا که بود

  02.شودیم
به  زین يیفضا یهاتیفعال تيريمد ،از آغاز ،یو نظام يیفضا عيدر صنا یفناوربر تشابه  عالوه

 هادولت ینظام بخش تیصالح ةطیکامل در ح طور به توجهقابل  یاقتصاد ةنيهز و تیاهم لیدل
 ،آن دنبال به و يیفضا صنعت در یسازیخصوص یصعود روند رغم یعل امروزه .داشت یجا

 یو نظام یتجار یهاتیفعال ةادار هنوز ،گريکدي از ینظام و یتجار يیفضا یهاتیفعال کیتفک
 در کشورها ینظام بخش نقش و است هشدکامل مستقل ن طور به جو یماورا یدر فضا

 میمستق ریتأث خصوص در 07.خوردیبه چشم م میرمستقیو غ میمستق طور به يیفضا یها تیفعال
 یحت اي یو تجار یبخش نظام انیم کیبه عدم تفک توانیم يیفضا یهاتیفعال بر ینظام بخش
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 یشمال کره و رانيا ه،یروس ن،یچ رینظ يیکشورها در يیفضا یها تیمطلق دولت بر فعال تیحاکم
 بيو تصو يیفضا یهاتیفعال یسازیبا وجود خصوص کايامر متحدة االتيدر ا 01.کرد اشاره

 همچنان ،جو یماورا یفضا حوزةبه ورود در  یبخش خصوص قيو تشو تيمتعدد در حما نیقوان
، کشور نيا ینظام یو نهادها یبخش خصوص انیم میرمستقیو غ میمستق طور به یکيارتباط نزد

 صدور و هيپا ـ فضا یهاداده و یاماهواره ريصاوت افتيحاکم بر در یدر قالب نظام حقوق
  02.دارد وجود دور از  سنجش اطالعات و يیفضا یها یفناور

 ،جو یماورا یدر فضا ديجد ینظام تیظهور هر نوع فعال الذکر،فوق ةگان سه ليدال به  توجه با
 نیدارد. از هم جو یماورا یاز فضا ینظام استفادةاستمرار  یهانهیزم یبقادر  شهير ديبدون ترد

 ،جو یماورا یدر فضا یکاو مانند معدن نينو ینظام یهاتیفوق، فعال ليدال یبقارو، با اثبات 
داشته باشد، احتمال دارد با دو  رتيمغا يیفضا تیحاکم بر فعال یبا چارچوب حقوق یاگرچه حت

 نيتوسط فعاالن ا هادولت گريو سلطه بر د یبرتر لیو تحم ینظام داتيهدف مقابله با تهد
 و دنبال شود. یریگیپ ه،عرص

 

 یاجرام آسمان یاز منابع معدن ینظام استفادة تی. ممنوع2
 مفاد فاقد و مانده ناکام يیفضا یفناور عيدر تطابق با روند سر ،جو یماورا یفضا معاهدةاگرچه 

 که است بوده یا گونه بهآن  ةیاول یطراح تیجامع است، يیفضا نينو یهاتیفعال بر ناظر حيصر
 در معاهده نيا. استدر عصر حاضر  يیفضا یهاتیفعال به اعمال قابل یهاداللت و یمبان یحاو
 بر حاکم یحقوق اصول ةیاعالممتبلور در  یدن اصول حقوقکرآورالزام یبرا یتالش قتیحق
و  ديآیحساب م  به 0223 در 01جو یماورا یفضا از یبردار بهره و کاوش در ها دولت یها تیفعال

 جواز عدم و جواز که دينمایم میترس يیفضا یهاتیفعال ةیکلانجام  یالزم برا یچارچوب حقوق
 لیو تحل یمنظور، بررس ني. به ادشو نییو تب لیمعاهده تحل نيا ةنيآ در ديبا يیفضا یهاتیفعال

و اصل  یجهان یمنفعت عموم عنوان بهناظر بر اصل فضا  بیترتفضا که به معاهدة 0و  0مواد 
 مدنظر قرار گرفته است. ،است یاجرام آسمان گرياز ماه و د زیآمصلح استفادة
 

  یجهان یعموم منفعت عنوان به. اصل فضا 1-2
 یفضا یدر چارچوب حقوق یديو تحد یزياصول تجو یحاو جو یماورا یفضا معاهدة 0 ماده
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 ضمن ماده نيا. دهدیم قرار الشعاع تحت را يیفضا یهاتیفعال یاست که تمام جو یماورا
: داردیدر بند نخست اشعار م جو یماورا یاکتشاف و استفاده از فضا یآزاد شناختنتیرسم به
 در و سود به ديبا ،یاجرام آسمان گريشامل ماه و د ،جو یماورا یاز فضا یبرداربهره و اکتشاف»

در  .«باشد آنان یعلم شرفتیپ اي یقتصادا ةدرج از نظر صرف کشورها، یتمام منافع یراستا
و لزوم انجام  جو یماورا یاکتشاف و استفاده از فضا یاصل آزاد گذاشتنبا کنارهم قت،یحق
 توانیم کشورها یتمام منافع یراستا در و سود به استفاده و اکتشاف از اعم يیفضا یهاتیفعال
الزم جهت انجام  یآزاد یفضا ضمن اراده بر اعطا معاهدة کنندگان نيبرد که تدو ینکته پ نيبه ا
. بودند آگاه عمل یآزاد نيا از یناش داتيتهد و خطرات به نسبت ،هادولت به يیفضا یهاتیفعال
 یتمام منافع یراستا در و سود به يیفضا یهاتیفعال انجام لزوم» عبارت با اساس، نیهم بر

 لیدل به اما. کردند محدود را يیفضا یها تیفعال یآزاد معاهده، 0 ماده نخست بند در «کشورها
رو هروب یآن با ابهامات متعدد يیو قلمرو معنا تیمذکور، ماه عبارت رامونیپ تیشفاف فقدان

  00.شد
 نکهيسو و ا کياز  جو یماورا یمنافع فضا یستیدر خصوص چ جو یماورا یفضا معاهدة

 انیم به یسخن ،دارد قرار کشورها یتمام منافع یراستا در يیفضا یهاتیاساساً چه نوع فعال
سازمان ملل متحد  جو یماورا یاز فضا زیآم صلح استفادة ةتیکم راستا نيا در. است اوردهین

فضا را در دستور کار خود قرار داد که حاصل  معاهدة 0ماده  رامونیپ یسازشفاف 06،)کوپوس(
 ةیاعالم اتخاذ قالب در آن یحقوق یفرع ةتیکم و کوپوس در هادولت ةسال  نيمذاکرات چند

. عدم شد متبلور 0222در  03جو یماورا یسازمان ملل متحد ناظر بر منافع فضا یعموم مجمع
علت  ،يیصنعت فضا حوزةدر  یالمللنیب یهمکار تیوضع از توسعهدر حال  یکشورها تيرضا
. در اصل، ديآ یم بحساسازمان ملل متحد به  یتوسط مجمع عموم هیاعالم نيصدور ا یاصل

 لزوم با برابر را فضا حقوق در یالمللنیب یمفهوم همکار ،توسعهدر حال  یکشورها
 حوزه نيا در توانمند ریغ یهادولت با يیفضا یهاتیفعال از حاصل منافع گذاشتن اشتراک به

 یهاتیفعال از یناش منافع از یمندعدم بهره لیخود را به دل یتيمبنا نارضا نيو بر ا 00دانسته
به  77گروه  شنهادیدر پ ،جو یماورا یمنافع فضا ةیاعالم نيمراحل تدو ی. طدندکراعالم  يیفضا

