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Abstract 

Humanity has a common share in space exploration. The fundamental documents of 

space law support this claim. Although spatial technology has progressed greatly, 

space law is ambiguous in this regard. High cost and potential benefits of space 

exploration raise the question of whether spatial mighty countries share their 

discoveries with other countries? The important point is that developing countries 

are committed to allocating the interests of space exploration for economic 

development, while industrialized countries are less committed to economic 

development than developing countries. So these countries have more control over 

their own space programs, and their programs have more economic value. This 

article argues that powerful space-based nations have certain legal obligations about 

sharing the interests of space exploration that are ambiguous in some respects. 

Developing countries need to fair share of these interests as high as possible. The 

system of sharing interests only succeeds if helps the interests of the space nations; 

both developed and non-developed countries.
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 تقسیم منافع اکتشافات فضایی
 و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه

 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 2، سیده ساناز ذبیحی شهری*1احمد مؤمنی راد

 

 چکیده
بشریت سهم مشترکی در اکتشافات فضایی دارد؛ اسناد بنیادین حقوق فضا از این ادعاا حاایات   

فت زیادی داشته، اما حقوق فضا در این زمینه با ابهاماایی  کنند. با اینکه فناوری فضایی پیشرمی
کناد کاه ایاا    هاراه است و هزینۀ باال و سود بالقوۀ اکتشافات فضایی این پرسش را مطار  مای  

کنند؟ نکتۀ مهم این کشورهای یواناند فضایی، نتیجۀ اکتشافایشان را با سایر کشورها یقسیم می
دند که منفعت ناشی از اکتشافات فضایی را باه یوساعۀ   است که کشورهای در حال یوسعه، متعه

که کشورهای صنعتی میزان یعهدشان برای یوسعۀ اقتصاادی در  اقتصاد اختصاص دهند، درحالی
های فضایی مقایسه با کشورهای در حال یوسعه کاتر است. بنابراین، این کشورها نسبت به برنامه

ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است. این مقاله  هایشان ازخود کنترل بیشتری دارند و برنامه
کند که کشورهای قدریاند فضایی دربارۀ یقسیم منافع حاصل از اکتشافات فضایی، استدالل می

یعهدات قانونی مشخصی دارند که در برخی ابعاد ابهام دارد و کشورهای در حاال یوساعه بارای    
مندند. نظام یقسیم منافع ینها در صوریی موفق رشد خود، به یقسیم عادالنۀ این منافع بسیار نیاز

 کاک کند. -اعم از یوانا و نایوان–شود که به منافع کشورهای فضایی می
 

 کلیدواژگان
 برداری، یقسیم، یوسعۀ اقتصادی، حقوق فضا، نفع.اکتشاف، بهره

                                                           
الالل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یهران، یهران، ایران )نویساندۀ  . استادیار گروه حقوق عاومی و بین1

 Email: momenirad@ut.ac.ir مسئول(.

 Email: saz.1368@ gmail.com.الالل، پردیس البرز دانشگاه یهران، یهران، ایراندکتری حقوق بین اموختۀدانش. 2

 81/80/1930یاریخ پذیرش:  - 80/82/1930یاریخ دریافت: 

mailto:momenirad@ut.ac.ir


 1011بهار ، 1، شمارۀ 11فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    321

 مقدمه
ایحااد   1پوینیک امیاز مااهوارۀ اسا   الاللی بعد از اکتشافات فضایی در پریاب موفقیتجامعۀ بین

مند شد. ساازمان  های فضایی عالقه، به مقررات مریبط با فعالیت1390جااهیر شوروی در سال 
امیز از فضا )کوپوس( را یأسیس کرد. این کایتاه نیاز   ، کایتۀ استفادۀ صلح1390ملل در سال 

« قیحقو»و « علای و فنی»بالفاصله پس از یشکیل، در نخستین نشست خود، دو کایتۀ فرعی 
را یأسیس کرد و به انها مأموریت داد یا به بررسای علاای، فنای و حقاوقی مساابل مرباو  باه        

 (.23: 1939برداری از فضا بپردازند )حسینی، بهره
های اولیۀ مجاع عاومی سازمان ملل، یاایل باه اساتفاده از فضاا باه نفاع بشار را       قطعنامه

1958G.A. Res. 1348 (XII ,(G.A. Res. 1472 (XIV),  -1Iکردناد ) صورت کلای بیاان مای   به

9G.A. Res. 1721 (XVI), 1961 -21959الاللی در اغاز اکتشافات فضایی، ( ، اما حقوقدانان بین
هاا  در این قطعناماه « نفع بشر»بیشتر نگران حاکایت دولتی و نظامی شدن فضا بودند و مفهوم 

هاای اولیاۀ ساازمان    (. قطعنامهQiwu, 1989: 25, 30کردند )را بهبود یوسعۀ اقتصادی یلقی می
برداری فضایی، باه یادوین قواعاد حقاوق عرفای در ایان       ملل و واکنش سریع به اکتشاف و بهره

 :Vereshchetin & Danilenko, 1985زمینه انجامیدند که نخستین منبع حقوق فضایی بودند )

ودند از فضا ازاد اسات و  یافته که عبارت ب(. اگرچه در میان این اصول عرفی عادۀ یکوین25 ,22
ها به فضا گساترش  یوانند ان را کشف کنند و از ان بهره ببرند، حاکایت دولتهاۀ کشورها می

هاا بار پریااب اشایای     یابد، مالکیت ملی در فضا وجاود نادارد و صاالحیت و اختیاار دولات     نای
شاد  یاده ناای  شان به فضا به خودش بستگی دارد، هیچ یعهدی برای یقسیم منافع فضا دفضایی

(Vereshchetin & Danilenko, 1985: 22, 25       ایان اصاول عرفای و شار  نفاع بشاریت در .)
گیری ها در اکتشاف و بهرههای اولیه، در نهایت در معاهدۀ اصول حاکم بر فعالیت دولتقطعنامه

ه، یدوین شادند. ایان معاهاد    1390از فضا مانند ماه و دیگر اجرام اساانی )پیاان فضا( در سال 
گیری و اکتشافات فضایی را پایاه نهااد. یفسایر ایان معاهاده      اصولی فراگیر و هاگانی برای بهره

