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چکیده
تاريخ توسعۀ حقوق بینالملل فضا نشان میدهد که در زمان انعقاد پنج معاهدة اصلی در زمینةۀ
حقوق فضا ،مسائلی مانند استفادة صلحآمیز و بهرهبرداری از فضا و مسئولیت دولةتهةا در ب ةال
فعالیتهای فضايی ،م احث غالب و اساسی در اين زمینه بوده و حفظ محیط فضا امری فرعةی و
ثانوی تلقی شده است .با اين حال ،اکنون کشورها به اين نتیجه رسیدهاند که حفةظ فضةا بةرای
ادامۀ فعالیتهای فضايی امری ضروری است .هر گونه بهره برداری و استفاده از فضا و هةر گونةه
توسعه و پیشرفتی که با استفاده از فضا و فناوریهای فضايی حاصل مةیشةود ،بايةد بةهصةور
کامالً متعادل ،به دور از هر گونه افراط و با در نظر گرفتن اين مسئله باشد کةه آينةدگان نیةز از
حق استفاده و بهره مند شدن از اين محیط برخوردارند .استفادة نسةل حاضةر ن ايةد بةهگونةهای
باشد که به آلودگی ج رانناپذير محیط فضا و در نتیجه مشکل شدن امکان بهرهمندی از آن يةا
بالاستفاده شدن آن بینجامد .برای جلوگیری مةثثر از آلةودگی ناشةی از پسةماندهای فضةايی و
منابع نیروی هسته ای در محیط ماورای جو ،راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان
از تهیةةۀ کنوانسةةیون رةةاررود و در صةةور لةةزو پروتکةةلهةةای الحةةابی ،اسةةتفاده از اصةةول
زيستمحیطی همچون توسعۀ پايدار و در نهايت تأسیس آژانس فضايی بینالمللی نا برد.
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مقدمه
از اواخةةر دهةةۀ  1009تةةا  ،1099بةةدر هةةای فضةةايی در حةةال ربابةةت بةةرای توسةةعۀ کةةاوش و
بهره برداری از فضا و افزايش بهرهمندی خود از آن بودند ،درحالیکه کشورهای ديگر نگران ايةن
بودند که ابدا های بدر های فضايی ،موجب محدود شدن فعالیتهای آنها و لطمةه بةه منةافع
آيندهشا ن شود .در رنین شرايطی پنج معاهده در زمینۀ حقوق فضا تصةويب شةد 1.هررنةد در
دهه های گذشته اهدافی همچون مقاصد نظامی و اکتشاف علمی در درجۀ نخست اهمیةت بةرار
داشتهاند ،اکنون میزان و اهمیت فعالیتهای تجاری فضايی نس ت به گذشته افزايش يافته است
(.)Malin, 2001: 14
دولتها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو از منفعت مشةترکی برخوردارنةد .ايةن
مسئله س ب شده است تا جامعۀ بةین المللةی ،فضةای مةاورای جةو را بةهعنةوان «بلمةرو تمةا
بشريت» 2اعال کند 9.با وجود انتقاد نس ت بةه ماهیةت اصةطال «بلمةرو تمةا بشةريت» ،ايةن
ع ار میتواند در راررود نظامی که دولةت هةا را بةه حفةظ فضةای مةاورای جةو بةرای تمةا
نسلهای بشری ملز میکند ،مفهومی حقوبی پیدا کند .ال ته نمیتوان از همان ابتدا بةا توسةل
به بواعد الزا آور به اين نظا حقوبی دست يافت ،ولةی در شةکلدهةی يةن نظةا سةادهتةر بةا
گرايشهای زيستمحیطی ،میتوان گا های اولیه را برداشت .کاوش در محیط فضا ،در حقیقةت
امتداد ط یعی آرزوی انسان در اکتشاف جهةان پیرامةون اسةت ،ولةی متأسةفانه ايةن کةاوش بةا
 .1پس از پرتاد اسپوتنین  1توسط شوروی سابق ،مجمع عمومی سةازمان ملةل متحةد در سةال  ،1008بطعنامةۀ
شمارة  1918را به تصويب رساند که مطابق با آن «کمیتهای موبت» برای استفادة صلحآمیز از فضةای مةاورای
جو تأسیس شد .ين سال بعةد بةا بطعنامةۀ  ،1192ايةن کمیتةۀ موبةت بةه کمیتةۀ دائمةی کةه بةه کوپةو
) (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space /COPUOSمعروف است و اکنون رکةن فرعةی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و  ۰9کشور در آن عضو هسةتند ،ت ةديل شةد ( Balogh, 2009: 18,
 .)19ابدا اولیۀ اين کمیته به تصويب اعالمیۀ  10۰9در خصوص «اصول حقوبی حاکم بر فعالیةت کشةورها در
کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو» منجر شد .اين اعالمیه اسا معاهدة  10۰9فضا را تشکیل میدهةد
که بهعنوان «منشور ک یر فضا») (Space Magna Chartaشناخته شده است ).(Maogoto et al. ,2007: 1
تصويب اين معاهده عزمی را برای دستیابی به معاهدا ديگر ايجاد کرد و س ب انعقاد رهار معاهدة بینالمللةی
ديگر به شر زير شد .1 :موافقتنامۀ  10۰8در خصوص نجا فضانوردان ،بازگشت آنهةا و بازگردانةدن اشةیای
پرتادشده به ماورای جو که «موافقتنامۀ امداد و نجا يا نجا » نامیةده مةیشةود  .2کنوانسةیون  1090در
خصوص ث ت اشیای پرتادشده به ماورای جو که «کنوانسیون ث ت» نامیده میشود  .9کنوانسةیون  1092در
مورد مسئولیت بینالمللی برای خسارا ناشی از اشیای فضايی که «کنوانسیون مسئولیت» نامیده میشود .1
موافقتنامۀ  1090حاکم بر فعالیت کشورها در ماه و ساير اجرا سماوی که «موافقتنامۀ ماه» نامیده میشود.
2. Province of all Mankind

 .9ن .ک :مادة  1معاهدة اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو ،کرة مةاه
و ديگر اجرا آسمانی که «معاهدة فضای ماورای جو» نامیده میشود.
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آلودگی و حتی تخريب محیط فضا همراه بوده است .در حقیقت از برخةی جهةا محةیط فضةا
شکنندهتر و حسا تر از محیط زيست زمین است .درحالیکه محیط زيستکرة خاکی بةهطةور
شايان توجهی خود را ترمیم پذير نشان داده اسةت ،محةیط فضةا رنةین مزيتةی نةدارد .بةهنظةر
می رسد يکی از بزرگ ترين تهديدها علیه فضای ماورای جو «استفادة بیشازحةد» از آن محةیط
است .ازاينرو خطر آلودگی محةیط فضةا ،بةهويةهه آلةودگی ناشةی از اسةتفاده از منةابع نیةروی
هستهای 1و افزايش پسماندهای فضايی 2را ن ايد در انجا فعالیتهای فضايی ناديةده گرفةت .در
وابع استفادههای گوناگون و متنوع از فضةا ماننةد پخةش برنامةههةای تلويزيةونی ،نقةلوانتقةال
اطالعا بانکی ،پیشبینی وضعیت آدوهوا ،نقشهبرداری ،دريةانوردی ،دسةتگاههةای خةودپرداز،
اينترنت و ديگر کاربردها ،به اين امر بستگی دارد که فضای ماورای جةو محیطةی امةن ،سةالم و
عاری از آلودگی بابی بماند .ال ته اگرره ورود اندکی خسار به فضا اجتنادناپذير است ،میةزان
اين خسار بايد محدود شود .بنابراين ،ضمن بررسی تأثیر و تأثر انسان و جوّ ،آدها و گونههای
زيستی بهعنوان ين «زيستبو يکپارره» ،بايد تأثیر و تأثر انسان و ماورای جو نیز تحلیل شود.
در اين مقاله ابتدا به مسئلۀ خطرهای ناشی از آاليندههای محةیط فضةا پرداختةه مةیشةود.
فقط با شناخت و آگاهی از اين تهديدها و خطرها میتوان به ناکةافی بةودن معاهةدا کنةونی و
حقوق بین الملل عرفی در زمینۀ حفظ محیط فضا پی برد .معیارهای حقوبی (براردادی و عرفی)
در حقیقت رهنمودهايی است که بر موبعیتهای خاص حکومت میکنند و آنها را بةه سةرانجا
میرسانند .در خصوص حفظ محیط فضا نیز بايد به بررسی اين معیارها پرداخت تا معلةو شةود
آيا میتوان در پرتو آنها بهطور مثثر از فضا محافظت کرد يا خیر؟ سپس به بررسی حفظ محةیط
فضا در مهمترين اين معاهدا (حقوق بینالملل براردادی) پرداخته میشود و موضوع در حقوق
بین الملل عرفی مورد مدابه برار میگیرد و در پايان راهکارهای حفظ مثثر محةیط مةاورای جةو
پیشنهاد میشود.

شناخت آالیندههای محیط فضا
تعامل بشر به عنوان جزئی از ط یعت ،با محیط پیرامةونش شةامل سةه مرحلةه مةیشةود :دوران
تسلط ط یعت بر انسان ،دوران تسلط انسةان بةر ط یعةت و دوران تعامةل و همگرايةی انسةان و
ط یعت (فیروزی .)18 :1980 ،در خصوص محیط فضا ،متأسةفانه هنةوز در مرحلةۀ دو بةهسةر
میبريم و رنانچه ابةدا هةای جةدی و عملةی صةور نگیةرد ،آلةودگی گسةتردة فضةا و حتةی
بالاستفاده شدن آن ،دور از انتظار نخواهد بود .در آغاز فعالیتهای فضايی ،فقط انةدکی از مةرد
1. Nuclear Power Sources
2. Space Debris/Orbital Debris/ Space Junk/ Space Waste
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در خصوص تأثیر اين فعالیتها بر محیط ،احسا نگرانی مةیکردنةد .حتةی پةیش از  1اکت ةر
 1009يعنی زمان پرتاد اسپوتنین  1و آغاز ربابت در فضا ،تعداد اندکی از حقوبدانان وضةعیت
حقوبی فضا را مورد مالحظه برار داده بودند .در وابع فضای ماورای جو در ادبیا حقةوبی ب ةل
از پرتاد اسپوتنین ،ناشناخته بود (خسروی .)199 :1981 ،اما اکنون موارد زيادی از مخاطرا ،
ضررها ،تهديدها و خسار های بالقوه در شرف بهوجود آمدن است و خطر افزايش مسةتمر ايةن
فعالیتها را دانشمندان گوشةزد کةرده انةد (نةوادة تةوپچی .)112 :1998 ،در حقیقةت موضةوع
آلودگی محیط فضا از موضوع آلودگی محیط زيست زمین پیچیةدهتةر و نامحسةو تةر اسةت و
ممکن است نتواند بهخوبی جلب توجه کرده و حساسیت طرفداران محیط زيست و مرد عةادی
را برانگیزد .مطابق با تعريف سازمان همکاری و توسعۀ ابتصادی ،1آلودگی ع ار اسةت از« :وارد
کردن مستقیم يا غیرمستقیم مواد يا انرژی توسط انسان به محیط زيست که بةه بةروز تةأثیرا
زيانآور و به خطر انداختن سالمت انسان ،آسیب به منابع زنده و زيستبو  ،لطمةه بةه امکانةا
رفاهی و اختالل در ساير اسةتفادههةای مشةروع از محةیط زيسةت منجةر مةیشةود» ( Brown
 .)Weiss,1998: 237ازاينرو ابتدا فهم بهتری از بحث آلودگی محیط فضا الز است.