 ،يیفضا یهاتیفعال از یناش منافع به هادولت یمانند دسترس یمسائل ديباکوپوس اظهار شد که 
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 میمفاه تیماه ،از همه ترمهم و يیفضا اکتشافات از حاصل منافع ةعادالن عيتوز سازوکار
 جو یماورا یفضا منافع ةیفضا در اعالم معاهدة 0مذکور در بند نخست ماده « منفعت و سود»
  00شوند. نییتب

 یبستر مناسب جهت تحقق همکار نکهيا رغم یعل ،جو یماورا یفضا منافع ةیاعالم
 مدنظر میمفاه یسازشفاف در سازد،یم فراهم را يیفضا یهاتیفعال حوزةدر  یالملل نیب
 است قاصر يیفضا یهاتیفعال منافع یسازشفافو  ،خاص طور به ،هیاعالم نيا شنهاددهندگانیپ
 یهاتیفعال در کشورها منفعت و سود میمفاه ابعاد خصوص در حيتصر و نییتب هرگونه فاقد و

 یراستا در و سود به يیفضا یهاتیفعال انجام عبارت دربارة روشن فيتعر فقدان با. است يیفضا
 گسترش و توسعه مباحث به را مذکور عبارت ،معاصر غالب یحقوق اتیادب کشورها، یتمام منافع

 قیدق یاما با بررس. دکنیم محدود يیفضا یهاتیفعال از یناش منافع اشتراک و يیفضا صنعت
معنا  ني؛ به ادکرآن اتخاذ  ریدر تفس ديجد ینگرش توان یم 0227فضا  معاهدة 0بند نخست ماده 

اکتشاف و  یو محدودکننده در خصوص اصل آزاد یشرط یتیماه شتریکه عبارت مذکور ب
بند نخست  یپردازدر عبارت «ديبا» واژةاستفاده از  قت،یدارد. در حق جو یماورا یاستفاده از فضا

سود و  یکه در راستا یرا مادام جو یماورا یاست که اکتشاف و استفاده از فضا یبه نحو 0ماده 
اعالم  ن،يبنابرا ؛دکنیم یمجاز و مشروع تلق ،جهان قرار داشته باشد یکشورها یمنفعت تمام

با سود  رتيشرط و مغا نيا نیدر صورت عدم تأم يیفضا تیفعال کي تیو عدم مشروع تیممنوع
 0عبارت در ماده  نيا یحقوق گاهيجا نییخواهد بود. حال با تع یهيکشورها بد یو منفعت تمام

 یامور چه بر مشتمل يیفضا یهاتیفعال یجهان یخواهد بود که شرط سودمند نيا یاصل مسئلة
 برقرار یجهان یعموم منفعت با یآسمان اجرام یمعدن منابع ینظام کاربرد انیم ینسبت چه و بوده
 .است
 یسودمند بودنینسب به توجه ،یجهان یعموم منفعت یستیچ یبررس به پرداختن از شیپ
 تیفعال یسودمند تینسب. است یضرور کامالً یامر یخصوص نهاد اي دولت کي يیفضا تیفعال
 زمان در يیفضا تیفعال کي ،هادولت یمل منافع تفاوت و تنوع لیدل به که است معنا بدان يیفضا

 گريکشور د انيبه ز نیکشور و همچن کيمنفعت  یبه سود و در راستا تواندیم کساني طيشرا و
قدرت  یارتقا مسئلة بادر رابطه  یسودمند تیمثال، نسب عنوان به 02کشورها قلمداد شود. گريد اي

توان  تيمنجر به تقو يیفضا یها تیکامالً مشهود است. فعال يیفضا یها تیاز فعال یناش ینظام
 دیسودمند و مف ،منافع مشترک یدارا یها دولت اياگرچه به نسبت آن دولت  ،دولت کي ینظام
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 یبه سود و در راستا ،یالملل نیمعدود در روابط ب یکشورها سلطة شيافزا لیبه دل ،شود یم یتلق
 یسودمند آن، برشد. عالوه  نخواهدها قلمداد  آن بکشورها نبوده و مطلو گريمنفعت د

 یماورا یفضا ةناشناخت طیمح از اطالعات و یآگاه شيافزا با زمان طول در يیفضا یها تیفعال
 آورجامع و الزام فيبا فقدان تعر 07.شود اعالم بارانيز و شده رییتغ دستخوش تواندیم جو

خود  یمنافع مل هادولت تا بود خواهد یهيبد ،کشورها یتمام منفعت و سود یستیچ از یالملل نیب
فعال در  گرانيباز گريدانسته و به منافع و حقوق د يیفضا یهاتیفعال یسنجش سودمند اریرا مع
 در یالمللنیبر روابط ب یطيشرا نیچن تیحاکم جه،یدر نت 01.ندکنتوجه ن جو یماورا یفضا حوزة
 قیتطب خصوص در هاموضع دولت یجز تشتت و گسستگ یحاصل ،جو یماورا یبا فضا رابطه

 0مندرج در ماده  يیفضا یهاتیفعال یجهان یسودمند لزوم شرط با يیفضا نينو یهاتیفعال
 یسودمند خصوص در هامواضع دولت انیرفع تشتت م منظور بهفضا نخواهد داشت.  معاهدة

 یدارا و سودمند يیفضا تیفعال قيمصاد بر ناظر واحد ریتفس به یابیدست و يیفضا یهاتیفعال
 یماورا یفضا حوزةدر  یجهان یمنفعت عموم صیتشخ اریمع ةارائ کشورها، یتمام یبرا منفعت

 بر آن بناشدن ،یجهان یعموم منفعت شرط یپرداز عبارت در دقت. رسدیبه نظر م یضرور ،جو
 عنصر گر،يد  عبارت  به .کندیم انينما را «کشورها یتمام» و «منفعت» مهم عنصر دو ةيپا

 جامعةبه  تیمطلوب نيکشورها بر تعلق ا یو عنصر تمام يیفضا یهاتیفعال تیمطلوب بر منفعت
 ةجمل در یجهان یعموم منفعت قيمصاد افتني ةقاعد ،بنتهام ةدیعق به که دارد داللت یالمللنیب

 نخست، گام در اساس نيبر ا 02.شودیم خالصه «تعداد نيشتریب یبرا یسودمند نيتر بزرگ»
توسعه و  اي یبشر یزندگ لیبهبود و تسه یکل نةیزمکه در دو آن است  سودمند يیفضا تیفعال

 از یبرخوردار نیتضم. دشون محسوب آورانيو ز کند فاينقش مؤثر ا يیصنعت فضا شبردیپ
 کندینم تيکفا یجهان یسودمند شرط با يیفضا یهاتیفعال تطابق احراز یبرا صرف یسودمند

 در. دشویم یبررس یالمللنیب جامعةدر  يیفضا یهاتیفعال سودمنددانستن ةگستر یبعد گام در و
 جامعة دهندة لیتشک یهادولت یتمام یسو از يیفضا تیفعال کي یسودمند اگرچه مرحله، نيا
 یاعضا تيدر نظر اکثر يیفضا تیفعال کي تیمطلوب ،رسدیم نظر به ممکنریغ باًيتقر ،یالمللنیب

 .رساندیم اثبات به را یجهان یسودمند شرط دوم عنصر حصول ،یالمللنیب جامعة
 چرا ،دانست یجهان یعموم منفعت بارز قيمصاد از یکي را یالمللنیب تیامن و صلح توانیم