 Mateescoدربارۀ یقسیم منفعت ناشی از اکتشافات فضایی، موضاو  مناقشاات بزرگای اسات )    

Matte, 1987: 313, 318( که در بخش اول )طور مفصل بررسی خواهد شد. ( به1.1 
رود، دربارۀ اجرام سااوی داخال در  شاار میه اخرین معاهدۀ فضایی بهک« نامۀ ماهموافقت»

( و شاامل مقررایای در   123: 1939شاود )محااودی،   جز زمین اعااال مای  منظومۀ شاسی به
بارداری از فضاا   برداری از منابع طبیعی و یقسیم منفعت ناشی از اکتشااف و بهاره  خصوص بهره

شد. معاهدات فضاایی نسابت باه عارف در حیطاۀ      ( بررسی خواهد 1.2است که در بخش اول )

                                                           
1. About: Question of the Peaceful Use of Outer Space 

2. About: International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 

3. About: International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 
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رو کانون یحلیل حقوقی یعهدات یقسیم منفعات در بخاش اول   یرند و ازاینحقوق فضایی، غالب
های حااکایتی در فضاا هساتند؛    مقاله است. معاهدات به سه دلیل اصلی، بیشتر درخور فعالیت

دهناد؛  فضاا را وساعت مای   کنند و هنجارهای حقوق های زیادی فضا را کشف مینخست، دولت
یار  های فضایی بسیار ساریع نامۀ فعالیتاند؛ سوم، اییندوم، موضوعات قانون فضا بسیار یخصصی

 & Vereshchetinشاوند ) برداری از فضاا یکاوین مای   ها در کشف و بهرهاز اقدامات عالی دولت

Danilenko, 1985: 22-23.) 
ویژه در مسابلی که منفعت باالقوه دارناد،   فضا، بهبرداری از از انجا که اقدامات عالی در بهره

(، بررسای معاهادۀ فضاا و    Rosenfield, 1981: 73-74مانناد کااوش مااه، بسایار اناد  اسات )      
نامۀ ماه در بخش اول، در فهم اینکه ایا یعهد حقوقی نسبت باه یقسایم مناافع ناشای از     موافقت

حابز اهایات اسات. در بخاش دوم ضاان      های فضایی وجود دارد یا نه،برداریاکتشافات و بهره
برداری از فضای ماورای جو مصوب ایاالت متحادۀ امریکاا در ساال    بررسی قانون اکتشاف و بهره

 شود.، به بررسی منابع سیارکی و استحصال ان پرداخته می2819
الاللای و یعهادات قاانونی کشاورها بارای یقسایم       در ادامه مفهوم نظام جدید اقتصادی بین

منظور ای بهشود و شیوۀ یازههای گوناگون یقسیم منفعت بررسی و ارزیابی میو نیز شیوهمنافع 
 شود.یوسعۀ اقتصادی بدون لطاه وارد کردن به اکتشافات فضایی پیشنهاد می

 

 تفسیر معاهده
کناد. یحلیال   های قدریاند در امور فضاایی را متعهاد مای   ها از جاله دولتمعاهدۀ فضا، بیشتر دولت

های خود باه فضاا متعهدناد،    ها به یقسیم منافع ناشی از اعزامدهد که هرچند دولتده نشان میمعاه
اما در عال، نسبت به یقسیم هر منفعت معقول از ظان خاود، ملازم نیساتند. کشاورهای انادکی باه        

ناماه  شود. ارزش اصلی موافقتنامۀ ماه متعهدند که شامل کشورهای بزرگ در عرصۀ فضا نایموافقت
 کند.ین است که یقسیم منافع را ارزیابی و راهی برای افزایش منافع در اینده فراهم میا

 

 . معاهدۀ فضا1
برداری از فضا از جاله ماه و دیگر اجارام ساااوی،   اکتشاف و بهره»معاهدۀ فضا:  1براساس مادۀ 

علاای و  باید برای استفاده و در جهت منافع یاامی کشورها بدون درنظر گرفتن ساطح یوساعۀ   
 (.10: 1939)نژندی منش و هاکاران، « اقتصادی انها انجام گیرد و به نفع یاام بشریت باشد

یرین اصل حقوق فضاست، زیرا بر کل سااختار ان حااکم اسات و بارای هااۀ      این ماده مهم
اناد کاه   (، اما برخی دیگر گفتاه Qiwu, 1989: 26های فضایی رهناودهای بنیادین دارد )فعالیت
ه، کاماًل حقاوق کشاورهایی را کاه در اکتشااف فضاا دخاالتی ندارناد، یبیاین نکارده و          این ماد
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و ناه  –کناد کاه بیشاتر، وضاعیت اماور      ای از سیاست کلی را بیان مای هاچنین بیانیۀ گسترده
(. ایان مباحان نشاان    Bueckling, 1979: 15,20سازد )را مشخص می -اوریعهدات قانونی الزام

هاا بارای یقسایم    ، بر الزام دولات 1فضایی هاچنان ضعیف است. مادۀ دهند که بنیان حقوق می
 کند، حتی اگر یعهدات انها چندان مشخص نباشد.منفعت پافشاری می

اینکه معاهدۀ فضا یعهداور است، منافایی با اینکه کشورها در عصر حاضر هیچ یعهدی ندارناد و  
نقد به چند دلیل نامعتبر است؛ ایان شار    معاهده ینها گویای هدفی در اینده است، ندارد. اما این 

، مقدماۀ معاهادۀ فضاا را نادیاده     «اکتشاف باید به نفع هاۀ کشورها باشد»گوید: که می 1در مادۀ 
الاللای را  گیرد و در نتیجۀ این شر ، یوانایی کامل برای یبدیل به یک قاعادۀ قاراردادی باین   نای
صورت طبیعی و بنا به اقتضاای ان قابلیات   عده به(. اگرچه شاید این قاMarcoff, 1973: 351دارد )

 ,Marcoffشاود ) االجارا شادن ان مای   اجرا نداشته باشد، ماهیت قراردادی این قاعده، موجب الزم