 .1منابع نیروی هستهای
استفاده از منابع نیروی هستهای در فضا با اين هدف صور میگیرد که نیروی الکتريکی مةورد
نیاز سامانههای فرعی فضاپیماها از جمله کنترل ارتفاع ،ارت اطا  ،فرماندهی و همچنین نیةروی
الکتريکی الز برای انجا عملیا مربوط به تجهیزا مختلف فضاپیماها تةأمین شةود .در حةال
حاضر از اين منابع به دو شکل در فضا استفاده مةیشةود :يکةی بةا اسةتفاده از من ةع ايزوتةو ،
بهگونهای که انرژی از شکافت ين ايزوتو راديواکتیو مانند پلوتونیو  298-بهدسةت مةیآيةد و
ديگری استفاده از راکتور هستهای که انةرژی حرارتةی خةود را از فراينةد شةکافت کنتةرلشةده
بهدست میآورد ( .)Tan, 2000: 149همانگونهکةه در بطعنامةۀ مجمةع عمةومی سةازمان ملةل
متحد در خصوص «اصول مربوط به استفاده از منابع نیروی هسةتهای در مةاورای جةو»GA ( 2
 )Res. 47/68, 1993ذکر شده ،مزيت اين منابع بر منةابع غیرهسةتهای انةرژی ،عمةر طةوالنی و
حجم کم است ،بهطوریکه برای انجا برخی مأموريتهای فضايی استفاده از اين منابع مناسةب
يا حتی ضروری است .بهنظر می رسد اين منابع جايگاه خود را به لحاظ فنی برای مأموريتهةای
فضايی تث یت کردهاند ،هررند مطابق با اصل سو از اصول يازدهگانۀ مذکور در بطعنامۀ 19/۰8
مورخ  29فوريۀ  91009يعنی اصل مربوط بةه رعايةت راهنماهةا و معیارهةای اسةتفادة ايمةن از
)1. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD
2. Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space

 .9اصول مندرج در بطعنامه ع ار اند از:
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اشیای پرتادشده به فضا ( ،)Guidelines and Criteria for Safe Useبهمنظةور کةاهش میةزان
مواد راديواکتیو در فضا و خطرهای مرت ط با آن ،استفاده از اين منابع نیروی هستهای فقةط بةه
آن دسته از مأموريتهای فضايی بايد محدود شود که بدون استفاده از اين منةابع امکةان انجةا
آنها وجود ندارد.
ارت اط بین محیط زيست زمین و محیط فضا به اين معناست که هر گونه خسار يا آسیب
به محیط فضا احتماالً به زمین نیز سرايت خواهد کرد ( .)Abeyratne, 1997: 17اين موضوع بةا
حادثۀ فضاپیمای کاسمو  001در سال 1098به اث ا رسید ،زيرا اين فضاپیما کةه بةا انةرژی
هستهای کار میکرد  ،در بازگشت به زمةین متالشةی شةد و در نتیجةه مقةادير زيةادی از ذرا
راديواکتیو در سراسر کانادا پخش شد .در سال  1090نیز بر اثر بازگشت آزمايشةگاه فضةايی بةه
جو زمین مواد راديواکتیو بر فراز منطقهای در غرد استرالیا که بهطةور پراکنةده مسةکونی بةود،
پخش شد (نوادة توپچی .)119 :1998 ،همچنین در سال  1089کاسةمو  1192کةه حامةل
 10کیلوگر اورانیو  290بود ،درار نقص شد و در بازگشت به زمین به سه تکه تقسیم گرديةد
( .)Abeyratne, 1997: 17در حقیقت پس از بازگشت فضاپیمای کاسمو  001بود که معیارها
و ابدا های پیشگیرانهای در خصوص استفاده از منابع نیروی هستهای در فضا به اجةرا درآمةد و
در سال  1002بطعنامۀ  19/۰8توسط مجمع عمومی تصةويب شةد ).)Summerer et al., 2007
بنابراين مالحظه می شود که خطر بازگشت اشیا به مدار زمین فقط خطر فیزيکی نیسةت ،بلکةه
آلودگی شیمیايی و راديولوژين محیط را نیز در بردارد (.)Malanczuk,1998: 260
مطابق با مادة  1معاهدة فضای ماورای جو ،آزادی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جةو
بايد در جهةت منفعةت همةۀ کشةورها باشةد و ايجةاد هةر گونةه آلةودگی در فضةا بةهخصةوص
آلودگیهای ناشی از مواد راديواکتیو ،به ضرر تمامی کشورها و برخالف منفعت آنها خواهد بود.

 .2پسماندهای فضایی
در سالهای اخیر پسماندهای فضةايی سة ب ايجةاد خطرهةای زيسةتمحیطةی زيةادی شةده و
نگرانیهايی را ايجاد کرده است .براسا تعريف انجمن حقوق بةینالملةل مةذکور در بنةد «ج»
مادة  1سند پیشنويس بوينس آير  1001در خصةوص حفةظ محةیط مةاورای جةو در برابةر
خسارا ناشی از پسماندهای فضايی ،اين پسماندها «اشیای مصةنوعی سةاخت بشةر در فضةای
ماورای جو به غیر از ماهوارههای فعال يا هر گونه ماهوارة سودمندند که بهطور معقول در آينةدة
نزدين هةی تيییةری در آنهةا مةورد انتظةار ن اشةد» .گةروه کارشناسةان آکةادمی بةینالمللةی
1) Applicability of International Law 2) Use of Terms 3) Guidelines and Criteria for safe
Use 4) Safety Assessment 5) Notification of Re-entry 6) Consultations 7) Assistance to
)States 8) Responsibility 9) Liability and Compensation 10) Settlement of Disputes 11
Review and Revision.
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فضانوردی 1نیز پسماندهای فضايی را اينگونه تعريف میکند« :هر شیء مصنوعی در مدار زمین
که غیربابل استفاده بوده و معموالً انتظار نمیرود کارکرد مورد نظر يا هر کارکرد ديگری که بةه
خاطر آن ساخته شده يا میتوان از آن انتظار داشت را دوباره آغةاز کنةد» (،)Fasan, 1995: 89
مانند ماهوارههای ازکارافتاده ،موتورهای سوخته ،تکهها و بقايای حاصل از انفجار ين مةاهواره و
موارد ديگر .در هر حال به موازا استقرار میزان فزايندهای از اشیای مصنوعی در فضا ،احتمةال
تصاد بین اين اشیا و در نتیجه ايجاد پسةماندهای جديةد افةزايش يافتةه اسةت ( Accidental
.)Collisions of Cataloged Satellites Identified, 2005
ضرور پرداختن به مسئلۀ پسماندهای فضايی در نتیجۀ اولین تصاد ث تشةده بةین يةن
پسماند فضايی (از پرتابگر آريان) بةا يةن مةاهوارة فعةال (مةاهوارة فرانسةوی  )CERISEدر 21
جوالی  100۰آشکار شد ( .)Pupillo et al., 2008: 44در  11ژانويۀ  2999هم مةاهوارة رینةی
 Fengyun-1cبه وزن ين تن در  809کیلومتری زمین توسةط سةامانۀ ضةد مةاهوارة ()ASAT
رین مورد هدف برار گرفت و منهد شد که بةه پراکنةده شةدن پسةماندهای فضةايی انجامیةد
( .)Orbital Debris Quarterly News, 2008در تازهترين مورد نیز در دهم فوريۀ  2990ماهوارة
فعال  Iridium 33با ماهوارة از رده خارجشدة  Cosmos 2251برخورد کرد و با تشةکیل ابةری از
پسماندهای فضايی اهمیت پرداختن به اين مسئله را برجستهتر کرد .تخمین زده مةیشةود کةه
بیش از صد هزار پسماند فضايی بزرگتر از ين سانتیمتر در فضا وجةود داشةته باشةد و تعةداد
پسماندهای کورنتر به رند میلیون برسد ( .)Anilkumar, 2004: 2نکتۀ شايان توجه اينکه در
مدار پايین زمین 2فقط اشیای فضايی که بطری بیش از ده سةانتیمتةر دارنةد و در مةدار ثابةت
زمین 9اشیايی که بطری بیش از ين متر دارند ،بابل رديابیانةد ( .)Malanczuk, Ibidبنةابراين،
متأسفانه بیشتر آن اشیا بابل رديابی نیستند .بیشتر اشیای بابل رديابی در مدار پةايین زمةین و
مقدار زيادی از اين اشیا در مدار ثابت زمین برار دارند .مدار اخیر من عی منحصربهفةرد و بسةیار
پراهمیت برای انجا فعالیتهای بیشمار فضايی مانند ارت اطا  ،هواشناسی ،سنجش از راه دور،
تقويت دادهها و رديابی است و در فاصلۀ تقري اً  22999مايلی ( 90899کیلومتری) بةاالی خةط
استوا برار دارد (.)Gorove, 1979: 445
در وابع در خأل ماورای جو هی نیرويی نمیتواند از سرعت پسماندهای فضايی بکاهةد .ايةن
پسماندها با سرعتی تا  98هزار کیلومتر در ساعت بهطور جدی تهديدکنندهاند ( David, 2003:
 .)68اين پسماندها در مدار باالتر از  899کیلومتری زمین برای رندين دهه ،در بةاالتر از 1999
کیلومتری زمین به مد رندين برن و در باالتر از  1099کیلومتری زمین تقري اً برای همیشةه
1. International Academy of Astronautics Expert Group
2. Low Earth Orbit
3. Geosynchronous Orbit
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بابی خواهند ماند ( .)Primack,2002اگر پسماندی بةا بطةر بةیش از يةن سةانتیمتةر بةه يةن
ايستگاه فضايی سرنشیندار برخورد کند ،میتواند حتی به بسمت خدمه نفوذ کند و س ب مرگ
آنها و خرد شدن ايستگاه شود همچنین ممکن است به از کارافتادن ين ماهواره در مدار منجر
شود ( .)Baker,1989: 127ال ته عمق نفوذ يا خسار ناشی از برخورد با ين پسماند فضايی بةه
شتاد ،شکل ،حجم ،رگالی و مواد تشکیلدهندة آن و همچنین پوشش حفاظتی سفینۀ فضايی
بستگی دارد .اين تصادما خطرهای اصلیا نةد کةه پسةماندهای فضةايی بةرای زنةدگی انسةان،
تجهیزا و فعالیتهای فضايی ايجاد میکند .شايان ذکر است که سامانههای فضاپیماهای فعلی
بهدلیل اينکه برای مقابله با رنین تهديدهايی طراحی نشدهانةد ،آسةیبپذيرنةد .هررنةد بةرای
حفظ اموال و دارايیها در فضةا 1در مقابةل برخةورد بةا پسةماندهای فضةايی کورةن (تةا يةن
سانتیمتر) ،سپرهای ضربهگیر رندجداره طراحی و نصب شده ( ،)Rossi, 2005: 5بةرای مقابلةه
با پسماندهای بزرگتر ،سپرهای محافظ سنگینتر ی مورد نیةاز اسةت کةه بةا اضةافه شةدن هةر
کیلوگر  ،ارتفاعی که شیء میتواند به آن پرتاد شود ،کاهش مةیيابةد .انتخةاد وسةیلۀ پرتةاد
بزرگتر و بدرتمندتر نیز س ب تحمیل هزينههای اضةافی خواهةد شةد (،)Voegeli, 2007: 164
ضمن اينکه ملحق کردن اين سپرهای محافظ به فضاپیماها امری پیچیده است و آثار مهمی بةر
آنها دارد و حتی میتواند سامانۀ کنترل حرارتی ماهواره را درار ايراد کنةد ( Alby et al, 2000:
 .)700همچنین دور از انتظار نخواهد بود که محیط مدار پايین زمین بةهطةوری از پسةماندهای
فضايی اش اع شود که غیربابل کاربرد و بالاستفاده شود و کمربندی از اين پسةماندها در اطةراف
زمین شکل گیرد ( ،)Baker, ibid, :13زيرا در حال حاضر بیشتر اشةیای فضةايی در ايةن مةدار،
همان پسماندهای فضايیاند .در وابع فقط شش درصد از تمامی اشیايی که اکنون در فضا وجود
دارد ،ماهوارههای فعال است و بقیه پسماندهای فضايی اسةت ( .)Rossi, 2006: 700در صةور
برخورد ماهوارههايی که با منابع انرژی هستهای کار میکنند ،بةا پسةماندهای فضةايی ،آلةودگی
گستردة راديواکتیو دور از انتظار نخواهد بود ،رراکه «نیمۀ عمر اورانیو  290افزونبةر هفتصةد
میلیون سال است» ( .)Voegeli, ibid: 166تجربه نشان میدهد کةه بةهدلیةل پرهزينةه بةودن،
برخی دولتها مسئولیت خود در ب ال ايجاد پسماندهای فضايی را نمةیپذيرنةد .همچنةین ايةن
مسئله برای برخی کشورها که بهدلیل محدوديتهای مالی ،منافع کوتاهمدتی را در فضةا دن ةال
میکنند ،در درجۀ نخست اهمیت برار ندارد (.)Benko, 1997: 750
در دستورالعملهای  2999کوپو بر جلوگیری و کاهش پسماندهای فضةايی تأکیةد شةده
است (UN Office for Outer Space Affairs, “UN Space Debris Mitigation Guidelines”,
) 2010ولی معاهدهای که کشورها را در برابر پسماندها مسئولیتپذير کند ،منعقد نشةده اسةت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بطعنامۀ  ۰2/219خود دستورالعملهای کوپةو را تأيیةد
1. Space Assets
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کرد و از کشورهای عضو خواست تا با بانونگذاری داخلی زمینۀ اجةرای آنهةا را فةراهم کننةد .از
جمله کشورهايی که به ندای مج مع پاسخ مث ت دادند ،آلمان بود .اين کشور ،در سةال  2991و
متعاب اً در سال  2999در اجرای «کد اروپايی رفتار در مورد کاهش پسماندهای فضايی» بوانین
داخلی وضع کرد تا از اجرای استانداردهای مندرج در دستورالعملهای کوپو اطمینان حاصل
شود 1.همچنین روسیه از سال  1009به بعد گا های مث تی در اين زمینه برداشةته اسةت و در
سال  2990بانون داخلی خود برای کاهش آلودگی فضا را الز االجرا ساخت2.
برای پاکسازی فضا از پسةماندها ،راههةای مختلفةی بررسةی شةده اسةت ( World Science
 .)Home Page9, 2010: 1 and Mason, 2011:1,.امةا وابعیةت ايةن اسةت کةه در حةال حاضةر
پاکسازی فضا از پسماندهای فضايی نه امکانپذير است و نه بةهصةرفه .در نتیجةه حتمةاً بايةد از
معیارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از ايجاد آنها استفاده کرد ( .)Gorove, 1993: 178متأسفانه
هنوز امکانا و توانايیهای فعلی در خصوص نظار  1و رديابی پسماندها و اشیای فضايی کةافی
نیست .دولت آمريکا نیز که از طريق ش کۀ مراب ت فضايی 0خود میتواند آنهةا را رديةابی کنةد،
به دلیل مسائل امنیتی ،دسترسی ديگر کشورها به اطالعا ايةن شة که را محةدود کةرده اسةت
( .)Hitchens, 2005بیشن در شرايط کنونی« ،پیشةگیری» از ايجةاد پسةماندهای جديةد کةه
هماکنون وزن آنها در فضا به پنج هزار تن میرسد ،بةهمراتةب آسةانتةر از «پاکسةازی» فضةا از
آنهاست ( .)Perek, 2004: 217در هر حال ،جمعآوری اطالعا بیشتر در اين خصوص و تحلیل
آنها توسط کارشناسان بهمنظور تعیةین خةطمشةی پیشةگیرانه در آينةده ،ضةروری اسةت .ايةن
اطالعا میتواند شامل موارد ذيل باشد :ماهیت و شکل پسماندها ،اندازه و تعداد آنها ،نوع آنهةا
(اعم از اينکه سفینهها از بین رفته باشند يا موتورهای ازکارافتاده يا اجزای سوخت مصةرفشةده
يا اشیای حاصل از انفجار و ديگر موارد) و مکان آنها در مدار و سرعت و شتابی که با آن حرکةت
میکنند  .همچنین بايد میزان احتمال تصاد با پسماندهای فضايی و میةزان خسةار احتمةالی
که میتواند ايجاد شود محاس ه شةود ( .)Gorove, 1991: 158در ايةن خصةوص ،هةم نهادهةای
بین المللی مانند سازمان ملل متحد و هم کشورهای عضةو آن ،بايةد در تصةويب بةوانین ملةی و
بینالمللی مسئلۀ پیشگ یری از ايجاد پسماندهای فضايی را مورد توجه جدی برار دهند .ال ته در
حال حاضر بهدلیل اهمیت موضوع ،بیشةتر بةدر هةای فضةايی خةطمشةیهةا و معیارهةايی را
به منظور محدود کردن میزان ايةن پسةماندها اتخةاذ کةردهانةد .سةازمان ملةل متحةد و کمیتةۀ
بینمثسسهای هماهنگی پسماندهای فضايی ۰نیز ابدا هةايی را در جهةت پیشة رد رهنمودهةا و
1. http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/lsc2009/pres-06.pdf
2. http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/copuos2011/tech-33.pdf
3. http://www.world-science.net/othernews/100804_spacejunk
4. Surveillance
5. Space Surveillance Network
6. Inter-Agency Space Debris Coordination Committee
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 همچنین مجمةع عمةومی سةازمان ملةل1.توصیهها در خصوص کاهش میزان آنها انجا دادهاند
 از دولتهای عضو خواسةته تةا بةه مسةئلۀ۰9/09  طی بطعنامۀ شمارة2998 متحد در دسام ر
 بهويهه اشیايی کةه بةا منةابع نیةروی هسةتهای کةار،تصاد اشیای فضايی با پسماندهای فضايی
 توجه بیشتری نشان دهند و تحقیقةا،میکنند و ديگر جن ههای مربوط به پسماندهای فضايی
A/RES/63/90, Sixty-third session, Agenda item 28, ( ملی در اين زمینةه را ادامةه دهنةد
.)Distr.: General, 18 December 2008