بلکه محافظت و استمرار آن  ،ارزشمند است یامر خودتنها در ذات  نه یالمللنیب تیامن و صلح که
 در متحد ملل سازمان منشور. ردیگیم یجا یالمللنیب جامعة یاعضا یتمام یدر قلمرو منافع مل
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 یبعد یهاسازمان را نجات نسل نيا سیتأس یهدف اصل ،حيصر طور به خود ةمقدم نینخست بند
سازمان در  نيمقدمه بر عزم راسخ ا 7و  2 یو در بندها 21است کرده میترس جنگ یبال از

 یالمللنیب تیامن و صلح از استو حر میتحک منظور بهعضو  یهادولت یو اتحاد قوا عیتجم
 تیصلح و امن ،یدادگستر یالملل نیب وانيد ةبرجست یقاض ،مایبرونو س ن،یهمچن 20.دکنیم دیکتأ
ها واگذار  دولت اریاحترام به آن به اخت دينبادانسته که  یجهان یرا انعکاس منفعت عموم یالملل نیب

آن را  الملل نیحقوق ب ديست، باا ها دولت همة توجه که مورد یموضوع عنوان بهشود، بلکه 
 اجرام یمعدن منابع از ینظام یبرداربهره ن،يبنابرا 26.دکن تيحما از آن وسد شناب تیرسم به

 آن مصداق نيترمهم و يیفضا یهاتیفعال یجهان یسودمند لزوم شرط ةنيآ در ديبا یآسمان
 یاجرام آسمان یمنابع معدن یکاربرد نظام ،شود. بدون شک یابيارز یالمللنیب تیامن و صلح یعني

 یامر ینظام ادوات و زاتیتجه دیتول نديفرا در منابع نيا به هادولت یراهبرد ازین نیتأم لیبه دل
 را يیفضا یها تیفعال یسودمند شرط نخست عنصر که شد خواهد یتلق سودمند و مطلوب
 استفادةخواهد بود.  ديمحل ترد یجهان جامعةعموم  یمنفعت برا نيا تیاما جامع دکن یم برآورده

 یبرخ تنها یِنظام یهایو توانمند تیظرف یارتقاباعث  یاجرام آسمان یاز منابع معدن ینظام
 تيبشر یتمام  که متعلق به یطیاز استفاده از مح یقدرت ناش شيافزا نیاما چن دشو یم ها دولت

 خاص یهادولت یبرخ تنها نفع به یالمللنیب جامعة یاست، سبب تزلزل در روابط اعضا
 محل یآسمان اجرام یمعدن منابع از ینظام یبردارمنفعت بهره تیجامع ،رهگذر نيو از ا 23دشو یم

 .شود یم واقع خدشه
 

 یدر اجرام آسمان ییفضا یهاتیفعال بودن زیآمصلح لزوم. 2-2
 یبرداربهره تیعدم مشروع اي تیمشروع مسئلة ،يیفضا یها تیفعال یبر شرط سودمند عالوه
 ماًیجو که مستق یماورا یفضا معاهدة 0در پرتو ماده  ديبا یاجرام آسمان یاز منابع معدن ینظام

بند  دو ةدربردارند 0شود. ماده  یاست بررس جو یماورا یاز فضا ینظام استفادةمرتبط با موضوع 
بند  20جو است. یماورا یمتفاوت در فضا منطقةدو  بامجزا در رابطه  یحقوق یهاداللت با

 اءیاش گونه چیکه ه ندشومتعهد  ديعضو معاهده با یها دولت»: داردیم انیماده ب نينخست ا
قرار  نیرا در مدار زم یجمع کشتار یها از سالح گرينوع د چیه اي یا هسته یها ح حامل سال
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 یدر فضا یگريد قيطر چیبه ه اي دکنننصب ن یرا در اجرام آسمان يیها سالح نیندهند، چن
 .«جو قرار ندهند یماورا

 رینظ ینظام متعارف حاتیتسل از استفاده رامونیپ ابهام موجب ،نخست بند نگارش ةنحو
 مفهوم استنباط به منجر تاًينها که است شده ینظام یهاو ماهواره 20یاماهواره ضد یهاسالح

در  شدهحيتصر ینظام تیماه با يیفضا یهاتیفعال تیممنوع یمعنا به یجزئ یسازینظامریغ
 یماورا یفضا معاهدة 0ماده  6اما بند  22.شودیم اراتیس نیب یو فضا نیفضا در مدار زم معاهدة

 اجرام ريسا و ماه از استفاده»: داردیبند اشعار م نياست. ا 0از بند  یمقررات متفاوت یحاو جو
 یها گاهيپا جاديا. باشد زیآم صلح مقاصد یبرا منحصراً ديبا معاهده، عضو دول توسط یآسمان
 ديبا یآسمان اجرام در ها شيرزما یاجرا و سالح هرگونه شيآزما استحکامات، و ساتیتأس ،ینظام

 زیآم صلح مقاصد هرگونه یبرا اي یعلم قاتیتحق یبرا ینظام پرسنل از استفاده دينبا. باشد ممنوع
 و ماه در زیآم صلح کاوش یبرا الزم امکانات اي زاتیتجه هرگونه از استفاده. باشد ممنوع گريد

 .«باشد ممنوع دينبا زین یآسمان اجرام ريسا
ورود بشر به  يیتنها علت غا عنوان به «زیآممقاصد صلح» واژةکاربردن  با به 0ماده  6 بند

آن،  بر. عالوه کندیم اعمال ینظام یهاتیفعال بر ترجامع یتيمحدود ،یو کرات آسمان اراتیس
 به تنها زیآمصلح منحصراً ةاستفاد لزوم حکم است، شده ذکر دوم بند صدر در که گونه همان

بند بر مفهوم  نيا ن،ياست؛ بنابرا افتهياختصاص  یاجرام آسمان گريماه و د از استفاده
 ینظام یهاتیفعال ةیکلآن  ليکه ذ کندیم داللت یآسمان اجرام ريسا و ماه یکل یساز یرنظامیغ
و  یحکم قانون تیماه زيلذا تما 27.شودیم یتلق ممنوع یآسمان اجرام ريسا و ماه در صلح زمان در

 خواهدیم عضو یهافضا از دولت معاهدةمشهود است و  0با بند  سهيدر مقا 6موضوع آن در بند 
 که داشت توجه ديبا. کنند استفاده زیآمصلح مقاصد یبرا منحصراً یآسمان اجرام گريد و ماه از تا

 واژةکه  را دارد یاثر حقوق نيا 0ماده  6و  0در بند  طیدو مح انیم رفتهيپذصورت کیتفک
 ةمطلق بر کر طور بهو ( اراتیس انیم ی)فضا جو یماورا یخال یبر فضا یجزئ طور بهرا  زیآم صلح

 . دکنیم اعمال یآسمان اجرام گريد و ماه
عام و مبهم  طور به ،شودیم یتلق 0ماده  6در فهم ابعاد بند  یمحور مسئلةکه  زیآمصلح واژة