بر ان، هیچ دولتی حق شارطی بارای معاهادۀ فضاا قابال نشاده اسات و        (. افزون136,137 :1974
(. Marcoff, 1973: 353-354ر ندارناد ) کنوانسیون وین شرو  ضانی نیاز اعتباا   29براساس مادۀ 
های فضایی را در جهت منافع هاۀ کشورها متعهاد  ، کشورهای درگیر انجام فعالیت1بنابراین مادۀ 

 کند، حتی اگر این قاعده هاچنان مبهم باشد و به یوضیح بیشتری نیاز  داشته باشد.می
بعادی ساازمان ملال بارای      هاای دهندۀ ان است کاه یوافاق  نشان 1ویژگی عدم اجرا در مادۀ 

هاای  شوند که دولتیر می، ینها هنگامی دقیق1یکایل معاهدات فضایی و یعهدات یقسیم در مادۀ 
الاللای باه انهاا    هاای باین  طرف معاهده، خودشان این یعهدات را یفسیر کنند یا از طریق هاکاری

هاای یواناناد در اماور    دولترو، عاالً (. ازاینHampe, 1988: 103-104عالی بدهند )یوان اجرایی 
دهد یک دولات یواناناد در عرصاۀ    را مشخص کنند که نشان می 1یوانند یعهدات مادۀ فضایی می
 که بخواهد یا زمانی مشخص، یقسیم کند. -و هر اندازه -یواند هرچه رافضا می

دهد که معاهادات فضاایی بارای    بحن حفاری ماه بر یقسیم منافع متارکز است و نشان می
های کشورهای یواناند فضاایی کاافی نیسات. هرچناد شااید عادم اجارا        دود کردن فعالیتمح
کننده نباشد، اما حفاری ماه بحثی مهم در حقوق فضاست، زیرا دانشاندان باور دارناد کاه   نگران

(. از اسناد Bockstiegel, 1981: 1,2-8برداری از ان سوداور است )ماه، منابع فراوانی دارد و بهره
حفااری  یوان نتیجه گرفت که کشورهای در حال یوسعه در جهت مانوعیات  فضایی، میحقوق 

هاای ایناده   امده از حفاریدستیافته و هر گونه ادعا دربارۀ منابع بهماه یوسط کشورهای یوسعه
خواهی کشورهای در حال یوساعه و  کنند. استدالل کسانی که از جایگاه ازادیدر ماه، یالش می
دهد کاه حاداقل در بساتر    کنند، نشان میر کشورهای یواناند فضا حاایت میرهیافت محدودی

یاوان معاهادۀ   معاهدات فضایی، کشورهای صنعتی یواناند فضایی جایگاه غالبی دارند، اماا ناای  
شاار اورد. چنین مانوعیتی در معاهده یصاریح نشاده   فضا را مانعی بر سر راه حفاری در ماه به

 ,Bockstiegelای را ماناو  کناد )  های ویژهاست که بخواهد فعالیت است. معاهده زمانی صریح
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بر ان، یفسیر معاهده در جهت مانوعیت حفااری یجااری در مااه، باه ضارر      (. افزون6-7 :1981
کنند، کشورهای در حال یوسعه است، زیرا کشورهای یواناند فضایی، از خدمات انها استفاده می

ساازی اساتخرا    کتشافایشان بدهند. در نتیجه، مانوعیت یجاریبدون اینکه به انها منفعتی از ا
یوان گفت که شارو   واقع در یقابل منفعت بشر کار خواهد کرد. هاچنین نایحفاری در ماه، به

های فضایی که باید به نفع هاۀ کشورها باشد، به ایان معناسات کاه    معاهده در خصوص فعالیت
ر کشورها یقسیم شود که منابع به زمین منتقال شاوند.   ثارۀ حفاری در ماه باید هنگامی با دیگ

در فقدان یک یفسیر یوافقی از معاهده، بهتر است فرض کنایم ارزش معاهاده بیشاتر در انچاه     
 ,Wassenberghکناد ) گذارد است یا انچه کشورها را به  برداشات مثبات متعهاد مای    کنار می

رسااندن باه مناافع کشاورهای درگیار      ویاژه معاهاده، کشاورها را از ضارر     (. به611,614 :1980
 دارد.های فضایی بازمیفعالیت
کند که حفااری یجااری در مااه بایاد     معاهدۀ فضا گویا از این استدالل پشتیبانی می 2مادۀ 

 :  2مانو  باشد. براساس مادۀ 
بارداری، یصارف   یوان با ادعای حاکایت، بهرهفضا از جاله ماه و دیگر اجرام سااوی را نای»
بناابراین  (. 10: 1939)نژنادی مانش و هاکااران،    « روش دیگری به مالکیت ملای دراورد  یا هر
یواند مانع حفاری یجاری در ماه باشد، زیرا هر مالکیت خصوصای باه پشاتیبانی یاک     می 2مادۀ 

(. از انجا که براساس معاهدۀ فضا هیچ دولتای حاق نادارد    Marcoff, 1970: 81کشور نیاز دارد )
هاای فضاایی   اش را فرایر از مناطق داخل سیاره و جاایی کاه ایساتگاه   یا قضاییاختیارات اداری 

هایی از اجرام ساااوی را  یوانند بخشهستند، یسری دهد، پس افراد بر هیچ مبنای حقوقی نای
ینها بارای پرهیاز از ساتیزهای باالقوه بار       2اشغال کنند یا منابعش را مالک شوند. اگرچه مادۀ 

باا  شاده اسات، دیادگاه چیاره میاان مفساران ایان اسات کاه نبایاد           حقوق حاکایتی طراحی 
 (.Menter, 1980: 35کند، مخالفت کرد )برداری از منابع ماه که به شناخت ان کاک میبهره

یوان استدالل کرد که حفاری به ادعاهای انحصاری بر برخی نقاا  بارای حفااری    هاچنین می
(. اما با Milton, 1988: 47-49مانو  است ) 2س مادۀ نیاز دارد و چنین ادعاهایی بر حاکایت براسا

یوان موضو  حفاری را از موضو  گساترش  محدود کردن حفاری و اکتشاف به یک دورۀ زمانی، می
حاکایت یاییز داد. برای مثال، در اوایل قرن بیستم، بسیاری از کشورها از جالاه ایااالت متحادۀ    