حفظ محیط فضا در حقوق بینالملل قراردادی
 معاهدۀ فضای ماورای جو.1
، روسیه، کشور از جمله پنج بدر اصلی فضايی آمريکا199  که بیش از2 اين معاهده1 در مادة
 از مةاورای جةو بةهعنةوان، ژاپن و کشورهای عضو آژانس فضايی اروپا آن را امضا کردهانةد،رین
 و بر دسترسی آزادانةه و بةدون ت عةیم همةۀ کشةورها بةه،«بلمرو تما بشريت» نا برده شده
 ايةن معاهةده بةرای دولةتهةا در9  اگررةه مةادة. تصريح شده اسةت،تمامی مناطق ماورای جو
 و ايةن9 مسئولیت بینالمللی در نظر گرفته،خصوص خسارا ناشی از اشیای پرتادشده به فضا
 اشارة مستقیمی به لةزو حفةظ محةیط8  در مادة،1 نیز بهخوبی مستفاد است1 موضوع از مادة
فضا در مقابل اينگونه خسارا نشده و فقط مقرر شده که فعالیتهای فضةايی بايةد بةا در نظةر
 اين معاهده که بیان میدارد کةاوش و9  با توجه به مادة.گرفتن منافع ساير دولتها انجا گیرد
 بايد گفت بةا،بهره برداری از فضا بايد مطابق با حقوق بینالملل و بهويهه منشور ملل متحد باشد
 مسئله تنها ين امر ساده در خصوص رگونگی اجرای،توجه به ماهیت منحصربهفرد محیط فضا
1. http://www.iadc-online.org/index.cgi
2. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies(Outer Space Treaty).
3. According to Article VII each State Party to the Treaty that launches or procures the
launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies,
and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is
internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or
juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in
outer space, including the Moon and other celestial bodies.
4. Article I provides that the exploration and use of outer space, including the Moon and other
celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries,
irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the
province of all mankind. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall
be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis
of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all
areas of celestial bodies. There shall be freedom of scientific investigation in outer space,
including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage
international cooperation in such investigation.
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بواعد موجود در حقوق بین الملل نیست ،بلکه علةی رغةم بواعةد عةا مسةئولیت ،ضةرور دارد
اصولی جديد در مورد حفظ فضا در برابر آلودگی و مسئولیت بینالمللی دولتها در ايةن زمینةه
به کمن بواعدی که صرفاً با توجه به اين ماهیت منحصربهفرد تهیه شدهاند ،وضع شود.
همانگونهکه بیان شد در مادة  1اين معاهده ،از ماورای جو بهعنوان « بلمرو تما بشةريت»
نا برده شده ،ولةی متأسةفانه ايةن اصةطال در معاهةده تعريةف نشةده و ازايةنرو سة ب بةروز
اختالفنظرهايی در تفسیر صحیح آن شده است .برخی معتقدند بايد اصطال «میرا مشةترک
بشريت» (مذکور در بند  1مادة  11موافقتنامۀ ماه) ،جايگزين ع ار نس تاً م هم «بلمرو تمةا
بشريت» شود ( .)Williams, 1987: 148بهنظر میرسد ن ايد مفهو «بلمرو تما بشريت» را بةا
مفهو «میرا مشترک بشريت» يکسان تلقی کرد .در حقیقت برخالف اعمةاق درياهةا ،فضةای
ماورای جو ،به استثنای ماه و اجرا سماوی ،بهعنوان میرا مشترک بشريت اعال نشةده اسةت
(ح ی ی ،1982 ،ج  .)8۰9 :2اصةل «میةرا مشةترک بشةريت» مةذکور در موافقةتنامةۀ مةاه،
محدودة مشخصی دارد و فقط برای ماه و منابع ط یعی آن بهکار میرود نه برای محیط فضا .در
حقیقت خاص بودن اين موافقتنامه نس ت به معاهدة فضای ماورای جو که عا است ،میتوانةد
گويای تفاو آنها باشد ،ضمن اينکه اين موافقتنامه با تصويب ترکیه و عربستان در سال 2912
اکنون فقط شانزده دولت عضو دارد و هنوز دولتهايی رون ژاپن ،آمريکا ،فرانسه ،آلمان ،روسیه
و انگلیس به آن نپیوستهاند  ،زيرا بحةث مربةوط بةه تقسةیم و توزيةع منصةفانۀ مةذکور در ايةن
موافقتنامه ،مورد پذيرش آنها نیست .همةین مشةکل در خصةوص بخةش يةازدهم کنوانسةیون
 1082حقوق درياها نیز وجود داشت و موجب شده بود تا بسیاری از کشةورهای پیشةرفته ايةن
کنوانسیون را به تصويب نرسانند .در عمل نیز نظا حقوبی پیشنهادی بهمنظور بهةرهبةرداری از
منابع ماه نس ت به نظا بهرهبرداری از اعماق دريةا ،غیرعملةیتةر و در نتیجةه بسةیار آرمةانی و
دستنیافتنی شده است (نوادة توپچی .)921 :198۰ ،همچنین در «میةرا مشةترک بشةريت»
شخص يا نهادی بهعنوان نمايندة جامعۀ بینالمللی ،وظیفۀ بهرهبرداری از اين میرا را بهعهةده
میگیرد ،درحالیکه در بحث «بلمرو تما بشريت» هنوز رنین ریزی وجود ندارد که ايةن نیةز
بیانگر تفاو بین آنهاست .در هر حال اگرره در معاهدة فضا «بلمرو تما بشريت» تعريف نشده
است ،براسا مادة  9اين معاهده ،منطقۀ موصوف تحت حاکمیت حقوق بینالملل برار دارد.
میتوان گفت معنايی کةه ع ةار «بلمةرو تمةا بشةريت» در سةال  10۰9داشةت ،امةروزه
متفاو است .معاهدا فضا در زمانی بهوجود آمدهاند که آمريکا و شوروی سابق درگیةر جنة
سرد بودند ( .)Sgobba, 2008: 106معاهدة فضای ماورای جو نیز بیشتر از رهةل سةال ب ةل در
جوی کامالً سیاسی که مسابقۀ تسلیحاتی ابربدر ها بر آن حاکم بود ،منعقد شد و در آن همةۀ
دولت ها تصمیم گرفتند که به هی دولتی اجازة اسةتعمار فضةا و اسةتقرار «سةال هةای کشةتار
جمعی» را ندهند .در حقیقت اگر وابعگرايانه به مسئلۀ فضا نگاه شود ،بهجرأ مةیتةوان گفةت
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اصل استفاده و بهرهبرداری از فضا در ابتدا ،بهرهبةرداری نظةامی بةوده اسةت (خسةروی:1981 ،
 ،)19۰حال آنکه در هزارة جديد با توجه بةه پیشةرفتهةای خیةرهکننةده و بةا در نظةر گةرفتن
فعالیت های بسیار علمی و تجاری سودمند در فضا ،ايةن مفهةو بايةد معنةايی متفةاو و تةازه
داشته باشد و بهويهه دربرگیرندة مفهو نوظهور «توسةعۀ پايةدار» 1نیةز باشةد ،يعنةی کةاوش و
بهرهبرداری بايد بهگونهای باشد که فضا را در وضعیتی سالم برای نسلهای آينده بةابی گةذارد و
با در نظر گرفتن منافع «بشريت» ،راررود آزادی دولتها مشخص شود.