در رابطه  یحیو توض فيتعر گونه چیهمعاهده  نياست و ا رفته کار به جو یماورا یفضا معاهدةدر 
 انیم اختالف منشأ همواره زیآمصلح واژةاساس،  نی. بر همدهدینم ارائه واژه نيا تیماه با
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 جو یماورا یحاکم بر فضا یحقوق اصول ةیاعالم اتخاذ از پس. است بوده دانانحقوق و هادولت
عبارت  ریدوگانه در خصوص تفس یجو، استنباط یماورا یفضا معاهدةو متعاقب آن  0223
 ینظام اي یرنظامیمقاصد غ یرا برا جو یماورا یشکل گرفت که امکان استفاده از فضا زیآم صلح

 یبه منافع مل توجه ةيپا بر ،توسعهدر حال  یبلوک شرق و کشورها 21.داندیم سریم متجاوزانه ریغ
 زیآم عبارت صلح یرا برا 22یسازیرنظامیغتحت عنوان  قیمض یریتفس ،و بلندمدت خود

اطالع از  لیبه دل کايامر متحدة االتيباالخص ا ،بلوک غرب یعنيمخالف،  یاما در سو دنديبرگز
 جامعةرا به  71تجاوز عدم نام به موسع ریتفس ،ینظام ـ يیصنعت فضا یراهبردفوق  تیاهم

 تیجو شامل ممنوع یماورا یفضا یسازیرنظامیغنخست،  گروه ةدیکردند. به عق یمعرف یجهان
باورند  نيگروه دوم بر ا اما 70.است ینظام مقاصد هرگونه یبرا هيپا ـ فضا زاتیتجهاستفاده از 

از  ینظام استفادةو  یستن جو یماورا یفضا یسازینظام عدم ز،یآمصلح واژةمفهوم مقابل که 
 تعهدات گريد و متحد ملل سازمان منشور 6 ماده 0که مطابق بند  یمادام ،جو یماورا یفضا

به هر کدام از  شيگرا ن،يبنابرا 76.داشت نخواهد المللنیب حقوق با یرتيمغا شود، انجام یالمللنیب
 یبرداربهره تیمشروع فهم در کنندهنیینقش تع ،گريد ریتفس کي یحقوق یمبان تيتقو اي ریتفاس
 .دارد یآسمان اجرام یمعدن منابعاز  ینظام

 

 ییفضا یهاتیفعال یسازیرنظامیغ ریتفس تیارجح لی. دالالف

دو نکته را استنباط  توانیجو م یماورا یفضا معاهدةدر سراسر  زیآمصلح واژة قیدق یبررس با
مرتبه در رابطه  پنج ،جو یماورا یفضا معاهدة یدر تمام زیآمصلح واژة یکل طور . نخست، بهدکر
 0است. دوم، ماده  رفته کار  به یآسمان اجرام بامرتبه در رابطه  دوو تنها  جو یماورا یفضا با

اجرام  گريرا در خصوص ماه و د زیآمصلح واژةخاص  طور بهاست که  یافضا تنها ماده معاهدة
فضا متناسب با  معاهدة یدر تمام زیآمصلح واژة تیماه ن،ياستفاده کرده است؛ بنابرا یآسمان

 ریبدان معنا خواهد بود که تفس نيخواهد شد. ا ریتفس معاهده 0مقررات خاص مندرج در ماده 
 رفته کار  به آن باکه در رابطه  یطیمتن و مح اقیبا س متناسب ،زیآمصلح واژةموسع از  اي قیمض

که  یطيدر شرا اساس، نيبر ا. دشویاتخاذ م (یاجرام آسمان گريماه و د اي جو یماورا ی)فضااست 
از  یموسع که حاک ریاتخاذ تفس رود،یبه کار م جو یماورا یدر خصوص فضا زیآمصلح واژة

 طور به 0موجود در بند نخست ماده  یخأل حقوق رايخواهد بود ز یمنطق ،عدم تجاوز است کرديرو
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of weaponization, J. Space L. 36, 2010, p. 254. 
69. Non-military 

70. Non-aggression 

71. Su, J., 2010, op.cit., p. 255. 

72. Ibid., p. 260. 
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 ی. اما هنگامدهدیرا م یمقاصد نظام یبرا جو یماورا یخال یاز فضا استفاده ةاجاز میرمستقیغ
 اعمال امکان گريد ،شودیم گرفته کار به یآسمان اجرام گريد و ماه با  رابطه در زیآمصلح واژةکه 
 0ماده  6مندرج در بند  زیآمصلح تیفعال ضرورت که چرا ،ستین فراهم واژه نيا از موسع ریتفس
 قیمض ریاست و تنها تفس رفته کار  به یآسمان اجرام گريد و ماه ةخاص دربار طور به
 طور به جو یماورا یفضا معاهدة کنندگان نيدارد. تدو یاختصاص سازگار نيبا ا( یساز یرنظامیغ)

شدند و بر  یاجرام آسمان گريو ماه و د جو یماورا یفضا طیدو مح انیم زيهدفمند قائل به تما
 6بند  خاص مندرج در دیکتأ به توجه با هدف نيا. دندکر نيتدو زامج یاساس آن مقررات قانون

 شيدایاز پ یریجز لزوم جلوگ یبر امر ،استفاده کرده است« منحصراً» واژةکه از  0ماده 
  73.کندینم داللت یآسمان اجرام گريد و ماه سطح بر ینظام یها تیفعال

معاهده و  اقیس مسئلةجو، فارغ از  یماورا یفضا معاهدة 0ماده  ریدر تفس صورت، هر در
 70.است برخوردار يیباال ارزش از زین معاهده یاجرا در هادولت یبعد ةيرو ز،یآم صلح واژة یمعنا

 رانهیگسخت کرديرو کي هادولت نزد جو یماورا یفضا یسازینظامریغ کرديدر عمل، اگرچه رو
 یاز منافع فضا یمندموجب استمرار بهره کرديرو نيا توسعةدر عوض اتخاذ و  ،ديآیم حساب  به

 نیپرتاب اول یاز ابتدا جو یماورا ی. فضاشودیم طیمح آن در هاو ثبات روابط دولت جو یماورا
چه از نظر  ،گذشته انیسال یامر در ط نيقرار گرفته است و ا ینظام استفادة مورد یارتباط ةماهوار

بوده  یتوجه شاهد رشد قابل یو چه از نظر فن ینظام ـ يیفعال در صنعت فضا یتعداد کشورها
پرتاب  رینظ جو یماورا یاز فضا ینظام منفعل استفادةنوع  کياستفاده تا به امروز  نياست. ا
 وجبم که است بوده یابي تیموقع و یارتباط زودهنگام، اخطار نظارت، و يیشناسا یهاماهواره

 یجاسوس رینظ خاص یهاتیفعال یبعض. است شده یکل طور به هادولت ینظام قدرت تيتقو
نوع  چیمنجر به ه یتينارضا نيا اماناپسند و مذموم دانسته شده است.  هادولت از یاریبس توسط

فضا به علت  معاهدةبه نقض مفاد  یدولت چیحال ه  به و تا است نشدهتوسط آنان  یاعتراض رسم
  70.است نشده متهم منفعالنه ینظام یهاتیارتکاب فعال

 یبه فضا یو نظام یحاتیو گسترش رقابت تسل ديتشد دربارة ینگران رغم یعل ن،يبنابرا
توجه  انيشا نکتةاست. اما  دهيرا به خود د ینظام یهاتیفعال از یزانیم ،طیمح نيا ،جو یماورا

 (اراتیس انی)م جو یماورا یخال یفضا منطقةمذکور در  ینظام یهاتیفعال یاست که تمام نيا
 ینظام تیبا ماه تیفعال چیه عرصةتا به امروز  یاجرام آسمان گرياست و ماه و د دادهرخ 
سو و  کياز  جو یماورا یخال یکشورها در فضا ینظام یهاتیفعال تمرکز ن،يبنابرا اند؛ هدنش