برداری قرار دادند، بادون  را مورد بهرهدر دریای مدیترانه  Spitzberganالجزایر امریکا، منابع مجاع
 (.L.F.E. Goldie, 1976: 289اینکه ادعایی در خصوص حاکایت ان جزایر داشته باشند )

ادعای دیگر حامیان موقعیت کشورهای در حال یوسعه این است که به فرض، طبق معاهادۀ  
، «ده از فضا باید به سود هاۀ کشورها باشاد استفا» 1فضا حفاری در ماه روا باشد، براساس مادۀ 
یاوان  اناد، ناای  شناختی که زمانی حفاری شاده های ماهباید به این معنا یفسیر شود که فراورده
برداری فضاا،  بهرهناشی از گوید که منافع می« ارژانتین»مالک شد و باید یقسیم شوند. دکترین 
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ای انجاام گیارد   زیع این منافع باید به شیوهباید بدون یبعیض در دسترس کل بشریت باشد و یو
منشور ملل متحد یوسعۀ  99مادۀ « الف»که استانداردهای زندگی کنونی اریقا یابد و مطابق بند 

(. به نظر مفساری رویاۀ کناونی کشاورها،     Williams, 1970: 157-158اقتصادی را بهبود دهد )
متحده، بیشتر با معاهدۀ فضا سازگار است  های سلنوژیکال ماه از سوی ایاالتمانند یقسیم ناونه

هاا  های ماه رویۀ دولات (. حتی اگر یقسیم ناونهWilliams, 1970: 157یا اینکه یشریفات باشد )
اماده از  دسات منظور یوزیع مجادد مناافع باه   های مبهم بهباشد، بعید است که دفا  از پیشنهاد

هایی مانع ایجاد محایط  چنین پیشنهاد حفاری ماه به کشورهای در حال یوسعه کاک کند، زیرا
شوند گذاری روی حفاری در ماه میها جهت سرمایهحقوقی پایدار برای یشویق مؤسسان شرکت

(Milton, 1988: 53  حتی پیشنهاد مارکوف نیز خیلی مفید نیست؛ براساس پیشنهاد ماارکوف .)
کند، یاام کامالً جبران می های حفاری خود راکه یک مؤسسۀ استخرا  معادن ماه، هزینهزمانی

« ماردم نیازمناد  »سود حاصل از فعالیت حفاری باید در صندوق مشترکی قرار گیرد یا باه نفاع   
رغم اعتباار ان، ایان موقعیات قابلیات اقتصاادی      . به(Marcoff, 1973: 671-672) استفاده شود

 برد.حفاری در ماه را با حذف هر گونه سود قابل یقسیم از بین می
پاذیرد، زیارا فنااوری    ایت، مارکوف غیرماکن بودن جبران مالی حفاری در مااه را مای  در نه

 ,Marcoff) دهد که حفاری در ماه بتواند حتی خار  خاودش را دراورد  کنونی این نوید را نای

شاان را  رود کشورها ثارۀ اکتشافات فضایی. با وجود این، به نظر او منطقاً انتظار می(672 :1973
ای عۀ جهانی یقسیم کنند؛ هرچند یوافق دیگری در زمیناۀ اساتفاده از مناابع سایاره    به نفع جام
 (.Marcoff, 1973: 672) الزم است

هنگامی پاسخ گرفت که مجاع عاومی سازمان ملال   1303دسامبر  9فراخوان مارکوف در 
« ام ساااوی ها در ماه و دیگار اجار  های دولتنامۀ حاکم بر فعالیتموافقت»ای با عنوان قطعنامه
 (.Menter, 1980: 35منظور امضا و یصویب پیشنهاد کرد )نامۀ ماه( را به)موافقت

 

 نامۀ ماه. موافقت2
ناماۀ مااه( یوساط    )موافقت« ها در ماه و دیگر اجرام سااوینامۀ حاکم بر فعالیت دولتموافقت»

(. ایان  190: 1939اناد )محااودی،   پانزده کشور یصویب شده و چهار کشاور ان را امضاا کارده   
(. یک جنبۀ 20: 1939راد و سیدیان هاشای، االجرا شد )مومنیالزم 1301نامه در سال موافقت

کشاور از جالاه    30نامۀ مااه ایان اسات کاه بارخالف معاهادۀ فضاا کاه         قابل یوجه در موافقت
 یاک از کناد کاه هایچ   کشور را متعهد می 19کند، ینها کشورهای قدریاند فضایی را متعهد می

نامۀ ماه محدود است، باا بحان یقسایم    انها، کشورهای قدریاند فضایی نیستند. اگرچه موافقت
دهندۀ یالش بسایار مهام بارای یادوین     نامۀ ماه، نشانموافقت 11مادۀ مریبط است.  منافع فضا

 :11های یجاری فضاست. براساس مادۀ قانون فعالیت
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ویاژه  نامۀ حاضار، باه  در مقررات موافقت اش میراث مشتر  بشرند که. ماه و منابع طبیعی1
 این ماده بیان شده است؛  9در بند 

یوان ماه برداری یا اشغال یا هر روش دیگری نایگونه ادعای اعاال حاکایت، بهره. با هیچ2
 را یحت حاکایت ملی دراورد؛

 یاک در مالکیات یاک کشاور،    . سطح، زیر سطح، بخشی از انها یا منابع طبیعی ماه، هایچ 9
ای در نخواهاد  الاللی، سازمان ملی یا نهاد غیرکشوری یا هر شخص حقیقیسازمان بین

هاا و یأسیساات در هار    امد. استقرار کادر، وسایل فضایی، یجهیازات، امکاناات، ایساتگاه   
های مریبط با ساطح یاا زیار ساطح ان، حاق      جایی زیر یا روی سطح ماه، از جاله سازه

کند. این مقررات به رژیم یا هر بخشی از ان ایجاد نایمالکیت بر سطح یا زیر سطح ماه 
 کند؛این ماده خللی وارد نای 9الاللی مذکور در بند بین

برداری از ماه، بدون هر گونه یبعایض،  نامه از حق اکتشاف و بهره. کشورهای طرف موافقت1
 وردارند؛نامۀ حاضر برخالاللی و مقررات موافقتبر مبنای برابری و مطابق حقوق بین