 .2موافقتنامة ماه
مادة  9اين موافقتنامه مقرر میدارد که دولتهای طرف موافقتنامه بايد بهمنظور جلةوگیری از
اختالل در توازن موجةود در محةیط مةاه و اجتنةاد از ورود آسةیب بةه محةیط زيسةت زمةین،
معیارهايی را اتخاذ کنند .مادة  1معاهدة فضا فقط استقرار سال های هستهای و کشةتار جمعةی
را در فضا ممنوع میکند ،ولی استفاده از منابع نیروی هستهای را باعدهمنةد نمةیکنةد .مةادة 9
موافقتنامۀ ماه نیز رنین امری را در ماه و ديگر اجرا سماوی ممنوع اعال میکند ،ولی باز هم
در خصوص کاربرد منابع نیروی هستهای و باعدهمند ساختن آنها ساکت است .همچنین اگررةه
مطابق مادة  8معاهدة فضا و مادة  9موافقتنامۀ ماه ،دولتهةای عضةو بايةد از آلةودگی زيةانآور
فضای ماورای جو و محیط ماه اجتناد ورزند ،در اين مورد که دولتها بايد اشیای فضايی را کةه
با منابع نیروی هستهای کار میکنند به «مدار ايمن هسةتهای» 2انتقةال دهنةد ،سةاکت اسةت9.
بهمنظور جلوگیری از آلودگی راديواکتیو ناشی از استفاده از اين منابع ،دولتها بايد تالش کنند
تا اينگونه اشیای فضايی را بةه مةد  999سةال يةا حةدابل ده برابةر نیمةۀ عمةر ايزوتةو يةا
ايزوتو های استفادهشده در راکتةور راديةو ايزوتةو در ايةن مةدار بةرار دهنةد (UN Doc. A/
).AC.105/ C.2/ L.154/ Rev.2, 1987
شايان ذکر است اگرره منابع نیروی هستهای معموالً برای مقاصد غیرنظامی در ماهوارههای
ارت اطی و ايستگاههای فضايی بهکار میرود و استفاده از آنها در ماهوارههای تحقیقاتی ،جةوی و
هواشناسی برای مطالعۀ تيییرا جهانی آدوهوا ،تأثیر گازهةای گلخانةهای ،تخريةب اليةۀ ازن و
ساير فرايندهای زيستمحیطی جهةان بسةیار مهةم اسةت (،)UN Doc.A/AC.105/697, 1998
خطرهای استفاده از اين منابع ،بهويهه خطر مواد راديواکتیو و تهديد محیط فضا ،ن ايد در سةايۀ
اين پیشرفتها از نظر پنهان بماند .بايد توجه کرد که تنظیم شرايط اسةتفاده و بهةرهبةرداری از
1. Sustainable Development
2. Nuclear-Safe Orbit

 .9مدار ايمن هسته ای مداری است که به مواد راديواکتیو فرصت کافی برای از بین رفتن و ت ديل به سطح بابل
ب ولی در پايان مأموريت فضايی را میدهد.
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اين منابع برای اهداف غیرنظامی ،خارج از دامنۀ معاهدا مربوط به استقرار و کةاربرد سةال در
فضاست.
بايد گفت هم معاهةدة فضةای مةاورای جةو و هةم ايةن موافقةتنامةه ،بیشةتر بةه کةاوش و
بهرهبرداری از فضا پرداختهاند تا حفظ محیط سالم فضا برای نسلهای آينده .منابع تجديدناپذير
فضا بايد از سوء استفادة کشةورهای پیشةرفته حفةظ شةود و حقةوق بةینالملةل بايةد منةافع و
ارزشهای زيستمحیطی همۀ ملتها را پا دارد ( .)Christol, 1991: 347بايد تضةمین شةود
که حضور در فضا ،آنچه را که بهعنوان يکی از معدود مناطق بابی مانده اسةت ،آلةوده نمةیکنةد
(.)Huebert, 2008: 31

 .3موافقتنامة امداد و نجات
اين موافقتنامه روشهای خاصی را برای کمن به فضانوردان در معرض خطر که ممکةن اسةت
بربانی مشکال از جمله مشکال زيستمحیطی شده باشند ،بیان میکند .بنةد  1مةادة  0ايةن
موافقتنامه تصريح میکند که اگر ين دولت عضو «دلیلی داشته باشد که بتوان باور کةرد يةن
شیء فضايی يا بطعا آن در بلمرو تحت حاکمیةت آن کشةور پیةدا شةده يةا در جةايی ديگةر
بهوسیلۀ او يافت شود و دارای ماهیت خطرناک يا زيانآور باشد ،میتواند به دولت پرتةادکننةده
اعال کند تا هرره سريعتر ابداما مثثری را جهت از میان بردن خطر احتمالی بهعمةل آورد».
بنابراين «اگر آن شیء در منطقهای خارج از بلمرو تحت حاکمیت ين کشور مثالً در فضا کشف
شود يا آن شیء خطرناک به وسیلۀ ين کشور عضو بهدست نیايةد ،در آن صةور هةی الزامةی
برای برطرف کردن خطر و صدمۀ احتمالی وجود ندارد .اين مطلب بهطور مثثری اعمال مقررا
مربوط به آلودگی از طريق زباله يا پسماند در فضا را رد میکند» (نوادة توپچی.)109 :1998 ،

 .4کنوانسیون ثبت
هدف اولیه از اين کنوانسیون ،تسهیل شناسايی شیء فضايی است که س ب ورود خسار شةده
است .بند «د» مادة  1اين کنوانسیون« ،شیء فضايی» 1را شامل بطعا شیء و وسیلۀ پرتاد و
بطعا آن میداند که ال ته تعريف جامع و کاملی از شیء فضايی نیسةت .دولةت پرتةادکننةده
عالوهبر ث ت اين اشیا در دفتر ث ت ملی خود (مادة  ،)2بايةد اطالعةا مربةوط را بةه دبیةر کةل
سازمان ملل متحد بهمنظور ث ت بینالمللی اشیای فضايی پرتادشده ،ارائه دهد (بند  1مادة .)1
نکتۀ شايان ذکر اين است که «بطعا و بخشهای ين شیء فضايی بةهطةور جداگانةهای ث ةت
نمیشوند و بخشهای بسیار کورن ممکن است عالمت و نشان درسةتی نداشةته باشةند تةا در
1. Space Object
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زمان بروز تصاد و ايجاد خسار بهدبت بابل شناسايی باشند» (همان )10۰ :و در نتیجه نتوان
تشخیص داد که متعلق به ره کشوری است.

 .5کنوانسیون مسئولیت
در اين کنوانسیون از دست دادن زندگی ،آسیب به اشةخاص يةا خسةار بةه امةوال ،بةهعنةوان
خسار تعريف شده ،ولی ذکری از خسار و آسیب به محیط فضا بةه میةان نیامةده اسةت .در
حقیقت سه شرط الف) «مسلم بودن ورود خسار » ،د) «وجود تقصةیر» و ج) «مشةکل بةودن
امکان شناسايی عامل آلودگی» ،همگی در ناتوانی کنوانسیونهةای مسةئولیت و ث ةت در حفةظ
محیط فضا در برابر آلودگی ناشی از استفاده از منابع تأمینکنندة نیةروی هسةتهای مثةل مةواد
راديواکتیو و آلودگی ناشی از پسماندهای فضايی نقةش دارنةد .مطةابق بةا مقةررا کنوانسةیون
مسئولیت ،برای ايجاد مسئولیت بايد خسارتی توسط شیء فضايی وارد شده باشةد و بةدون ورود
خسار  ،مسئولیتی متصور نیست .همچنین اگر خسار توسط شیء فضةايی بةهوجةود نیامةده
باشد ،مسئولیتی در کار نیست (همان .)102 :بنابراين بايد ديد آيا میتوان پسةماندهای فضةايی
را بهعنوان شیء فضايی بلمداد کرد يا خیر؟
همانگونهکه در بند «الف» مادة  1کنوانسیون مسئولیت آمده است« ،خسار » بةه معنةای
«از دست دادن زندگی ،صدمه به اشخاص يا صدمه بةه سةالمت آنهةا ،از دسةت دادن امةوال يةا
خسار به اموال دولت ها يا اشخاص حقیقةی يةا حقةوبی يةا خسةار بةه امةوال سةازمانهةای
بینالمللی بیندولتی» است .اگر خسارتی مانند ايجاد پسماندها يةا انتشةار مةواد راديواکتیةو بةه
محیط فضا (که اموال دولتها ،اشخاص يا سازمانهای بین المللی نیست) وارد شود ،در نگاه اول
بهنظر نمی رسد براسا اين کنوانسةیون ،بتةوان هةی گونةه مستمسةن بةانونی بةرای مسةئول
شناختن دولت بهدست آورد .همچنین براسا مةادة  2ايةن کنوانسةیون« ،مسةئولیت مطلةق»
دولت پرتادکننده ،به خسار ناشی از افتادن اشیای فضايی روی زمین يا خسار به هواپیمای
در حال پرواز ،محدود شده است .در اينجا هم مسئولیت مطلقةی بةرای خسةارا واردشةده بةه
محیط فضا وجود ندارد .مطابق با مةادة  9ايةن کنوانسةیون« ،تقصةیر» نیةز بايةد توسةط دولةت
متقاضی خسار  ،اث ا شود .وجود اين شرط نیز مانعی در برابر طةر دعةوا ط ةق کنوانسةیون
مسئولیت است .بهعالوه امکان شناسايی و تعیةین اينکةه پسةماندهای فضةايی کةه سة ب ورود
خسار شدهاند متعلق به ره کشوری است ،بسیار مشکل است و مانع از اين میشود که دولةت
متقاضةةی غرامةةت بتوانةةد ثابةةت کنةةد عامةةل ورود خسةةار رةةه کشةةوری اسةةت .در حقیقةةت،
همانگونهکه بیان شد ،اجزای تشکیلدهندة ين شیء فضايی به طور جداگانه ث ت نمةیشةود و
در زمان بروز تصاد و ورود خسار  ،کار شناسايی را با مشکل مواجه مةیکنةد .ال تةه براسةا
مادة  19معاهدة فضا ،اگر فعالیت فضايی به ايجاد پسةماندهای فضةايی منجةر شةود ،الز اسةت
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دولت پرتادکننده ،دبیر کل سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی را از وجود آنها آگةاه سةازد.
بهنظر میرسد «اگر پسماند هر وسیلۀ فضايی بهعنوان شةیء فضةايی در نظةر گرفتةه نشةود ،بةا
اهداف کنوانسیون مسئولیت مياير پیدا کند .آنچه مورد تأيید رويۀ بینالمللی است و با تصاد
کاسمو  001به اث ا رسید ،اي ن است که برای استقرار مسئولیت ،هر شیء فضايی حتی پس
از خرد شدن به تکههای مختلف ،صرفنظر از اندازة آن ،بايد شیء فضةايی تلقةی شةود (همةان:
.)109
همانگونهکه از بررسی پنج معاهدة اصلی يادشده نمايان میشود ،بايد اذعان کرد که «رژيةم
حقوبی فعلی فضا پراکنده و ناکافی است و نمةی توانةد پاسةخگوی مسةائل مربةوط بةه اسةتفادة
فزاينده از فضا باشد» (نوادة توپچی .)910 :198۰ ،در خصةوص حفةظ محةیط فضةا نیةز وضةع
همین گونه است و حتی می توان گفت بحث آلودگی محیط فضا در اين معاهدا تقري اً ناديةده
گرفته شده است .ال ته بهتدريج «حقوق بةینالملةل بةراردادی» کةه تةا حةدودی بةه برخةی از
جن ههای حفظ محیط فضا میپردازد ،توسعه يافته است .برای مثال «منع آلودگی فضا بةا مةواد
راديواکتیو ،توسط معاهدة  10۰9مسکو مربوط به منع نس ی آزمايشهةای هسةتهای ،1تسةهیل
گرديد و معاهدهای بین شوروی سابق و آمريکا به تصويب رسید که به موجب آن اجسا حامةل
سال های هستهای يا سال هايی که بدر تخري ی عظیمی دارند به مدار زمةین پرتةاد نشةود
(حیدريان .)92 :1901 ،همچنین در اين زمینه میتوان از «کنوانسیون منع استفادة نظةامی يةا
هر گونه استفادة خصومتآمیز از روشهای تيییر محیط زيسةت» 2و کنوانسةیون ارت اطةا راه
دور بینالمللی 9نا برد .با اين حال ،اين معاهدا بهخودیخود از محیط فضا در مقابل آلةودگی
محافظت نمیکنند و مقررا آنها نیز فقط برای تعةدادی از دولةتهةا الز االجراسةت .بنةابراين
ضروری است بهمنظور حفظ محیط فضا معاهدهای اختصاصةی منعقةد شةود .نکتةهای کةه بايةد
بهدبت در انعقاد رنین معاهده ای مورد توجه برار گیرد اين اسةت کةه روش کنسانسةو  1کةه
بهکار گرفته شده ،با موفقیت بابل ب ةولی همةراه ن ةوده اسةت0.
توسط  09عضو کمیتۀ کوپو
برای مثال حتی اکنون نیز که در هزارة جديد بهسر میبريم و خطةر آلةودگی فضةا بةهوضةو و
بیش از پیش نمايان شده ،هنوز هم در کمیتۀ حقوبی کوپو در خصوص ايجةاد معاهةدهای در
1. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under
Water
2. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental
Modification Techniques, Adopted by Resolution 31/72 of the UN General Assembly on
10 December 1976.
3. International Telecommunication Convention
4. Consensus

 .0ال ته تا دهۀ  89استفاده از روش اجماع برای تصويب اسناد فضةايی در کوپةو رايةج بةود و پةس از آن نیةز در
موارد معدودی مانند پخش برنامهها از طريق ماهواره اين اجماع ناکا بود و به جای آن رأی گیری میشد.
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مورد پسماندهای فضايی ،اجماعی وجود نداشته و حتی مخالفتهای جدی در اين زمینه وجةود
دارد ( .)Mirmina, 2005: 653خةةطمشةةی کوپةةو در ايةةن زمینةةه در بالةةب تةةدوين رنةةد
دستورالعمل است که در سال  2999توسط بطعنامۀ  ۰2/219مجمع عمومی به تصويب رسید
).(Hitchens T., 26 June 2008
1
امکان استفادة دولتها از اعمال برخی شروط در معاهدا نیز ممکن است به هدف آنها در
حفظ محیط فضا لطمه وارد کند .بنابراين ،بايد تا حد امکان موانع و مشکال پیش روی انعقةاد
رنین معاهدهای را رفع کرد.