 ،گريد یسو از یآسمان اجرام یرو بر گوناگون یهاتیفعال انجام در يیصنعت فضا یتوانمند
 

73. Hobe, Stephan, Bernhard, Schmidt-Tedd, Schrogl, Kai-Uwe, op.cit. p. 318. 

74. United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, Art. 31 (3)(b). 

75. Su, J., 2010, op.cit. p. 258. 
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 رغمیعل يیفضا شگامیپ یهادولت که آورندیم فراهم را جهینت نيا به یابیدست مقدمات
 خالف را، ینظام مقاصد یبرا یآسمان اجرام گريد و ماه از استفاده الزم، يیتوانا از یبرخوردار

 عدم کرديرو توسط یآسمان اجرام یرو بر متجاوزانهریغ ینظام یهاتیفعال شدنیتلق عمشرو
 .انددهيورز امتناع يیهاتیفعال نیچن انجام از حال  به تا و دانسته ممنوع تجاوز،
 

 الملل نیحقوق ب توسعةدر روند  زیآم مفهوم صلح ی. ارتقاب
 تیامن یشورا 3102 شمارة جلسة يیابتدا ةیانیب ،جو یماورا یفضا معاهدة 0بر ماده  عالوه

جنوبگان،  قارة معاهدة رینظ یمتعدد یالمللنیب اسناد در زیآمصلح واژة انیب 72،سازمان ملل متحد
درک  از یحاک ،يیایمیش حاتیتسل منع ونیکنوانس و یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب اساسنامة

عدم تجاوز است.  ریبر تفس یسازیرنظامیغ ریتفس یتفوق و برتر ديؤماز مفهوم صلح و  یمترق
موسع و مثبت  يیبه معنا یو منف قیمض یاز مفهوم الملل نیحقوق ب توسعةبا  یالمللنیصلح ب واژة
 و یجهان یهاضرورت مشترک، یها ارزش از افتهيارتقا یآگاه با هامروز 77شده است. ليتبد

. است گرفته خود به ترعیوس يیمعنا ،صلح مفهوم ت،يبشر تیوضع بهبود بر ناظر یجمع تیمسئول
از بروز مخاصمه و جنگ  یریجلوگ گريد ،به صلح در عصر حاضر یابیدست منظور به رو نیهم از

کامل از حقوق بشر و  یبرخورداراز  نانیبلکه حصول اطم ست،ین یتحقق مفهوم صلح کاف یبرا
 مهم نيا حصول یبرا ستيز طیمح از محافظت و توسعه یبرا یالمللنیب جامعةاقدام  یکل طور به

  71.رسدیم نظر به یضرور
 کرديبا رو یشتریب یو سازگار افتهيدر زمان معاصر ارتقا  الملل نیصلح در حقوق ب واژة

 طور بهصلح  نيکرده است. مفهوم نو دایپ المللنیب حقوق ساختار چارچوب در یسازیرنظامیغ
سازمان ملل متحد منعکس شده است.  تیامن یشورا 3102 شمارة جلسة يیابتدا ةیانیشفاف در ب

 میتحک ةکنندنیتضم گريد هادولت انیم در ینظام تنش و جنگ عدم»: داردیاظهار م هیانیب نيا
 ،یاجتماع ،یدر امور اقتصاد یثباتیب یرنظامیغ علل بلکه ستین یالمللنیب تیامن و صلح

 72.«نديآیم حساب  به تیامن و صلح هیلع ديجد داتيتهد عنوان به ،یطیمح ستيبشردوستانه و ز
در  یالمللنیب یناظر بر همکار 6102 در خود ةساالن ةسازمان ملل متحد در قطعنام نیهمچن

و  يیفضا یفناوراستفاده از دانش و »خاطرنشان کرد که  11جو یماورا یاز فضا زیآم صلح استفادة
 

76. United Nation Security Council, Note by the President of Security Council, January 1992, s/23500. 

 .001، ص 0320، مجد، یالمللنیب تیحقوق بشر: صلح و امنوکیل، امیرساعد؛ . 77

78. Skordas, Achilles, Peace, Proposal for the Preservation of, The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. Oxford University Press, 2012, p. 139. 
79. United Nation Security Council, op.cit., p. 3. 
80. United Nations General Assembly, International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space, 

A/RES/71/90, 2016. 
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 قابل آن رینظ و یتماعاج ،یاقتصاد یهانهیدر زم یکاربرد آن سبب شده است تا اهداف جهان
 يیفضا یهایفناوربر ضرورت استفاده از منافع  نیقطعنامه همچن نيدر ادامه ا .«باشند حصول

 قابلیت انگریب مستندات نيا .کندیم دیتأک 613110 داريپا توسعةتحقق اهداف سند  یدر راستا
در  نيبنابرا است؛ نیزم ةو کر تيبشر یبهبود وضع کنون یارتقا یبرا يیفضا صنعت میعظ
 عرصةصلح در  ةزنندبرهم توانندیم یطیمح ستيو ز یاجتماع ،یکه علل اقتصاد یطيشرا

 ماًیمستق که یآسمان اجرام گريد و ماه در ینظام یهاتیفعال یاول قيطر به شوند، یتلق یالملل نیب
 ريمغا زیآمصلح مفهوم با هستند لیدخ یالمللنیب عرصةثبات در  خوردنبرهم و تنش جاديا در

 معاهدات از یبرخ یبررس با داريپا توسعة یصلح در راستا تیدانسته خواهند شد؛ لذا حفظ و تثب
 منع ونیکنوانس و یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب اساسنامةجنوبگان،  قارة معاهدة رینظ یالملل نیب

 که شود یم انينما یخوب به نکته نيا ،يیایمیش حاتیتسل از استفاده و رهیذخ د،یتول توسعه،
 . دشو یم اشاره آن به ادامه در که باشند زیآم صلح اهداف یبرا ديبا یعیطب منابع از استفاده

 يیایجغراف یهاطیمح دادنقرارمورد خطاب ثیفضا، از ح معاهدةجنوبگان و  قارة معاهدة
هستند  ینقاط مشترک متعدد یحاو ،عصر کيدر  نيو تدو یالدیم 21و  01 دهةدر  نينو
 قارة معاهدةبا اقتباس از  یفضا تا حدود معاهدةمعتقدند  دانانحقوق از یاعده که  یطور به

 حساب  به یسازیرنظامیغ مسئلةموفق در  یامعاهده که نمونه نيشده است. ا نيجنوبگان تدو
. شود استفاده زیآمصلح اهداف یبرا فقط ديبا جنوب قطب» :داردیم انیب خود 0 ماده در ،ديآیم

 یهاشيرزما انجام ،ینظام استحکامات و هاگاهيپا جاديا مانند ینظام تیماه با اقدام هرگونه
 یپردازعبارت 16.«ممنوع اعالم شود ديمنطقه با نيا در سالح نوع هر شيآزما نیهمچن و ینظام
 استنباط جز یاجهینت ،یو سلب یجابيا اتیآن است که استفاده از ادب دهندةنشان مذکور ةماد

است که  نيباشد ا توجه مورد تواند یم آنچه. ندارد یسازینظام و زیآمصلح مفهوم دو تقابل
 رجنوبگان و منابع موجود د قارةدر ابتدا بر لزوم استفاده از  ،جنوبگان قارة معاهدة کنندگان نيتدو
 نيرا در ا ینظام تیبا ماه تیانجام هرگونه فعال ،و در ادامه دیکتأ زیآمصلح اهداف یراستا در آن

 الذکر است.  دو مفهوم فوق نياز تبا یامر حاک نيدند که اکر یمنطقه نه

نقش  هبمکرر  طور به یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب اساسنامةجنوبگان،  قارة معاهدةبر  عالوه
 دیتأک و اشاره زیآمصلح مقاصد یبرا یاهسته یتوسعه و کاربرد انرژ قات،یآژانس در تحق نيا
نهاد در  نيا یهاعضو از کمک یکشورها استفادةآژانس موظف است از عدم »که  کندیم

 آژانس اساسنامة ،طور که مشهود است  همان 13.«کندحاصل  نانیاطم یمقاصد نظام یراستا
 

81. United Nations General Assembly, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development, A/RES/70/1, 2015. 
82. The Antarctic Treaty, 1959, Art. 1. 