برداری از شوند از انجا که بهرهنامۀ حاضر، متعهد میوسیله کشورهای طرف موافقت. بدین9
الاللای باا ایاین مناساب ایجااد      منابع طبیعی ماه در استانۀ یحقق است، یک نظام بین

ناماۀ  موافقات  10کنند یا بر این استخرا  مدیریت داشته باشد. این مقررات مطابق مادۀ 
 خواهد شد؛ حاضر اجرا

این ماده، کشورهای طرف، کشف  9الاللی مذکور در بند منظور یسهیل ایجاد نظام بین. به9
هر گونه منابع معدنی در ماه را یا حداکثر میزان ماکان و شادنی باه اطاال  دبیار کال       

 الاللی خواهند رساند؛سازمان ملل متحد و جامعۀ بین

موارد زیر است: )الف( یوسعۀ منظم و ایان منابع الاللی شامل . اهداف اصلی این نظام بین0
هاا در  طبیعی ماه؛ )ب( مادیریت عقالنای )منطقای( ان مناابع؛ )س( گساترش فرصات      

باارداری از ان منااابع؛ )ت( یقساایم منصاافانۀ منااافع حاصاال از ان منااابع یوسااط  بهااره
 نحوی که به منافع و نیازهای کشاورهای در حاال یوساعه و نیاز باه     کشورهای طرف، به

های ان دسته از کشورهایی کاه مساتقیم یاا غیرمساتقیم در کااوش مااه کااک        یالش
 اند، یوجه ویژه داشته باشد؛کرده

این مااده   0ای سازگار با اهداف بند گونههای مریبط با منابع طبیعی ماه به. یاامی فعالیت0
هاکااران،  مانش و  نامۀ حاضر انجام خواهند شد )نژندیموافقت 9مادۀ  2و مقررات بند 

1939 :99-91.) 
هاای اقتصاادی در فضاا را در بساتر کناونی مناافع       ای دارد، زیرا فعالیات اهایت ویژه 11مادۀ 

ای از هم به حقوق فضای موجود مریبط است و هم نشانه 11رو، مادۀ دهد. ازایناقتصادی جای می
(. در ایان  Bockstiegel, 1981: 7های فضایی یجاری است )مقررات احتاالی اینده در مورد فعالیت
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اعالم شده و هر گونه حقوق مالکانه « میراث مشتر  بشر»عنوان بار، فضا بهنامه برای اولینموافقت
هاا  شود؛ به این معنا که منابع طبیعی فضا، برای هاۀ دولات در خصوص این منابع مانو  اعالم می

 (.01: 1939پور، شود )رضی طور مساوی و به نفع هاۀ بشریت یوزیعمشتر  است و باید به
ناماه، دیادگاه   دهد کاه موافقات  نامۀ ماه نشان می( از یفاسیر موافقت1.2بررسی بخش اول )

بارداری از فضاا باا    ( و هاچناین دیادگاه محادودیت بهاره    1.1شده در بخش اول )متداول گفته
هرچناد مفهاوم   دهاد کاه   در ادامه نشان می (1.2یقسیم منافع را یغییر نداده است. بخش اول )

نامۀ ماه، دیدگاه محادود یقسایم   میراث مشتر  بشر هنوز مبهم است، اما امید است که موافقت
 کند.ها کاک میمنافع فضا را یغییر دهد. مسئلۀ حفاری در ماه به این بررسی

 

 نامۀ ماهحفاری ماه و موافقت
دهد که حفاری در نشان میوفصل نکرد، نامۀ ماه بحن حفاری ماه را حلاین واقعیت که موافقت

(. هرچند هایچ مهلات قاانونی درباارۀ     Milton, 1988: 47معاهدۀ فضا، مجاز دانسته شده است )
از کشاورهای طارف، ایجااد نظاام      11ماادۀ   9نامۀ ماه بیان نشده است، بناد  حفاری در موافقت

کناد. اماا   ت مای الاللی برای نظارت و مدیریت بر استخرا  معادن ماه در ایناده را درخواسا  بین
نامۀ ماه هیچ مهلت قانونی شده در این ماده، در موافقترغم نظام گفتهگوید که بهبوکشتیگل می

 ,Bockstiegelیوانست درنظر گرفته شود )برای حفاری ماه درنظر گرفته نشده است؛ با اینکه می

از نظاام   11مادۀ  9گوید این قضیه حابز اهایت است که هرچند بند (. هاچنین او می8 :1981
برداری از منابع بایاد منتظار ایان نظاام باشاد      گوید که بهرهکند، اما نایالاللی صحبت میبین
(Bockstiegel, 1981: 8 .) 

داد کارد، زیارا نشاان مای    نامۀ ماه در کوپوس این دیدگاه را یقویات مای  سازی موافقتاماده
هاای یجااری فضاایی نبودناد.     برای فعالیتنامه، خواهان اشاره به استاهالی نویسندگان موافقت

ای که عنوان بخشی از مصالحهنامه بهنویس موافقتناایندۀ ایاالت متحده در کوپوس گفت: پیش
برداری از منابع طبیعی منظور بهرههای ناایندگی یدوین شده، از هیچ استاهالی بهیوسط هیأت

دهد که پیوساته  کرده است. این اجازه میالاللی صحبت ناجرام سااوی یا زمان ایجاد نظام بین
صورت عینی وجود برداری با یجربیات جدید و سپس عالیات پایلوت، بهیالش شود یا چنین بهره

، هار  12و  11داشته باشد. اگر مذاکرایی برای چنین نظامی پیش بیاید، دولت من براساس مواد 
 (.U.N. Doc, 1979: 22د داد )امیز مذاکره انجام خواهگونه اقدامی برای روند موفقیت

یواند انجام گیارد مگار   نای»برداری از منابع ماه کنند بهرهبر ان، نظرهایی که بیان میافزون
نامه نیامده است ، در موافقت«برداری وضع شده باشدالاللی که در ان مقررات بهرهدر  نظام بین