حفظ محیط فضا در حقوق بینالملل عرفی
درحالیکه حقوق معاهدهای فقط کشورهای پذيرندة تعهد را ملز مةیکنةد ،حقةوق بةینالملةل
عرفی اين بابلیت را دارد تا دولتها را در کل ملز سازد ( .)Charney, 1986: 18با اينکه حقةوق
بین الملل براردادی در زمینه کاوش و بهرهبرداری از فضا (براسا مادة  9معاهدة فضةا) از يةن
راررود مشخص و جامع برخوردار نیست ،بةهنظةر مةیرسةد مفهةو «بلمةرو تمةا بشةريت»،
بهعنوان محدوديتی نس ت به آزادی کاوش و بهرهبرداری از فضا در جهت جلةوگیری از آلةودگی
محیط آن ،هنوز از عناصر الز برای ت ديل شدن به ين باعدة عرفی بیبهره اسةت .زيةرا هنةوز
دربارة اين مفهو تعريف مورد ب ولی ارائه نشده تا بهمنظور اجتناد از آسیب به محیط فضةا بةه
هنگا کاوش و بهرهبرداری ،علیه دولتها مورد استفاده برار گیرد .بهعالوه برای توسةعۀ مفهةو
«بلمرو تما بشريت» بهعنوان محدوديتی بر اصل آزادی کاوش و بهرهبةرداری از فضةا ،در رويةۀ
دولت ها سازگاری و همخوانی وجود ندارد .با توجه به اين رويههای متفاو و غیر متحدالشةکل،
نمیتوان به وجود عنصةر معنةوی عةرف ( )Opinio Jurisنیةز رنةدان اطمینةان داشةت .حتةی
الز االجرا شدن موافقةتنامةۀ امةداد و نجةا  ،کنوانسةیون ث ةت و کنوانسةیون مسةئولیت نیةز
نمیتواند دلیلی بر تأيید الزا دولت ها توسط باعدة عرفی باشد ،زيرا نگرانی اصلی اين معاهةدا
حمايت از محیط فضا نیست .همچنین با توجه به اينکه حقوق بینالملل محیط زيست در زمینۀ
حفظ محیط فضا بسیار جوان و نوپاست ،میتوان گفت هنوز عرف بابةل اسةتناد و محکمةی کةه
بتواند بر اعمال و فعالیت های کشورها در جهت جلوگیری از آلودگی محیط فضا حکومةت کنةد،
بهوجود نیامده است .بهنظر میرسد با توجه به مادة  09کنوانسیون حقوق معاهدا  10۰0ويةن
که مقرر میدارد باعدة آمره باعدهای است که بهوسیلۀ «جامعةۀ بةینالمللةی» کشةورها در کةل
بهعنوان باعدهای تخلفناپذير پذيرفته شده باشد ،مفهو «بلمرو تما بشةريت» هنةوز نتوانسةته
رنین پذيرش و تصديق عامی را هم بهدست آورد ضمن اينکه شةکلگیةری يةن باعةدة آمةره
1. Reservations
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مشکلتر از تشکیل ين باعدة عرفی بینالمللی است و همانطورکه اشاره شد ،اين مفهو هنةوز
حتی خصوصیت ين باعدة عرفی را پیدا نکرده است.
بنابراين ،مجموعه بواعد عرفی و موافقتنامههای بین المللی که اغلةب حقةوق بةینالملةل را
تشکیل میدهند ،ساختار جامعی برای حفظ محیط زيست بهوجود نمیآورند .در زمینههايی که
حقوق بین الملل از محیط زيست حمايت نمیکند ،بدر حمايت بینالمللةی از محةیط زيسةت
صرفاً م تنی بر نظا های محیط زيست داخلی کشورهاست (موسةوی .)208 :1989 ،بنةابراين،
بانونگذاری داخلی نقش مثثری در حفظ محیط فضا دارد .برای مثال ،متعابب بةانون «سیاسةت
زيستمحیطی ملةی» 1ايةاال متحةدة آمريکةا در سةال  10۰0و دسةتور اجرايةی در خصةوص
«حمايت و تقويت کیفی محیط زيست» 2در سال  ،1090ناسا) (NASAموظف شد تةا در مةورد
هر پروژة خود که بر کیفیت محیط زيست انسانی اثر میگذارد ،به شورای کیفیت محیط زيست
اين کشور ،گزارش دهد ) (Sand, 1972: 46و در برنامةههةای خةود بةه بةدر کةافی بةه مسةائل
زيستمحیطی توجه کند .همچنین ناسا شرايط فنی سةختگیرانهای را در خصةوص پرتةادهةای
بخش خصوصی و فعالیتهای تجاری اين بخش بهمنظور کاهش خطرهای احتمالی وضع کةرده
است ) .(Levine, 1986: 32ال ته اين بوانین و مقررا فقط جن ۀ داخلی دارند ،درحالیکه بايةد
بواعد و مقررا بینالمللی نیز وجود داشته باشد تا در اين زمینه در جامعۀ بینالمللی هماهنگی
و انسجا بهوجود آورد.

راهکارهای مؤثر برای حفظ محیط ماورای جو
ابدا های فعلی در زمینۀ حفظ محیط فضا بةه نظةر کةافی نیسةتند .از جملةه خألهةای موجةود
ع ار اند از :فقدان روشهای مطلود و دانش الز در مورد تعقیب و از بین بردن مواد شیمیايی
و بیولوژين و زبالهها در فضا ،فقدان ث ت سوابق آلودگیهای راديواکتیو در فضا ،کارايی ضةعیف
نظا حقوبی فعلی حاکم بر آلودگیهای موجود در فضا ،کم ود منابع ابتصادی مثثر برخةورد بةا
آلودگیهای فضايی و در نهايةت فقةدان ارادة سیاسةی بةینالمللةی الز بةرای برخةورد بةا ايةن
نگرانیها .ازاين رو اجماع جهانی برای حمايت از محیط فضا و اجرا آسمانی همچون ماه ،مريخ و
مشتری بايد به وجود آيد تا ضمن جلوگیری از هر گونه خلل به اصل آزادی فعالیت صلحآمیز در
فضا تحت نظار سازمان ملل متحد و سازمانهای علمی ديگةر اعةم از سةازمانهةای دولتةی و
مرد نهاد ابدا به تصويب بوانین و مقررا جديد کرده و فعالیتهايی کةه تهديدکننةدة محةیط
فضا و میرا فرهنگی جهانی است ،شناسايی و کاهش داده شوند و از طريةق سیاسةتگةذاری و
بانون از ورود بیشتر آنها به فضا جلوگیری کند.
1. National Environmental Policy Act
2. Executive Directive of the Environmental Quality
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بیشن« ،حق بر محیط زيست سالم» بهدلیل ارت اط با ساير حقوق بنیةادين از جملةه حةق
حیا  ،امروزه بخشی از نسل سو حقوق بشر تلقی میشود .فضا و مةاورای جةو نیةز در نگةاهی
کلی جزئی از تمدن ،میرا فرهنگی و حیا بشر است که آلودگی و نابودی آن حیا انسةان را
در معرض خطر برار میدهد (موسوی .)21 :1980 ،همچنین ورود آسیبهةای خةاص بةه فضةا
ممکن است موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی شود و در نتیجه ضرور دخالةت و
ابدا سازمان ملل متحد و شورای امنیت را در پی داشته باشد (موسةوی 19 :1989 ،ح ی ةی،
 .)190 :1981همانگونهکه بیان شد ،در حال حاضر مقررا حقوق بینالملل برای حفظ محیط
فضا کافی و رضايتبخش نیست .بنابراين ،بهتر است بهجای پرداختن به بواعةد مة هم و ناکةافی
موجود ،در خصوص رسیدن به توافقهای عملی و مناسب ،بر مثسساتی که مةیتواننةد بةهطةور
موفقیتآمیز منافع متعارض دولتها را هماهنة و سةازگار کننةد ،تمرکةز شةود .بةا توجةه بةه
خطرهای بالقوة موصوف ،بايد در ايةن زمینةه بةه ارائةۀ راهحةل و راهکارهةای عملةی و مناسةب
پرداخت .به نظر نگارندگان در اين خصوص میتوان راهکارهای زير را ارائه کرد:

 .1ایجاااد نماااو حقااوقی جدیااد از یریااو نسااویچ کنوانساایون چااارچو

و

پرونکلهای الحاقی
همانگونهکه اشاره شد ،تاکنون نه حقوق بینالملةل بةراردادی و نةه حقةوق بةینالملةل عرفةی،
هی کدا نتوانستهاند در زمینۀ حفظ محیط فضا در برابر آلودگی به موفقیت بزرگی دست يابند.
بديهی است در جايی که حقوق الزا آور نابص است« ،حقوق غیرالزا آور» 1که نويةدبخش نظةا
حقوبی در حال شکلگیری جديد است ،میتواند در پر کردن خأل کمن کند .به همین منظةور،
رهیافت «کنوانسیون ة پروتکةل 2در ايةن زمینةه ارائةه مةیشةود» (موسةوی .)10 ،1989 ،ايةن
رهیافت پديدة جديدی در سالهای اخیر است که اغلب در حقوق بینالملل محیط زيست بهکار
رفته است .در حقیقت اين نظا حقوبی ،خود برآمةده از رهیافةت و روشةی دومرحلةهای اسةت.
بدين ترتیب که در مرحلۀ اول ين سری از اصول رسماً اعال میشوند ،اما اين اعال بةه شةکلی
کامالً عا و کلی و مندرج در سندی به نا «کنوانسیون راررود» است 9.برای مثال میتوان از
1. Soft Law
2. Framework Convention and Protocol Approach