83. Statute of the International Atomic Energy Agency, 1956, Art. 2. 
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 از زیآمصلح استفادة نیسازمان ناظر در تضم نيبر نقش ا دیکتأ با زین یاتم یانرژ یالمللنیب
در مصارف  یانرژ نياز عدم کاربرد ا کردنحاصل نانیاطم لزوم و سو کي از یاهسته یانرژ
 . کندیم داللت یسازینظام و زیآمصلح واژةبر تقابل  ،ینظام

مصارف  نیهمچن يیایمیش حاتیتسل از استفاده و رهیذخ د،یتول توسعه، منع ونیکنوانس در
 يیایمیش یهاتیفعال تیممنوع ةدامن در زیآمصلح مقاصد و يیدارو ،یقاتیتحق ،یکشاورز ،یصنعت

از مفهوم مقاصد  یکاربرد فياگرچه تعر ونیکنوانس نيدر ا 10.نشده است منع ونیکنوانس نيا در
 نياز شمول موارد مورد جواز نشانگر ا ینظام یهاتیفعال ساختنخارج است، نشده ارائه زیآمصلح

 یسیآم انینظر در ب ني. اکندداللت  بودن ینظام بر تواندینم زیآم صلح واژةامر خواهد بود که 
منعکس شد که  گونه نيا 6103در  يیایمیش حاتیتسل ونیدر کنوانس حاضر ةکنندمذاکره ،يیکورا

 ونیمتن کنوانس اقی. سکندیجز بر عدم خشونت و زور داللت نم زیآم صلح واژةمتداول  یمعنا»
 نکته نيا بر ،شده است انیدر آن ب «زیآم مقاصد صلح گريد»که عبارت  يیایمیش حاتیتسل

 اهدافو سودمند و نه  دیمقاصد مف ةیکل دربرگرفتن صرفاً واژه نيا اریاخت از مراد که دارد داللت
  10.«است ینظام

 طیمح نيداشت که ا انیب توان یم جو یماورا یصلح در قلمرو فضا بادر رابطه  نيبنابرا 
موسع را دارد. اکتشاف و  یآن هم در معنا ،صلح یبرقرار یاستفاده در راستا تیقابل عتاًیطب
 جامعةو بهبود  یزندگ یاستانداردها یارتقا و تيحما منظوربه  ديبا جو یماورا یاز فضا تفادهاس
از  تراز بروز جنگ و مهم یریجلوگ قيمهم از طر نيو ا رديکل انجام پذ کي عنوان به المللنیب

بشردوستانه و  ،یاجتماع ،یاقتصاد یاستانداردها یارتقادر جهت  یجابياتخاذ اقدامات ا ،آن
 قابل حصول خواهد بود.  یطیمح ستيز

 

 ییفضا یها تیفعال داریپا توسعة. ضرورت استمرار 3

 یفناوربشر به  یزندگ یوابستگ شيگذشته و افزا دهة پنج یط يیفضا ةشرفتیپ عيصنا شيدایپ با
 گرفته  شکل يیفضا یهاتیفعال تنوع و يیفضا گرانيباز تعداد در رشد  به رو یروند  ،هيپا ـ فضا
بوده  یکنون طيدر شرا یبشر جامعة یبرا یاگرچه متضمن منافع متعدد یاتوسعه نیچن. است
 استمرار ضرورت. کرد خواهد جاديا یفراوان یتیامن و یمنيا یهادر بلندمدت چالش ،است
خاص  طیمح نيضمن حراست از ا ،جو یماورا یبشر در عصر حاضر از منافع فضا یمند بهره

و  داتيمقابله با تهد منظور بهرا بر آن داشت تا  يیفضا شگامیپ یهادولت نده،يآ یهانسل یبرا
 

84. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 

Weapons and on their Destruction, 1993. 
85. Brief of Amici Curiae Chemical Weapons Convention Negotiators and Experts in Support of 

Respondent, Case No. 12–158, US Supreme Court, August 16, 2013. 
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 کنند يیهابرنامه و هااستیس یاقدام به طراح ،جو یماورا یاستفاده از فضا یفرارو یهاچالش
 جامعةمنظور،  نيداشته باشد. بد یرا در پ يیفضا یها تیفعال مدت یطوالن یداريپا نیکه تضم

اقدامات  ریمتعدد نظ یالملل نیمقررات ب نيگذشته، اقدام به تدو انیسال یط يیفضا الملل نیب
بلندمدت  یداريدستورالعمل پا 12،جو یماورا یفضا یهاتیفعال در اعتمادساز و زاتیشفاف
 11يیفضا یهاتیفعال بر ناظر یرفتار یالمللنیب ةنامو نظام 17جو یماورا یفضا یها تیفعال

 بلندمدت یداريپا دستورالعمل هاآن نيتر مهم. است نموده يیاروپاتوسط دول  شدهیطراح
سازمان  جو یماورا یاز فضا زیآمصلح استفادة ةتیکم ليکه ذاست  جو یماورا یفضا یهاتیفعال

و  طرف  کي و اعتمادساز از زا تیده است و متضمن اقدامات شفافش نيتدو )کوپوس(ملل متحد 

 .است گرياز طرف د زیآم مقاصد صلح یعادالنه به فضا برا یدسترس

 اتیدر ادب 12باالبه   نيیپا کرديبا دربرداشتن رو يیفضا یها تیفعال داريپا توسعة سند
 یریگشکل از یریجلوگ جهت آورالزام ریغ داوطلبانه و یچارچوب عمل کي ،يیفضا یگذار استیس
به اجماع در مورد مسائل  یابیو دست جو یماورا یدر استفاده از فضا رمسئوالنهیغ یهاهيرو

دستورالعمل،  ني. در چارچوب اکندیفراهم م يیفضا گرانيباز نیب جو یماورا یمختلف فضا
 به نده،ينامحدود در آ طور به يیفضا یها تیحفظ انجام فعال يیتوانا» عنوان به یداريمفهوم پا

 یهانسل یبرا جو یماورا یفضا طیحفظ مح ،حال نیو در ع ینسل کنون یازهایرفع ن منظور
 جو یماورا یاکتشاف و استفاده از فضا یايعادالنه به مزا یکه اهداف دسترس یا وهیبه ش ندهيآ
 یهاتیفعال یداريپا زومل ن،يبنابرا 21.است شده فيتعر «بخشد تحقق را زیآمصلح مقاصد یراب