(Danilenko, 1988: 259.) 
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نامۀ ماه ایدۀ استاهال دربارۀ حفاری ماه را نویسندگان موافقتاند که مفسران هندی دریافته
ناماۀ مااه،   کنناد کاه موافقات   اناد، اماا اساتدالل مای    رد کارده الاللی یا زمان یأسیس نظام بین

. (Rao, 1981: 275 –Sehgal, 1986: 106) برداری منابع سلنولوژیک را محدود کرده اسات بهره
کناد  کند؛ نخست، استدالل مای برداری از ماه مطر  میبهره رابو دو دلیل را برای محدود کردن

 9باه ماادۀ   « ها را با یوجه به منابع طبیعی مااه فعالیت»نامۀ ماه هاۀ موافقت 11مادۀ  0که بند 
هاایی  های علای، کشورها باید حق گرداوری ناونهدر انجام بررسی»گوید: کند که میالحاق می

یوانند در ماه را داشته باشند. هاچنین کشورهای طرف قرارداد میاز منابع معدنی و دیگر موارد 
در «. های قابال قباول بهاره ببرناد    های علای از مواد معدنی و دیگر مواد ماه با کایتدر بررسی

شناختی ذیل این شر  است و این شار   از منابع ماه هابرداریبیند که هاۀ بهرهنتیجه رابو می
(؛ ثانیااً، او باا یوجاه باه     Rao, 1981: 277دهد )یجاری از ماه مجوز نایبرداری نامحدود به بهره

رسانی به دبیر کل سازمان ملل و جامعۀ علای جهاانی  برای اطال  11یعهدایی که براساس مادۀ 
الاللی طبق ماادۀ  منظور یأسیس یک نظام بینبرداری از منابع ماه را بهوجود دارد، هر گونه بهره

دهند در صورت مشخص شدن کند که این یعهدات نشان میوی استدالل می داند.مجاز می 11
الالال وارد  برداری شخصی، یعهد به یأسیس نظام باین پذیر، پیش از هر گونه بهرهمنابع برداشت
کناد کاه   هاای راباو را یأییاد و مشاخص مای     (. سیگال دیادگاه Rao, 1981: 278شود )بازی می
 9ماادۀ   2و بناد   11مادۀ  0های علای باشد که بند اید برای بررسیبرداری از منابع ماه یا ببهره

الالال،  بارداری و یالاک ساازگار باا مقاصاد نظاام باین       دهناد یاا بارای بهاره    ان را پوشش می
 (.Sehgal, 1986: 110-111امده است ) 11مادۀ  0که در بند گونههاان

غالب در حقوق فضا ایان اسات    دهد که دیدگاهمقدمتاً نشان می 11در نهایت، هرچند مادۀ 
که هیچ استاهالی برای حفاری ماه نیست، برخی مدافعان معتقدند کاه ایان مااده اساتاهال را     

 کند.انکار نای
ایجاد یا عدم ایجاد یعهد یقسیم منافع حفاری ماه به نفع بشریت در ایان اسات کاه چگوناه     

 مفهوم میراث مشتر  بشریت در حقوق فضا ارزیابی شود.
 

 مشترک بشریت و حقوق فضا میراث
شاود( در ساازمان ملال در    مفهوم میراث مشتر  بشریت )که از این پاس میاراث نامیاده مای    

 -سفیر مالت در ساازمان ملال   -، اروید پاردو 1390مباحن حقوق دریاها شکل گرفت. در سال 
الم شاود و  در یادداشتی به مجاع عاومی پیشنهاد کرد که بستر دریا و زیر بستر دریا، میراث اع

 (.Mateesco Matte, 1987: 320ای برای این مفهوم نوشته شود )معاهده
برای نشان دادن اینکه کشورهای در حال یوسعه باید از حقوق مالکیت بر منابع طبیعی مااه  

اند از طریق یفسیر مفهوم حقوق دریاها، معنایی وسایع  برخوردار باشند، برخی مفسران کوشیده
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(. محدودیت مفهوم میراث کاه باا   Sehgal, 1986: 108-112اث درنظر گیرند )را برای مفهوم میر
دهد که یوافاق درباارۀ مااه باه نتیجاۀ مطلاوبی       شود، اجازه میایجاد می 11مادۀ  9شرایط بند 

نامه با مفهوم حقوق دریاهاا کاه در ان یااام کشاورها حاق      برسد. بنابراین، یکایل متن موافقت
یعای منطقاه را دارناد، شاباهت دارد، اماا ایان میاراث بسایاری از         مالکیت معنوی بر منابع طب
 کند.نامه را محدود میاختیارات مندر  در موافقت

چناین  ای برای یفسایر یرازهاایی ایان   پس چالش مفهوم میراث در حقوق فضا، یافتن شیوه
 11ماادۀ   نامۀ ماه با مفاهیم بسیاری از حقوق دریا اغاز شاده باود.  موافقت 11است که در مادۀ 

 :Milton, 1988یواند یعاریف گوناگونی از مفهوم میراث را در برگیرد )معنایی گسترده دارد و می

الالال یعهاد   خواهد هنگامی به یأسایس یاک نظاام باین    نامه میهای موافقت(. ماده از طرف52
کند، اماا  نای برداری از ماه به صرفه باشد. این ماده جزبیات نظام را یعریفداشته باشند که بهره

اناد از: سااماندهی و بهباود ایانای مناابع طبیعای،       کند که عباارت اش را بیان میمقاصد اصلی
بارداری و یقسایم مسااوی مناافع ناشای از      هاا بارای بهاره   مدیریت منطقای و افازایش فرصات   

 (.Milton, 1988: 52نامه )های موافقتبرداری از ماه بین طرفبهره
ی دربارۀ یقسیم مساوی منافع ناشی از میاراث، هادف اصالی میاراث و     براساس یک دیدگاه افراط

کند، این است کاه انچاه بارای    انچه ان را از نظام ازادانه و فردگرایانۀ نظام حاکایت هاگانی جدا می
برداری از میاراث از دیادگاه نظاری، اشاترا  عالای      بر دست یافتن به بهرهبشر مشتر  است، عالوه
بارداری از میاراث مشاتر  خودشاان باشاد یاا       ت، چه این بشر در جایگاه بهاره منافع ناشی از ان اس