 .9در حقوق بین الملل اصطال «کنوانسیون راررود» اصطال نس تاً جديدی است .در وابع نوعی معاهدة
حقوبی تلقی می شود که تعهدا کلی ،اصول ،اهداف و بواعد عا و بنیادينی را پیرامون موضوع خاصی برای
طرفین خود ايجاد میکند ،ولی آيین پذيرش آنچه را که بهدن ال آن است به موافقتنامههای تفصیلی
بینالمللی بعدی يا بوانین ملی واگذار می کند .ن.ک:
Economic Commission for Europe, Committee on Housing and Land Management,
Seventy-Second Session, Geneva, 3-4 October 2011; and “What is a Framework
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«کنوانسیون راررود  1002دربارة تيییرا آدوهوا» ،نا برد (ح ی ی ،همةان .)098 :در ن ةود
سازمانی بین المللی که در زمینۀ حفظ محیط زيست واجد صالحیت عا باشد ،اينگونةه اسةناد
می تواند در ين کنفرانس ديپلماتین پذيرفته شود (ح ی ی ،1982 ،ج  .)099 :2اغلب موضةوع
مذاکرا در اين کنفرانسها ،تدوين کنوانسیون راررود است که به بیان اصولی میپردازد کةه
بايد بهعنوان اسا همکاری مابین دولتهای عضو بهکار رود (همان .)098 :کنوانسیون مةذکور
رارروبی را برای همکاری بیشتر بین کشورها از طريق ت ادل اطالعا  ،تسهیل تحقیقا علمی
و اجرای برخی روشها فراهم میکند ( .)Tannenwald, 2003: 54کنوانسةیون رةاررود منشةأ
تعهدا و تکالیف کمتری برای دولتهای عضو بوده و بیشتر «فرايند مذاکرهای مسةتمر» اسةت
که تعهد «مشارکت» همراه با «حسن نیت» را در مراحل بعةدی بةر دوش کشةورها مةیگةذارد.
بنابراين مرحلۀ اول در اين روش انعقةاد يةن کنوانسةیون رةاررود اسةت کةه در آن اصةول و
راررودهای کلی بیان شود و بدين وسیله رارروبی مشخص برای ابدا های مثثرتر و عملیتةر
در آينده فراهم شود .ال ته در اين خصوص بايد گفت «دولتها بیآنکه بةهواسةطۀ ايةن مقةررا
ملز باشند ،بهوسیلۀ اصل حسن نیت ملز اند» (ح ی ةی ،1982 ،ج  .)۰9۰ :1در مرحلةۀ دو و
پس از انعقاد کنوانسیون راررود ،پروتکلهای جداگانهای که هر ين شامل معیارهةا و ضةوابط
طر ريزی شدة خاص و تفصیلی برای وصول به اهداف مةذکور در کنوانسةیون رةاررود اسةت،
بهطور مجزا مورد مذاکره برار میگیرند (موسوی ،همان .)118 :اين پروتکلها بهدلیل توضةیح و
تکمیل اصول مذکو ر در کنوانسیون راررود و ارائۀ راهکارهای عملی ،حاوی بواعةد دبیةقتةر و
مشخصتری هستند و در حقیقت روشنکننده و کاملکننةدة کنوانسةیون رةاررود محسةود
میشوند .به اين پروتکلها« ،پروتکلهای ضمیمه يا الحابی» میگويند که بیشتر شامل جزئیا
تعهدا بین اعضاست (ح ی ی .)10 :1981 ،اين پروتکلهةا بايةد حةاوی مقرراتةی در خصةوص
تجديد نظر در آن پروتکل و همچنین ارائۀ تعريفی واضح از اصطالحا بهکاررفتةه در آن باشةد
( .)Jakhu, 2005: 67بدين ترتیب کنوانسیون راررود منشأ ايجاد و انعقاد پروتکلهةای بعةدی
می شود و در نهايت به مجموعهای از کنوانسیونهای پیچیده میرسیم کةه متشةکل از رنةدين
معاهدة مجزا اما مربوط به هم هستند (ح ی ی ،11982 ،ج .)090 :2
حسن اصلی روش مزبور اين است کةه دولةتهةايی کةه میةل رنةدانی بةه ب ةول تعهةدا
براردادی ندارند ،ولی به داليل سیاسی نمیخواهند در افکار عمومی رهرهای منفةی از خةود در
خصو ص مسائل مربوط به محیط زيست نشان دهند ،متعهد به اصول کلی مقةرر در کنوانسةیون
میشوند (موسوی .)108 :1989 ،در اين زمینةه مةی تةوان بةه کةاربرد موفةق ايةن رهیافةت در
کنوانسیون  1080وين در مورد حفظ اليۀ ازن (بهمثابۀ ين کنوانسیون رةاررود) اشةاره کةرد.
اين کنوانسیون راه را برای تصويب پروتکل  1089مونترال در مورد مواد ازبةینبرنةدة اليةۀ ازن،
Convention?” at www.ash.org.uk/files/documents/ASH_352.pdf
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اعالمیۀ  1080هلسینکی در خصوص حفظ اليۀ ازن و اصالحیههای  1009لنةدن 1گشةود .هةر
ين از اين اسناد بین المللی عنصری شةفاف و روشةن را بةه تعهةد عةا منةدرج در کنوانسةیون
 ،1080اضافه میکنند .مثال ديگر در زمینۀ تيییرا آدوهواست کةه بةا کنوانسةیون رةاررود
ملل متحد  1002در خصوص تيییرا آدوهوا 2آغاز میشود و از طريق همکاری بین دولةتهةا
توسعه میيابد ،بهگونه ای که نگرانی جهانی در خصوص اين تيییرا را مدنظر برار میدهد و در
سال  1009با حضور  1۰9عضو کنوانسیون  1002در خصوص تيییةرا آدوهةوا ،بةه تصةويب
«پروتکل کیوتو» منتهی میشود.
با کمن اين رهیافت میتوان به ايجاد ين نظا حقوبی در جهت حفظ محةیط فضةا دسةت
يافت .بدين معنا که ابتدا بايد ين کنوانسیون راررود در خصوص حفةظ محةیط فضةا منعقةد
شود .اين «کنوانسیون راررود محیط فضا» بايد براسا تفاهم مشترک و جمعی بنا شود و بةا
هدف تضمین همکاری مةثثر جهةانی بةهوجةود آيةد ،بةهنحةویکةه در آن تمرکةز بةر کةاوش و
بهرهبرداری عادالنه از فضا بهعنوان «بلمةرو تمةا بشةريت» باشةد .بةهمنظةور تصةديق ماهیةت
منحصربهفرد محیط فضا ،بايد همۀ دولتهايی که ابداماتشان بر کاوش و بهرهبرداری از فضا اثةر
میگذارد ،عضو اين کنوانسیون راررود باشةند .هررنةد موفقیةت يةن نظةا زيسةتمحیطةی
بینالمللی در آينده منوط به در نظر گرفتن «منافع مشترک» دولتهاست ،بديهی است در نظةر
گرفتن «منافع کلیۀ کشورها» يا «کلیۀ منافع کشةورها» ،عمةالً امکةانپةذير نیسةت و بةیشةن
اختالفاتی را در پی دارد که مانع از ايجاد ين نظا حقوبی مورد ب ول همۀ کشورها خواهد بود.
ازاين رو در اين مورد بايد به منافع اکثريت کشورها يا منافع درجۀ اول و دارای اولويةت کشةورها
توجه کرد .شايد به همین دلیل است کةه در اعالمیةۀ ريةو  1002از ع ةاراتی ماننةد «نیازهةای
اکثريت مرد جهان» و «نیازهای ويهة کشورهای در حال توسعه» استفاده شده اسةت .بنةابراين
بهنظر نمیرسد که نظا آينده در عمل تأمینکنندة «منةافع کلیةۀ کشةورها» يةا «کلیةۀ منةافع
کشورها» باشد (موسوی .)10 :1989 ،بهعالوه ،بايد در اين کنوانسیون مقرر شود که دولتها بةا
توجه به امکاناتی که بهتناسب درجۀ پیشةرفت و توسةعۀ خةود در اختیةار دارنةد ،بةه همکةاری،
تحقیق و ت ادل اطالعا بهمنظور فهم بهتر و ارزيابی تأثیرا کوتاهمةد و بلندمةد ابةداما
بشر بر محیط فضا بپردازند .همچنین ط یعتةاً بايةد سةازوکارهای دبیةق و عملةی بةرای اجةرای
کنوانسیون و تأمین منابع مالی در نظر گرفتةه شةود .ال تةه بايةد در مةورد اجةرای کنوانسةیون
راررود ،انعطافپذير بود تا هر دولت عضو بتواند بةا توجةه بةه وضةعیت ابتصةادی ،اجتمةاعی،
فرهنگی ،علمی و سیاسی خود ،تعهدا مربوط را به انجا رساند.
بهمنظور حلوفصل اختالفا احتمالی ،در اين کنوانسیون بايد بیشتر بر روشهايی همچةون
1. London Amendments
2. UN Framework Convention on Climate Change.
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مذاکره ،میانجیگری ،سازش و داوری تأکید شود .عالوهبر توصیه به اسةتفاده از «شةع ۀ محةیط
زيست ديةوان بةینالمللةی دادگسةتری» و «ديةوان دائمةی داوری» در الهةه ،پیشةنهاد برخةی
حقوبدانان م نی بر تشکیل دادگاه اختصاصی جهانی برای حلوفصل اختالفا زيسةتمحیطةی
نیز می تواند گا بسةیار مهمةی در ايةن زمینةه باشةد (جاللةی .)۰9-80 :1988 ،بةهطةور کلةی
شیوههای حلوفصل مسالمتآمیز که دولتها بههنگا بروز اختالفا مربوط به اجرای معاهدا
زيستمحیطی میتوانند به آنها توسل جويند ،از روشهای معمول در عرصههةای ديگةر حقةوق
بینالملل ،متفاو نیستند (ح ی ی ،1982 ،ج  .)021 :2در زمینۀ درج مقررا کیفةری در ايةن
کنوانسیون نیز بايد گفت هررند بوانین کیفری در حمايت از محیط زيست نقش دارند ،از آنجةا
که در اين زمینه مثثرترين وسیله برای تنظیم بانونی فعالیتها ،تعیین معیارهای دبیةق مربةوط
به پخش و نشر مواد آلودهکننده و بهکار بردن آنهاست ،در حةال حاضةر بةوانین کیفةری نقةش
محدودی در اين زمینه دارند (بوا .)۰0 :1990 ،
در مرحلۀ بعد و بهمنظور تهیۀ پیشنويس پروتکلهةا در زمینةۀ حفاظةت در برابةر آلةودگی
ناشی از پسماندهای فضايی و منابع نیروی هستهای ،میتوان از گروههةای تخصصةی متشةکل از
دانشمندان ،حقوبدانان و سیاستمداران نیز بهره جست تا به نمايندگی از دولتها ،مأمور شةروع
مذاکرا در خصوص تهیۀ پروتکلها شوند .يکی از اين پروتکلها مةیتوانةد بةهطةور خةاص بةه
مسئلۀ پسماندهای فضايی بپردازد و معیارهای دبیق و عملی را برای پیشگیری و کاهش میةزان
آنها تعیین کند .برای مثال اين پروتکل میتواند مقرر کند طراحی ماهوارههايی که در مدار بةرار
میگیرند ،بايد بهگونه ای باشد که در صور انفجار يا تصاد با پسةماندهای فضةايی ،احتمةال و
میزان ايجاد پسماندهای جديد به حدابل برسد .همچنین بهمنظور جلةوگیری از انفجةار اشةیای
فضايی ،نظا تأمین بدر و انرژی آنها در انتهةای مأموريةت تخلیةه شةود ).(Rossi, 2005: 11
بهعالوه در اين پروتکل میتوان ين «سامانۀ مديريت ترافین فضايی بینالمللی و موبعیتيابی»
بهمنظور جلوگیری از تصاد در نظر گرفت) . (Cukurtepe et al., 2009: 870-878پروتکل ديگر
نیز میتواند به مسئلۀ استفاده از منابع نیروی هستهای بپردازد و مقرر دارد که اين منةابع فقةط
برای مأموريتهايی استفاده شوند که انجا آنها بدون اسةتفاده از ايةن منةابع غیةرممکن اسةت.
بس ته به نوع مأموريت ،نوع من ع تأمین انرژی نیةز بايةد مشةخص شةود .همچنةین مقةرر شةود
طراحی راکتورهای هستهای بهگونه ای کامالً ايمن باشةد تةا در صةور تصةاد بةا پسةماندهای
فضايی يا انفجار ،خطر تشعشعا راديواکتیو به حدابل برسد .به اين ترتیب مةیتةوان از مةاورای
جو که ثرو مشترک نوع بشر است و بايةد در خةدمت تمةامی مةرد جهةان باشةد ،بةهخةوبی
محافظت کرد (.)Jusheng, 2006: 61
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 .2استفادۀ مؤثر از اصول زیستمحیطی
برای اينکه نظا حقوبی برآمده از رهیافت مذکور بتواند به موفقیت دست يابد ،بهطور حتم بايةد
هم در کنوانسیون راررود و هم در پروتکلهای آن ،اصول زيستمحیطی و رعايت آنهةا مةورد
توجه جدی برار گیرد .برای مثال ،يکی از مهمترين اصولی که بايد مدنظر باشد« ،اصةل توسةعۀ
پايدار» است« 1.کمیسیون ملل متحد در خصوص محةیط زيسةت و توسةعه» گزارشةی بةه نةا
«آيندة مشترک ما» تهیه کرده که مفهو توسعۀ پايدار در آن رنین آمده است« :توسعهای کةه
پاسخگوی نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن ظرفیتها و نیازهةای نسةل آتةی باشةد»
(ساعد وکیل و عسةگری .)۰9 :1989 ،در حقیقةت توسةعۀ پايةدار مةیتوانةد متضةمن تعةادل و
سازشی بین اهداف متعارض احتمالی در خصوص حفظ محیط زيست و توسعه باشةد ( Jewell,
 .)1998: 9اين اصل با نظر باضی «آلةوارز» در «بضةیۀ مةاهیگیری» (انگلةیس علیةه نةروژ) نیةز
هماهن است ،رراکه به اعتقاد وی دولتها براسا حقوق عرفی وظیفه دارند منةابع مشةترک
را نهتنها بهطور منصفانه تقسیم کنند ،بلکه آنها را در جهت منافع آينده حفظ کنند ( Fisheries
« .)Case, U.K. v. Norway, 1951, ICJ Rep. 116, 148-53اصول احتیةاطی» 2کةه از مفهةو
اصل توسعۀ پايدار پديد آمده ،در مورد محةیط فضةا نیةز بابةل کةاربرد اسةت .مطةابق بةا اصةل
احتیاطی که در اصل  10اعالمیۀ ريو ذکر شده« ،دولتها بايد متناسب با امکانةا خةود تةدابیر
احتیاطی وسیعی را ا عمال نمايند و در صةور وجةود خطةر ورود صةدما شةديد يةا غیربابةل
ج ران ،فقدان داليل بطعی علمی ن ايد بهانهای برای تأخیر در اتخاذ تدابیر مثثر برای پیشگیری
از ورود صدمه به محیط زيست گردد» (موسوی .)20 :1980 ،در حقیقت نفع همۀ دولةتهةا در
اين است که موافقت کنند نظا حقوبی ايجاد شود که توسعۀ فعالیتهای فضةايی را در شةرايط
سالم و بدون آسیب در اختیار نسلهای آينده برار دهد .در همین زمینه و بهمنظور دستیابی به