خواهد بود  ندگانيآ یبرا جو یماورا یاستمرار منافع فضا نیسنجش تضم اریمع مثابهبه  يیفضا
 یاز منابع معدن ینظام یبرداربهره ازجمله نينو يیفضا تیتطابق هر فعال زانیم ستيبایکه م

 . شود یابيارزدستورالعمل  نيبا ا یاجرام آسمان
 یهاسازه شيدایپ ،يیفضا اتیعمل روزافزون یدگیچیپ ،يیفضا یهازباله شيافزا اگرچه

عوامل  ازجمله بحث مورد سند در يیفضا اجسام عملکرد تداخل و برخورد خطر شيافزا و بزرگ
 توسعةموجود در  یهاچالش اند، آمده شمار به يیفضا یهاتیفعال بلندمدت یداريپا ةدکننديتهد

 اي یاعم از دفاع ینظام یها تیاساساً فعال ،مثال ی. براشودیموارد محدود نم نيبه ا ،داريپا
چرا که  ،در تضاد است یانسان یها تیفعال داريپا توسعة تیبا ماه ،طیمح کيدر  یتهاجم

 ،یکنون مسئلةدر  .است رممکنیغ یامر یتهاجم و یدفاع یها تیفعال انیم زيتما شدن قائل
 

86. Transparency and Confidence-Building Measures (TCBMs) in Outer Space Activities 
87. Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities 
88. International Code of Conduct for Outer Space Activities 
89. Bottom-Up Approach 
90. Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the 

Peaceful Uses of Outer Space, ST/SPACE/79, 2021. 
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به  توانیم واقع در. ستین امستثن قاعده نيا از ،ینظام یبردار بهره منظوربه  يیفضا یکاو معدن
مقاصد  یبرا يیفضا یها تیو انجام فعال يیفضا یها تیبلندمدت فعال یداريتنگاتنگ پا رابطة
 يیفضا یهاتیفعال بلندمدت یداريپا دستورالعمل ةامر در مقدم نيچرا که ا ،اذعان نمود زیآم صلح

بر درک  یداوطلبانه مبتن یها دستورالعمل توسعة» که داردیم اشعار سند نيا. است شده منعکس
مقاصد  یباثبات و امن برا یطیمح ديبا یاتیاز نظر عمل جو یماورا یمسئله است که فضا نيا

 یباق ندهيآ و یکنون نسل یابر یالمللنیب یاکتشاف، استفاده و همکار منظور بهو آزاد  زیآمصلح
 همةمحفوظ خواهد ماند که  یزمان يیفضا یها تیبلندمدت فعال یداريپا ،بدون شک 20.«بماند
روزافزون صنعت کاربرد  امادور از هرگونه تنش انجام شوند.  باثبات و به یطيدر شرا ها تیفعال
 یالملل نیو نظارت ب تیبدون شفاف ینظام یهایتوانمند شيافزا و ،ینظام یهادر پروژه يیفضا

 که ینظام یهاتیوقوع فعال ن،يبنابرا 26.شود یم يیفضا یها تیفعال یداريپا توسعةدر  یمانع جد
 و منافع استمرار اساس ،هستند کشورها انیم اختالف ةدکننديتشد و زاتنش یتیماه واجد اساساً

 .دکنیم ديتهد را يیفضا یهاتیفعال یداريپا
 یامدهایپ از یعار ،ینظام عيصنا در یآسمان اجرام یمعدن منابع از استفاده ن،يا بر عالوه
 یهایریدرگ ،معمول طور به. ستین جو یماورا یفضا ستيز طیمح یبرا آورانيز و نامطلوب
 نيخواهد گذاشت و ا جا بر ستيز طیمح بر یا گسترده نامطلوب اثرات ینظام اقدامات و مسلحانه

 یهاتیفعال از دسته نياخواهد بود.  یعاد ینظام یها تیفعال یمنف راتیامر مانع از توجه به تأث
 امکانات از استفاده زات،یتجه و حاتیتسل دیتول رینظ ندهايفرا از یعیوس فیط شامل ینظام

 و استخراج یبرا یالمللنیب نیتأم ةدیچیپ یهارهیزنج ،ینظام داتیتول یبرا الزم یتخصص
 ،جو یماورا یفارغ از فضا 23.شودیم پسماند دیتول و یانرژ مصرف اب،یکم یمعدن مواد ةیتصف

با  یريناپذ يیجدا طور به یستيزطیمح یاز آلودگ یتوجه بخش قابل ن،یزم ةکر یرو بر
وزارت  مثال، عنوان به 20.است مرتبط مذکور نديفرا ةجینت عنوان به ینظام یروهاین یها تیفعال

 یندگيآال سهم نيشتریب ریاخ انیسالکشور در  نيا ینظام عيو صنا کايامر متحدة االتيدفاع ا
 اختصاص خود به را ینظام یهاتیفعال با مرتبط یهانشت و هاپسماند قيطر از ستيز طیمح
از دو سوم نقاط  شیب 22،متحده االتيا ستيز طیبر اساس گزارش آژانس حفاظت از مح 20.اند داده

 
91. Ibid., p. 1. 
92. Martinez, Peter, Challenges for Ensuring the Security, Safety and Sustainability of Outer Space 

Activities, Journal of Space Safety Engineering, vol. 6, Issue 2, 2019, p. 65. 
93. Parkinson, S., The Environmental Impacts of the UK Military Sector, Scientists for Global 

Responsibility Declassified UK, Halton, Lancaster, 2020, p. 5. 
94. “The Military's Impact on the Environment. A neglected Aspect of the Sustainable Development 

Debate”, August 2002, available at: <https://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/03/briefing-

paper.pdf>, lat seen 14th Agust 2021, p. 3. 
95. Crawford, Neta C., “Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War”, Watson Institute, 
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 دارند، خطرناک مواد یهایآلودگ یساز پاک یحل بلندمدت برا به راه ازیکشور که ن نيآلوده در ا
اجرام  گريماه و د مشابه در یرو امکان وقوع آلودگ نیاز هم 27.هستند ینظام یهاتیفعال از یناش

 ریتأث ةمشاهد با رسد یم نظر به لذا داشت؛ خواهد وجود ینظام یهاتیفعال واسطةبه یآسمان
 ريناپذجبران یطیمح ستيز بیآس و سو کي از نیزم ةکر بر ینظام یها تیفعال مخرب

 بر ناظر یکرديرو اتخاذ گر،يد یسو از فضا و نیزم در يیفضا گرانيباز ینظام یها تیفعال
 در ژهيو به جو یماورا یفضا در ینظام تیفعال هرگونه انجام دررا  یرسان اطالع و یساز شفاف

 استمرار و يیفضا یهاتیبلندمدت فعال یداريپا نیتضم منظور به یاجرام آسمان گريو د ماه ةکر
  .دينمایم جابيا فضا منافع از بشر یمندبهره

 

 جهینت
 عيصنا یاتیرکن ح ،ینظام زاتیتجه تیفیک شيدر افزا توجه قابل ریتأث لیبه دل یمعدن مواد

استخراج و مورد  ینظام عيو همواره توسط صنا شوندیکشورها محسوب م یو نظام یراهبرد
از  ینظام یبردار از بهره جو یماورا یفضا معاهدة ی. چارچوب حقوقرندیگ یقرار م یبردار بهره

به سود و »عبارت  رامونینخست پ لی. دلدکنینم یبانیپشت یاجرام آسمان گريماه و د یمنابع معدن
است که بر اساس آن هرگونه اکتشاف  0ماده  0مندرج در بند « کشورها یمنافع تمام یدر راستا