الاللی، منابع خودمختااری  بر ان، یقسیم منافع از راه نهادهای چندجانبه برای جامعۀ بیننباشد. افزون
گاذارد. از اشاترا    اورد که برای یخصیص مالی وسیع الزم است و بر یکپارچگی یأثیر میرا فراهم می

عنوان ابزاری برای یوزیع مجدد منفعت و باه نفاع کشاورهای در حاال یوساعه و باه       یوان بهمی منافع
 (.U.N. Doc, 1984: 100میزان بیشتری به نفع کشورهای جهان سوم بهره برد )

های چنین دیدگاهی که یابع هاان نقدهایی است که بارای یفاسایر خواهاان    اما بلندپروازی
های قبل گفته شاد، نویاد چنادانی بارای کااک باه       ه در قساتیوزیع مجدد در معاهدۀ فضا ک

هاای مفساران کشاورهای در حاال یوساعه در      بر ان، حتی دیدگاهدهد. افزونیوزیع میراث نای
اناد.  خصوص میراث یکسان نیستند، چنانکه راهکاری کارامد برای یوزیع مجدد پیشانهاد کارده  

است بر مناافع مشاتر  کاه شااید در ایناده       ایگوید که میراث ینها اشارهحسنی اولدرویچ می
هاای  (. اولدرویچ اصارار دارد کاه قادرت   Ould Derwich, 1988: 677, 683کاربرد داشته باشد )
ایام  ای را در پیش گرفتاه دهد که شیوهاند و این نشان مینامۀ ماه را امضا نکردهفضایی، موافقت

 ,Ould Derwich, 1988: 677ناد باشاد )  برداری از فضا ینها باه نفاع کشاورهای قدریا   که بهره

هاای فضاایی بیارون    رو گویا امید به اینکه میراث را بتوان از منافع انحصاری قادرت (. ازاین683
 گرایانه نباشد.اورد، واقع
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 ,Postyshevکند و یفسیری از میاراث نیاز دارد )  پوستیشف بر این نکتۀ عالی پافشاری می

بارداری از مااه را در مفهاوم    مساوی مناافع ناشای از بهاره   (. پوستیشف اصل یوزیع 223 :1987
کند یک راه برای مؤثر واقع شدن این اصل، اعطای حاق شارکت   پذیرد و پیشنهاد میمیراث می
الاللی در کاوش ماه در شرایط مطلوب به کشورهای در حال یوسعه اسات.  های بیندر هاکاری

  را به انهاا انتقاال داد و هاچناین بخشای از     یوان فناوری مربواین ینها راهی است که هم می
 (. Postyshev, 1987: 223برداریشان به خودشان، داده شود )نتیجۀ بهره

هاایی  برداری از منابع ماه، مفهوم میراث و کاربرد ایاده بررسی یک نظام کارامد حاکم بر بهره
صال یوضایح داده   طاور مف یر خواهد کرد که در بخش چهارم بهچون ایدۀ پوستیشف را مشخص

 خواهد شد.
 

 (2112برداری از منابع فضا )قانون اکتشاف و بهره
را امضا کرد. این  1، اوباما، قانون رقابتی یجاریی فضایی ایاالت متحدۀ امریکا2819نوامبر  29در 

قانون، به ایجاد مرحلۀ جدیدی در صنعت یجاری فضایی امریکا انجامید. این قانون به چهار بخش 
، سنجش 2یم شده است: قانون رقابت خصوصی و کارافرینی در خصوص فضا ماورای جوزیر یقس

)کاه از   9برداری از منابع فضاایی و قانون اکتشاف و بهره 1، دفتر یجارت فضایی9یجاری از راه دور
شود(. این قانون یغییر ظرفیت در مدیریت فضا را با گساترش یواناایی   این پس قانون نامیده می

ها در بع در فضا ماورای جو و هاچنین یغییرات شایان یوجهی در جهت رفع نگرانیاستخرا  منا
دهاد.  شده از فضا، نشاان مای  های فضایی و حاکایت بر مواد اوردهمورد دخالت مضر در فعالیت

شااار اسات. کنگاره    دالیل اقدام کنگره در زمینۀ استخرا  منابع فضایی یا معدنکاری فضاا، بای  
 Deep Spaceیاا   Plantery Resourcesهای فضایی، مانند شرکت ق شرکتمتاایل است از طری

Industries       که عالقۀ یجاری به کاوش فضا دارند، استخرا  مناابع بااارزش از نظار اقتصاادی یاا
هاایی یحقیقاایی   وجود اوردن گاروه ها را یقویت کند. این دو شرکت در حال بهعلای از سیار 

برداری کنند. رشد مداوم ها را شناسایی و در نهایت از انها بهرهر هستند که بتوانند بهترین سیا
های وکار، با اینکه هنوز عالیات معدنکاری رخ نداده است، مدرکی است که این فعالیتاین کسب

کند و ماکان  فضایی یوسط قانون به رسایت شناخته شده است. قانون، این اعتقاد را معتبر می
مادت  هاای طاوالنی  بر این، قانون جدید مطابق با سیاستز کند. عالوهاست عالیات واقعی را اغا

های فضاایی اسات مانناد محاولاۀ     سازی فعالیتفضایی ایاالت متحده است که هدف ان یجاری

                                                           
1. U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act (2015). 

2. Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act (2015). 
3. Commercial Remote Sensing 

4. Office of Space Commerce 

5. Space Resource Exploration and Utilization Act (2015). 
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هاای  ونقل مواد و کارکنان باه ایساتگاه  (، فعالیت سنجش از راه دور، حالBoffey, 1986شایل )
اکتشاف یجاری »(، 91981)بخش « یعاریف»شود: سیم میفضایی و غیره. قانون به سه بخش یق

(. 91989)بخش « منابع سیارکی و حقوق منابع فضایی»( و 91982)بخش « و بازسازی یجاری
عنوان را به« منبع سیار »برداری را یعریف و قانون ابتدا دامنۀ منابع مربو  به استخرا  و بهره

کند. بخش سوم قانون، پیشرفت مهاای بارای   یعریف می« یک منبع فضایی موجود در سیار »
شود. این بخش حقوق مالکیت جدید را به نهادهای صنعتی که منافع معدنکاری فضایی قابل می
کند. این حقوق شامل حق مالکیات،  اورند، اعطا میدست میمنابع سیارکی یا منابع فضایی را به