 . 1توسعۀ ابتصادی ،توسعۀ اجتماعی و حفظ محیط زيست سه رکن اصلی توسعۀ پايدار محسود میشوند .از فضا و
فناوریهای فضايی میتوان اطالعاتی را روی ک رة زمین گةردآوری کةرد کةه از آنهةا در جهةت ايجةاد بهتةرين
خطمشیها و برنامههای توسعۀ پايدار استفاده کرد .مادة  0معاهدة فضای ماورای جو و مادة  1معاهدة ماه نیةز
تأکید دارند که از فضا بايد در جهت منافع و توسعه و ارتقای زندگی ابتصةادی و اجتمةاعی نسةلهةای حةال و
آينده استفاده شود .در سال  2919کمیتۀ فرعی علمی-فنی کوپو سةازمان ملةل متحةد برنامةهای را تحةت
عنوان «پايداری بلندمد فعالیتهای فضايی» تنظیم که هدف اصلی آن حمايت از محیط فضاسةت و بةا حةق
توسعۀ ارت اط تنگاتنگی دارد .ن.ک:
UN Office for Outer Space Affairs, 34th Session of the UN Inter-Agency Meeting on
Outer Space Activities, Engaging Space Tools for Development on Earth: Contribution of
Space Techno;ogy and App;ications to the Post-2015 Development Agenda, 14 May
2014.
2. Precautionary Principles
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محیطی پايدار در فضا بد هايی برداشته شده است .برای مثال «بنیاد جهان امن» 1متعهد شةده
تا در خصوص معیارهای مثثر در دستیا بی بةه محةیط پايةدار فضةا ،همکةاری و مسةاعد کنةد
) .(Williamson et al., 2008, : 181با توجه به منحصربهفرد بودن محیط فضا و آسةیبپةذيری
آن ،بهنظر میرسد الز است جامعۀ بینالمللی در کل« ،توسعۀ پايدار» را بهعنوان يةن «باعةدة
آمره» در زمینۀ حقوق فضا به رسمیت بشناسد ( )Supanich, 1999: 107تا حفظ محیط فضا در
برابر آلودگی ناشی از فعالیتهای فضايی ،به شکل مثثرتری تضمین شود.
اصل ديگری که راهگشا خواهد بود« ،اصل پیشگیری» است .اين اصل بةر تعهةد اجتنةاد از
ايراد صدمه به محیط زيست م تنی است ) .(Stookes, 2005: 30تجربه و اظهار نظر متخصصان
ثابت میکند که اصل پیشگیری ،ره از جن ۀ اکولوژين و ره از لحاظ ابتصةادی ،بةرای محةیط
زيست ين باعدة طاليی بهحساد میآيد ،زيرا اغلب ج ران خسارا واردشده به محیط زيسةت
غیرممکن است .حتی اگر خسار واردشده ج ةرانشةدنی باشةد ،هزينةههةای آن گةزاف اسةت
(ح ی ی .)98 :1981 ،همانگونهکه بیان شد ،با توجه به منحصربهفرد بودن محیط فضا و اينکه
اين محیط نمی تواند همانند محیط زيست زمین خود را ترمیم کنةد ،وضةع بواعةد و معیارهةای
پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ايجاد پسماندهای فضايی و آلودگی راديواکتیةو کةامالً ضةروری
است ضمن اينکه اعمال اصل «آلودهکننده ،خسار را مةیپةردازد» 2بةرای محةیط فضةا روش
خوبی نیست .،زيرا در اغلب موارد خسارا واردة ناشی از عد پیشگیری ،ج رانشدنی نیسةت
) .(Williamson, 2003: 51اصل ديگری که بايد رعايت شود ،اصةل «مسةئولیت مشةترک ولةی
متمايز» 9دولتهاست که بايد در خصوص حفظ تمامیت و يکپاررگی محیط فضا نیز بهکار رود.
مطابق با اين اصل که در بند  1مادة  9کنوانسیون  1002تيییرا آدوهوا و اصل  9اعالمیۀ ريو
ذکر شده« ،اگرره مسئولیت برای تمامی دولت ها مشترک و مشابه است ،با اين حال ،معیارهای
رفتاری جدیتر ،مهمتر و صريحتری برای کشورهای توسعهيافته ايجاد شةده کةه هةم در ايجةاد
مسائل و مشکالتی مانند تيییةرا آدوهةوا و شةکاف اليةۀ ازن نقةش بیشةتری دارنةد و هةم از
ظرفیت باالتری نس ت به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با ايةن مشةکال برخوردارنةد»
( .)Birnie, 2002: 101بنابراين در زمینۀ حفظ محیط فضا نیز مسةئولیت بةدر هةای فضةايی،
بهدلیل امکانا و همچنین سهم آنها در آلوده کردن فضا ،بهمراتب بیشتر از دولتهايی است که
کمتر درگیر برنامهها و فعالیتهای فضايیاند.
1
مسئلۀ ديگر توجه به نظريۀ «انصاف بیننسلی» است .مطابق با اين نظريه ،تنتن اشخاص
هر نسلی از بشر ،هم بهعنوان منتفع و هم بهعنوان پاسدار ،میراثی ط یعی و فرهنگی را از نسةل
1. World Secure Foundation
)2. Polluter Pays Principle(PPP
3. Common but Differentiated Responsibility
4. Intergenerational Equity
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گذشته به ار میبرند .آنها وظیفه دارند تا اين میرا را به نسلهای آينده منتقةل کننةد .حةق
هر نسل در منتفع شدن از اين میرا با اين تعهد همراه است که بهگونهای از آن استفاده شةود
که بتوان آن را در شرايطی بهتر به نسل آينده منتقل کرد که اين امر مسةتلز حفةظ و تقويةت
کیفیت اين میرا است .انصاف بیننسلی مقرر میدارد از ابدا هايی که پیامةدهای خطرنةاک و
ج رانناپذير برای میرا ط یعی و فرهنگی دارد ،پرهیز شود ( .)Brown Weiss,1998: 76فضةا
نیز میراثی است ط یعی که بهمنظور انتقال سالم آن به نسلهای آينده بايد از فعالیتهةايی کةه
آثار زيان ار و ج رانیناپذيری به فضا دارد و موجب آلودگی آن میشود ،پرهیز شود.

 .3نأسیس آژانس فضایی بینالمللی
در حال حاضر همکاریهای منطقهای و بینالمللی در خصوص علو فضايی و کمنهای فنی به
کشورهای در حال توسعه بهوسیلۀ «برنامۀ ملل متحد در مورد کاربرد فضا» 1و دفتر امور ماورای
جو 2هماهن میشود .هدف اصلی اين برنامه اين است کةه از طريةق ابةدا هةا و فعالیةتهةای
جمعی و مشترک مانند تضمین هماهنگی سامانههای فضايی ،آموزش سنجش از راه دور ،توزيع
تجهیزا و دسترسی به توانايیهای الز در زمینةۀ پرتةاد ،فنةاوریهةای فضةايی را در اختیةار
تمامی کشورها برار دهد ) .(UN Doc.A/AC.105/719, 1999اين برنامه توجه اندکی بةه حفةظ
محیط فضا دارد.
9
با وجود تشکیل کنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زيست و توسةعه و برنامةۀ محةیط
زيست ملل متحد ،1سازمان ملل متحد هنوز هی گونه سازوکار منسجمی برای پرداختن مثثر به
مسائل زيستمحیطی ندارد .همچنین تعداد سازمانهای بینالدولی که صالحیت زيستمحیطی
دارند ،موضوعی تعجبآور است .تقري اً هر سازمان بینالدولی بهنوعی مستقیم يا غیرمستقیم بةه
موضوعا زيستمحیطی میپةردازد (موسةوی .)29۰ :1989 ،در حةال حاضةر ،مسةئولیتهةای
محیط زيستی بین تعداد زيادی از سازمانهای بینالمللی تقسیم شده است ،ولی اين سازمانهةا
از همکاری و هماهنگی ضعیف و فقدان بةدر وابعةی رنةج مةیبرنةد .بنةابراين ،يکةی ديگةر از
راهکارها بهمنظور حمايت مثثر از محیط فضا میتواند تشکیل آژانس فضايی بینالمللی 0وابسةته
به سازمان ملل متحد و تحت مديريت و هدايت کوپو باشد ( .)Tan, 2000: 190بةا توجةه بةه
ماهیت بینالمللی اکتشاف و بهره برداری از فضا بسیار مهم است که اين سةازمان هررةه بیشةتر
فراگیر باشد و بهخصوص بدر های اصلی فضايی را شامل شود ( .)Williamson, 2003: 50بهتر
1. UN Programme on Space Applications
2. Office for Outer Space Affairs
3. UN Conference on Environment and Development
4. UN Environment Programme
)5. International Space Agency (ISA
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است سازمانهةای فضةايی کشةورهای مختلةف از جملةه ( NASAآمريکةا)( CNES ،فرانسةه)،
( BNSCانگلیس)( NASDA ،ژاپن)( ASI ،ايتالیا)( DARA ،آلمان)( RKA ،روسیه) و همچنین
اتحاديۀ بینالمللی ارت اطا راه دور 1و ديگر سازمانهای فضايی بةینالمللةی در زيةر رتةر ايةن
آژانس بینالمللی برار گیرند ( .)Tan, 2000: 190اين نهاد بینالمللةی حتةی مةیتوانةد بةهطةور
اختصاصی از تجهیزا پرتاد ماهواره ،و ديگةر امکانةا الز بهةرهمنةد باشةد ( Schick, 1961:
 .)694رون اين سازمان نهادی تخصصی خواهد بود ،بايد کارشناسةان مختلفةی در زمینةههةای
گوناگون علمی ،فنی ،ابتصادی ،بهداشتی ،امنیتی ،حقوبی و ديگر زمینهها در آن حضور داشةته
باشند .نقش اين کارشناسان در تشکیل ين نظةا حقةوبی بةرای فضةا و بةهخصةوص در اتخةاذ
سیاستها و خطمشیها ،بسیار تعیینکننده است .برای مثال ين گروه بةینالمللةی متشةکل از
کارشناسان و مقاما رسمی دولتها می تواند به ت ادل اطالعا علمی و انجا تحقیقةا مةورد
نیاز در خصوص تأثیر پسماندها بر فعالیت های فضايی يا خطرهای منابع نیروی هستهای کمةن
کند .اين آژانس بايد سازمانی در جهت انجا توصیههای الز بةه سةازمان ملةل متحةد و اتخةاذ
معیارهای الزا آور و اجراشدنی در موافقتنامههای بین المللی ،کنوانسیون راررود محیط فضةا
و پروتکلهای نشأ گرفته از آن باشد .اين نهاد بینالمللی میتواند به سازمانهةای غیردولتةی و
نقش مشورتی آنها توجهی خاص داشته باشد .اين سازمانها بهطور معمول انعطافپذيری بیشتر
و واکنشهای سريعتری در ب ال مسائل بینالمللی دارند ،زيرا روند تصمیمگیری سختی کةه در
سازمانهای بینالدولی وجود دارد ،سازمانهای غیردولتی را محةدود نمةیکنةد ( Miles, 1971:
 .)23در نتیجه میتوانند با اتخاذ راهکارها و تصمیمهای سريع و مناسب در نشستها و جلسةا
علمی خود ،زمینه را برای اتخاذ تصمیم و حل مشکل توسط آژانس فضايی بینالمللی تسةهیل و
فراهم کنند.
برای اين نهاد بینالمللی وظايفی نیز میتوان تعريةف کةرد .يکةی از ايةن وظةايف« ،وظیفةۀ
نظارتی» است .سازمانهای بینالمللی می توانند با نظار بةر اجةرای معاهةدا و اعمةال فشةار
سیاسی از ين سو و ترغیب و حمايت از شئون اخالبی محةیط زيسةتی از سةوی ديگةر ،عامةل
برانگیزنده برای جلب رضةايت دولةتهةا در پةذيرش اجةرای معاهةدا زيسةتمحیطةی باشةند
(موسوی )10 :1989 ،در اين زمینةه نظةار توسةط يةن آژانةس بةینالمللةی (ماننةد آژانةس
بینالمللی انرژی اتمی) ،بر نظار فردی توسط هر ين از دولتها ،مرجح است (Wood, 1995:
) .33در سه دهۀ اخیر تجارد بهدستآمده در حوزة معاهدا بینالمللی محیط زيسةت حکايةت
از آن دارد که اين معاهدا به تأسیس سازمانها و مثسسا بینالمللةی خةاص کةه بةر حسةن
اجرای آنها نظار کنند ،نیاز دارند .بنابراين ،يکی از وظايف اين نهاد ،نظار بةر حسةن اجةرای
کنوانسیون راررود پیشنهادی و پروتکلهای آن بهمنظور تضمین حفظ محةیط فضةا در برابةر
1. International Telecommunication Union
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آلودگی خواهد بود .ال ته نظار بر برنامههای فضايی داخلی کشورهای عضو بايد فقط تةا حةدی
باشد که اين برنامهها به اهداف اين کنوانسیون و پروتکلهای آن ضربه نزنةد .در همةین زمینةه
می توان به وظیفه و نقش هماهن کنندة اين سازمان بینالمللةی نیةز اشةاره کةرد .وجةود يةن
سازمان بینالمللی بهمنظور هماهن سازی مذاکرا و ابداما بینالمللی در تنظیم فعالیتهای
فضايی ،برای موفق بودن هر گونه ابدامی در جهت حفظ محیط فضةا الز و ضةروری اسةت .در
حقیقت اين نهاد بینالمللی ابدا ها و برنامههای مختلف و متفاو بهعهةده گرفتةهشةده توسةط
مثسسا و آژانسهای فضايی در خصوص کاوش و بهرهبرداری از فضا را هماهن میکند .ال ته
بهتر است به منظور اجرای بواعد کنوانسیون راررود محیط فضا ،سیاسةتهةای متحدالشةکلی
بین اعضا در نظر گرفته شود تا حفظ «بلمرو تما بشريت» بهنحو مطلودتری تضمین شود.
يکی ديگر از وظايف اين نهاد بینالمللی میتواند انجا تحقیقا دبیةق علمةی در خصةوص
ارزيابی خطرهای فعالیتهای فضايی و تهیۀ گزارش و ارائۀ آن به سازمان ملل متحد باشةد .ايةن
گزارش بايد پیش از انجا هر پروژة فضايی تهیةه شةود و در آن میةزان و احتمةال خطةری کةه
ممکن است در نتیجۀ پروژة مذکور به وجود آيد ،مشخص شةود تةا درصةورتیکةه ايةن فعالیةت
خطرناک باشد ،انجا نگیرد .وظیفۀ ديگری که میتوان به آن اشاره کرد« ،نمايندگی نسةلهةای
آينده» است .اين آژانس بینالمللی میتواند بهعنوان نمايندة نسةلهةای آينةده در زمینةۀ فضةا،
ابدا های مثثری را به منظور حفظ فضا برای آيندگان انجا دهد .در نهايت وظیفةۀ بسةیار مهةم
ديگر اين نهاد فراهم آوردن و گردآوری اطالعا مورد نیاز برای انعقاد معاهدا زيستمحیطةی
فضا خواهد بود .موافقتنامههای محیط زيستی با بسیاری از انواع ديگر معاهدا تفةاو دارنةد،
زيرا آنها بايد پاسخگوی داليل علمی ين مشکل باشند و مذاکرهکننةدگان ايةنگونةه معاهةدا
برای درک مشکل و تنظیم و ارائۀ راهحلی مثثر و مناسب برای آن ،بةه اطالعةا کةافی احتیةاج
دارند (موسوی )121 :1989 ،که اين آژانس بینالمللی بهدلیل اشراف علمی خود میتواند نقش
مهمی در اين زمینه ايفا کند .با توجه به همین مسئله بهنظر میرسد مسةئولیت تجديةد نظةر و
بهروز کردن کنوانسیون راررود پیشنهادی و پروتکلهای آن نیز بايد به اين نهاد واگذار شود.
بايد تأکید کرد که در اين نهاد نیز ،مانند ساير مثسسةا بةینالمللةی ،تةا حةدودی مسةائل
سیاسی تأثیرگذار خواهد بود و در نتیجه درجهای از رانهزنی سیاسی و اعمال نفوذ در آن وجود
خواهد داشت .با اين حال ،تا زمانیکه ين راه رد و مديريت فعال و کارامد بر اين سازمان حاکم
ن اشد ،بهنحوی که بتواند منافع و ديدگاههای مختلف را به يکديگر نزدين کند ،اين سةازمان در
رسیدن به اهداف خود موفق نخواهد بود1.
 .1در پايان يادآور می شود که ايران در زمینۀ حقوق داخلی و بینالمللی فضا از سابقه نس تاً خوبی برخوردار است.
تاريخچۀ بانونگذاری فضايی کشور به اوايل دهۀ  1909باز میگردد ،يعنی زمانی که مرکز سنجش از راه دور
ايران برای فراهم آوردن امکان استفاده از ماهواره تأسیس شد .در جديدترين ابدا ها ،در سال  1982بهمنظور
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نتیجهگیری
ورود بشر به فضا يکی از مهمتةرين نتةايج تحةوال و پیشةرفتهةای صةور گرفتةه در فنةاوری
اطالعا است .اما اين گا بشری همانند بسیاری از ابدا های ديگر وی عةاری از خطةر نیسةت،
بهنحوی که امروزه آلودگی فضا به مشکل عمدهای برای جامعۀ جهانی ت ديل شده اسةت .توجةه
به مسئلۀ حفظ محیط فضا به نفع تمامی دولتها و نوع بشر است و بیتوجهی بةه آن مةیتوانةد
امکان و احتمةال بةروز اخةتالف و درگیةری را بةین کشةورها افةزايش دهةد .آنچةه بسةیاری از
بدر های فضايی هنوز به آن توجه نمیکنند ،اين اسةت کةه «آزادی کةاوش و بهةرهبةرداری از
فضا» بايةد از طريةق «ممنوعیةت آلةودگی محةیط فضةا» ،محةدود شةود .بنةابراين« ،آزادی» و
«ممنوعیت» مکمل هم هستند و ن ايد بهعنوان مفاهیم متعارض تلقی شوند.
نظا ح قوبی ايجادشده توسط معاهدا فضايی کنونی در حفظ مثثر محیط فضا ناکا مانده
است .حقوق بین الملل عرفی نیز از مقررا مثثر و ضمانت اجراهای کافی بهمنظور جلةوگیری از
ورود زيان به آن محیط برخوردار نیست .نگرانیهةای مربةوط بةه نسةلهةای آينةده در اعالمیةۀ
استکهلم ،منشور جهانی ط یعت 1و اعالمیۀ ريو ذکر شده است و ايةن اسةناد بةر حفةظ محةیط
زيست زمین تأکید کردهاند ،ولی به فضا بهعنوان «من عی مشترک» اشاره نمیکنند .بةا در نظةر
گرفتن مسئولیت هر نسل در انتقال سالم محیط زيست بةه نسةل بعةد و بةا عنايةت بةه مفهةو
«توسعۀ پايدار» ،محیط فضا نیز بايد بهصور سالم و بدون آسیب به نسةلهةای آينةده منتقةل