. رديکشورها صورت پذ یمنافع تمام یبه سود و در راستا ديبا جو یماورا یو استفاده از فضا
از  يیفضا یهاتیو منافع حاصل از فعال یفناوراستنباط اشتراک  یکه مدع جيرا اتیبرخالف ادب
و  یدییتق تیماه انگرينما ،«ديبا» واژةدر کنار استفاده از  یپردازعبارت نیچن ،استآن عبارت 

که سود و منافع  يیفضا تیهر فعال تیمعنا که مشروع نيعبارت مذکور است؛ به ا یديتحد
 تیممنوع بر دوم لیدل. بود خواهد ديترد محل ،دکنن نیتأم را یالمللنیب جامعة یهادولت یتمام
فضا بر لزوم  معاهدة 0ماده  دیکتأ ،یآسمان اجرام گريد و ماه یعدنماز منابع  ینظام یبرداربهره

 بند نيا. شد عنوان زیآممقاصد منحصراً صلح یبرا یاجرام آسمان گرياکتشاف و استفاده از ماه و د
 ةيرو یاست. بررس کردهآن  بودن زیآم صلح به ديتحد و دیمق را يیفضا یها تیفعال قتیحق در

 یتمام که دهدینشان م جو یماورا یاز فضا ینظام استفادةدر  يیفضا یهادولت یبعد
 جو یماورا یخال یبدون اعتراض تا کنون به فضا رفتهيپذصورت ینظام یها تیفعال
 گونه چیتا به امروز ه ها،دولت یفن یتوانمند رغم یعلو  شودیمحدود م (مدارها و یا ارهیس انی)م

 اسناد ريسا یبررس نیهمچن. است نشده انجام یاجرام آسمان گرياز سطح ماه و د ینظام استفادة

                                                                                                                                        

96. US Environmental Protection Agency (EPA) 
97. Hamilton, John W., “Contamination at US Military Bases: Profiles and Responses”, Stan. Envtl. LJ, 

vol. 35, 2016, p. 226. 
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 یسازمان ملل متحد و برخ تیامن یشورا 3102 شمارة جلسة يیابتدا ةیانیب رینظ الملل نیب حقوق
 و یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب اساسنامةجنوبگان،  قارة معاهدة رینظ یالملل نیمعاهدات ب

. شد ینظام تیو فعال زیآم صلح میمفاه نيمنجر به استنباط تبا ،يیایمیش حاتیتسل منع ونیکنوانس
جنگ و  نفقدا یمعنا به گريد ،صلح مفهوم ،گذشته قرون برخالف حاضر، عصر در آن، بر  عالوه

 افتهيموسع  يیمعنا یجهان یهاضرورت مشترک، یهاارزش بهبلکه با توجه  ستیمخاصمه ن
 عنوان به یطیمح ستيبشردوستانه و ز ،یاجتماع ،یمسائل اقتصاد رینظ یرنظامیاست و علل غ

 یرنظامیکه مسائل غ یطيدر شرا ن،يبنابرا ند؛يآیم حساب  به تیصلح و امن هیعل ديجد داتيتهد
 با ديترد بدون ینظام یهاتیفعال روند،یم شمار به یالمللنیب تیامن و صلح یهاچالش زمرةدر 

 .است تعارض در زیآمصلح مفهوم
 بودن زیآم با صلح یاجرام آسمان یاز منابع معدن ینظام استفادةو  یکاو کنار تعارض معدن در

 یها تیبلندمدت فعال یداريهدف پا ن،ينو ینظام تیفعال نيمشخص شد ا يیفضا یها تیفعال
 یخواهد بود که تمام ريپذ امکان یهدف تنها در صورت نيبه ا یابی. دستکندیم ديتهدرا  يیفضا
  از هرگونه تنش صورت یعار یداشته باشد و در بستر زیآم صلح تیماه يیفضا یها تیفعال
 تیماه برداشتندر لیبه دل ،یاجرام آسمان گريماه و د یاز منابع معدن ینظام استفادة. رديپذ

و  دکنینم نیتضم را يیفضا یهاتیفعال بلندمدت یداريپا اختالفات، ةکنندديتشد و زا تنش
تعداد  افتنيشيافزا صورت در. دهدیرا در معرض خطر قرار م جو یماورا یفضا ستيز طیمح

صلح بر  خطرانداختن به بررا داشته باشند، عالوه  یبه مواد معدن یابیدست يیکه توانا يیکشورها
فضا با چالش  ستيز طیمح رفتننیباز بهبا توجه  یيفضا یها تیفعال یداريو فضا، پا نیزم یرو
 یآلودگ در ینظام عيصنا توجهقابل  سهم ةمشاهد مذکور، موارد ازمواجه خواهد شد. فارغ  یجد
 ،جو یماورا یفضا (ی)شکنندگ یکيزیخاص ف یهایژگيو به توجه کنار در نیزم ةکر ستيز طیمح

 ،یآسمان اجرام یمعدن منابع از ینظام یبرداربهره هرگونه وقوع صورت در که است امر نيا انگریب
 .بود خواهد انکار  قابل ریغ يیفضا طیمح یآلودگ

 ،خاص طور بهجو،  یماورا یکشورها در فضا نينو ینظام یها تیفعال ديتحد نيبنابرا
حفظ صلح  منظور به ینظام حاتیتسل دیدر ساخت و تول هاکاربرد آن یبرا یاستخراج مواد معدن

عدم  ايفضا  یساز ینظام تیدر ممنوع یدگاهياست. کشورها با هر د یضرور یالملل نیب تیو امن
 بودن زیآم صلح ازجمله يیفضا الملل نیاصول حقوق ب تيبه رعا ،يیفضا یها تیتجاوز در فعال

 نيا از. اند نموده اذعان یالملل نیب تیامن و صلح انداختنمخاطرهبه تیو ممنوع يیفضا یها تیفعال
 و صلح نیتأم در نخست گام ،يیفضا یها تیفعال یساز شفاف و يیفضا یکاو معدن ديتحد رو 

 یها تیفعال یها داده و اطالعات ةو ارائ یساز شفاف ،منظور نيا به. است یالملل نیب تیامن
 فايا ینقش مهم ،ارتباط  نيا در کشورها انیم یالملل نیب یهمکار یارتقا نیهمچن و یکاو معدن
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 یچارچوب حقوق نییتع یخاص برا یالملل نیمقررات ب بيو تصو نيلذا تا زمان تدو کند؛ یم
خود را  یها تیفعال ديبا يیفضا گرانيبر آن، باز یالملل نیو نظارت ب يیفضا یکاو معدن تیفعال

 رینظ یالملل نیاسناد ب گريعام و د الملل نیفضا، اصول حقوق ب الملل نیمطابق با حقوق ب
 یها تیفعال یساز شفاف ديعرصه با نيفعاالن ا ن،یانجام دهند. همچن داريپا توسعةدستورالعمل 

خود را در  يیفضا یکاو مربوط به معدن یها خود را مدنظر قرار داده و اطالعات و داده يیفضا
 یکاو مربوط به معدن یها کشورها به اطالعات و داده همةقرار دهند تا  الملل نیب جامعةدسترس 

از  یبردار نادرست در بهره یها هيرو یریگ رهگذر از شکل نياز ا تاداشته باشند  یدسترس يیفضا
 شود. یریجلوگ یاجرام آسمان یمنابع معدن
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