انجا پهوهش در زمینۀ استفاده از فضا و برنامهريزی برای گسترش فناوریهای فضايی با استفاده از دانش
بومی و همکاریهای بینالمللی ،ساز مان فضايی ايران وابسته به نهاد رياست جمهوری بهوجود آمد .ايران در
حال حاضر دارای فناوری پرتاد فضايی زيرمداری است و گفته میشود اين سازمان در نظر دارد که تا سال
 ، 1900نخستین فضانورد ايرانی را با استفاده از فناوری فضايی بومی به مدار زمین بفرستد .اما در هی ين از
دانشگاههای کشور بهطور جدی به بحث حقوق فضا پرداخته نمیشود (محمودی ،1909 ،در
 )http://aerospace1.persianblog.ir/post/198و هی ابدا جدی در مورد جلوگیری از آلودگی فضا
تاکنون صور نگرفته است .برگزاری همايشهايی رون سومین همايش ملی حقوق فضا به مناس ت هفتۀ
جهانی فضا در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران در مهرماه  1901با همکاری سازمان فضايی ايران و دانشکدة
حقوق دانشگاه تهران ( )http://www.isa.irو کارگاه حقوق فضا که در  9و  8بهمن  1901در آن دانشگاه
برگزار شد ،می تواند محمل خوبی برای طر مسئلۀ حفظ محیط فضا باشد .تاکنون پنج معاهده در سازمان
ملل متحد دربارة نظا حقوبی حاکم بر فعالیتهای فضايی به تصويب رسیدهاند .ايران از ابتدا در کوپو نقش
فعالی را داشته و در رند سال اخیر ابدا های خوبی را از نظر حقوبی صور داده است .اما صرف پیوستن به
اين اسناد بینالمللی کافی نیست و ضروری است زمینۀ اجرای مفاد اين معاهدا در نظا حقوبی داخلی
فراهم شود تا بهطور وابعی حضور هرره بوی تر کشور در فضا و مشارکت در جلوگیری از آلودگی آن را فراهم
سازد.
1. World Charter for Nature
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شود .در نتیجه بسیاری از سیاستهای زيستمحیطی مربوط به زمین در خصوص محةیط فضةا
نیز بايد بهکار رود .اگرره در مورد مفهو «بلمرو تما بشريت» اختالف وجود دارد و اگرره اين
مفهو همانند «میرا مشترک بشريت» بهعنوان ين باعدة آمره ،از استحکا و ابتدار برخوردار
نیست ،اين مفاهیم حدابل اين وظیفه را برای دولتها ايجاد میکند کةه در اسةتفاده از مةاورای
جو ،منافع همۀ دولتها و همۀ نسلهای بشری را در نظر گیرند.
برای تقويت نظا فعلی حمايت از محیط فضا راهکارهای ذيل پیشنهاد میشةود :اول ،ايجةاد
کنوانسیون راررود و در صور نیاز ،پروتکل های الز  .کنوانسیون راررود محیط فضةا بايةد
ورود لطمه و آسیب به محیط فضا را ممنوع کند ،رراکه اين امر با «اصل توسعۀ پايدار» کةه در
اعالمیههای استکهلم و ريو به رسمیت شناخته شده است نیةز مطابقةت دارد ضةمن اينکةه در
لحاظ کردن راهحلها ی ممکن و عملی ن ايد از مقررا مذکور در حقوق داخلی کشةورها غافةل
شد .بنابراين با استفاده از اين رهیافت میتوان در ين زمینۀ مشخص ،نظا حقوبی خاص آن را
ايجاد کرد .در ابتدا تعهدا شکلگرفته به صور حقوق غیرالزا آور است کةه ايةن خةود سة ب
میشود تا بهدرستی از همان ابتدا از تحمیل بواعد و مقررا خشن و سختگیرانه و در نتیجةه
شکست و به بنبست رسیدن اين نظا حقوبی پرهیز شود .ضمن اينکه دولتها سعی مةیکننةد
برای اث ا حسن نیت و ارائۀ رهرهای مث ت از خود به جامعۀ بینالمللی ،به تعهدا حاصةل از
اين حقوق غیرالزا آور عمل کنند و ازاينرو به بواعدی رضايت میدهنةد کةه راهنمةای رفتةاری
آنها میشود.
مرحلۀ دو  ،ايجاد ين سازمان بین المللی تخصصی برای فضاست .برای اينکةه ايةن سةازمان
پیشنهادی بتواند بهعنوان ين هدايتکننده بهصور مثثر و موفقیتآمیز عمةل کنةد ،در ابتةدا
بايد مأموريت و وظیفۀ کامالً مشخصی برای آن تعريف شود و حةدود اختیةارا و صةالحیت آن
مشخص شود .همچنین بايد از طريق ايجاد ين دبیرخانۀ کارامد که هماهن کننةدة موضةوعا
حقوبی ،فنی و علمی است ،بوروکراسی به حدابل برسد .اين سازمان بايةد اختیةارا الز بةرای
تحقیق در زمینۀ بررسی تأثیر فعالیت های فضايی بر محیط فضا و محیط زيست زمین و اختیةار
انجا توصیه در زمینۀ مقررا مربوط ،بهمنظور گنجانةدن در موافقةتنامةههةای بةینالمللةی را
داشته باشد.

منابع
الف) فارسی
 .1جاللی ،محمود ( ،)1988تأسیس دادگاه بین المللی محیط زيست و مشةکال آن ،فصةلنامۀ
حقوق مجلۀ دانشکدة حقوق و علو سیاسی ،دورة  ،90ش .۰9-80 ،1
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سیاسی ارتش ج.ا.ا.
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 .1ساعد وکیل .امیر و عسکری ،پوريا ( ،)1989نسل سةو حقةوق بشةر (حقةوق هم سةتگی)،
تهران ،مجد.
 .0فیروزی ،مهدی ( ،)1980حق بر محیط زيست ،تهران ،سازمان انتشارا جهاد دانشگاهی.
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 .0محمودی ،سید هادی ( ،)1909جزئیا معاهدا بینالمللی فضايی و جايگاه ايران  /هةوا و
فضا مرز ندارند در سايت زيرhttp://aerospace1.persianblog.ir/post/198. :
.19موسوی ،سید فضلاهلل ( ،)1989حقوق بینالملل محیط زيست ،تحقیقی از دانشگاه هةاروارد
در مجلۀ حقوبی هاروارد ،تهران ،میزان.
 .11ةةةةةةةةةةةةةةة ( ،)1980سیر تحوال منابع حقوق بینالملل محیط زيست ،تهران ،میزان.
 .12نوادة توپچی .حسین ( ،)1998حقوق بینالملل فضةا ،تهةران ،انتشةارا سةازمان عقیةدتی
سیاسی ارتش ج.ا.ا.
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