، از «قوانین قابل اجرا»که باید با یوجه به ونقل و استفاده از منابع است، با این شر  فروش، حال
هاای  کار رود. براساس ایان قاانون یااامی شارکت    به« الاللی ایاالت متحدهیعهدات بین»جاله 

طور الاللی )بهاستخرا  معادن حق استخرا  معادن سیارکی را دارند. این قانون از معاهدات بین
د که براساس ان، کشاورها حاق ادعاای    کن( یبعیت می1392-مشخص معاهدۀ فضا ماورای جو 

شاود، بلکاه   ها داده ناای ها به شرکتها را ندارند، بنابراین، مالکیت سیار مالکیت ماه و سیار 
 ها یعلق خواهد داشت.ینها مواد معدنی استخراجی به این شرکت

 

 المللی جدیدچالش برنامۀ نظم اقتصادی بین

( )که از این پس برنامه نامیده NIEOالاللی جدید )ینمیراث، یک اصل از برنامۀ نظم اقتصادی ب
(. این برنامه بر بحن اشترا  منافع با قارار دادن میاراث   U.N. Doc, 1984: 91شود( است )می

، اند، یارکاز خواهاد کارد   های دیگر که کشورهای در حال یوسعه از انها دفا  کردهدر بستر ایده
کنناد کاه   حال یوسعه قاطعانه از جایگاهی دفا  مای  دهد چرا کشورهای درکه نشان میدرحالی

 کشورهای قدریاند در امور فضایی گویا از پذیرش ان اکراه دارند.
در  این برناماه دهد. مفهوم نیازها و راهبردهای کشورهای در حال یوسعه را نشان می، برنامه

عناماه باا ناام    پیشانهاد شاد. اولاین قط    1301دو قطعنامۀ مجاع عاومی سازمان ملل در سال 
نیازهاا و امیادهای   (، U.N. Doc., 1974: 3) «الاللای جدیاد  اعالمیۀ ایجاد نظم اقتصادی باین »

کارگیری ساریع بارای   منظور بهیصایم بهکشورهای در حال یوسعه را روشن کرد. این قطعنامه 
ها که باید الاللی جدید بر پایۀ برابری، استقالل و هاکاری با هاۀ کشورایجاد نظم اقتصادی بین

یافته و ها را برطرف کند، یالش برای از بین بردن شکاف گستردۀ میان کشورهای یوسعهنابرابری
ن کشورهای در حال یوسعه و یوسعۀ اقتصادی و اجتااعی سریع را یضاین خواهد کرد. هاچنای 

صاورت مسااوی ساهم    الاللای باه  گوید در منافع پیشرفت فناوری هاۀ اعضاای جامعاۀ باین   می
 98دهند، ینها درصد از جاعیت جهان را یشکیل می 08برند. کشورهای در حال یوسعه که نای

یافتاه و در حاال یوساعه    درصد از درامد جهان را دارند. گسست و فاصلۀ میان کشورهای یوسعه
ی بیشتر شد که در ان زمان بیشتر کشورهای در حال یوسعه حتی کشاورهای  هاچنان در نظام
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های جدی را یجرباه کارده   ، اقتصاد جهانی بحران1308امدند. از سال شاار نایمستقلی نیز به
شاان نسابت باه انگیازۀ     پاذیری عااومی  دلیل اسیبویژه در کشورهای در حال یوسعه، بهکه به

یافته و داشته است. رابطۀ نزدیکی بین رفاه کشورهای یوسعهاقتصادی خارجی، پیامدهای جدی 
 (.U.N. Doc., 1974: 3رشد و یوسعۀ کشورهای در حال یوسعه وجود دارد )

این قطعنامه، وضعیت اقتصادی کشورهای در حال یوسعه و نقش دنیاای صانعتی در ایجااد    
روسات،  وسعه با ان روبههایی که جهان در حال یکند. هرچند بررسی دشواریان را برجسته می

شاید اخباری کهنه و اشنا باشد، اما به دفاعیه از کشورهای در حال یوسعه بارای شاریک شادن    
 کند.برداری از فضا کاک میدر منافع ناشی از بهره

ای را بارای ایان   ( و زمیناه U.N. Doc, 1974: 5قطعنامۀ دوم، راهبردهای یوسعه را یعیین )
اند از: پایان استارار حاکایت بار مناابع   . برخی از این راهبردها عبارتکندها فراهم میاستدالل

 -برداری، گسترش، بازاریابی و یوزیاع مناابع طبیعای   طبیعی؛ یدابیر کاربردی برای بازیافت، بهره
( U.N. Doc., 1974: 5در خدمت منافع ملی خودشان ) -ویژه منابع کشورهای در حال یوسعهبه

خصیص مالی برای براوردن نیازهاای ضاروری کشاورهای در حاال یوساعه؛      های ی؛ بهبود برنامه
یافته به کشورهای در حال یوسعه؛ ارابۀ دسترسی بیشاتر  افزایش ورود منابع از کشورهای یوسعه

یافته و به فناوری مدرن در کشورهای در حال یوسعه؛ و پافشاری بر اینکه هاۀ کشورهای یوسعه
اید هاگام باا یوساعۀ خاود باه یواناایی اقتصاادی کشاورهای        برخی کشورهای در حال یوسعه ب

 (.U.N. Doc., 1974: 11محروم کاک کنند )
خاوبی در  های مدافعان کشورهای در حال یوساعه کاه در بخاش اول بررسای شاد، باه      ایده

راهبردهای یوسعۀ برنامه بحن شاده اسات. بارای مثاال پیشانهاد یوزیاع مناابع فضاایی میاان          
عه با عدم حاکایت بر منابع طبیعی، کاک به کشورهای نیازمند را جامۀ کشورهای در حال یوس

یافتاه از ان دفاا    هایی که طرفداران جایگاه کشاورهای یوساعه  پوشاند. با این حال ایدهعال می
یواناد باه دو طریاق باه     مای  کنند نیز درخور برنامه است. برای مثال انتقال فنااوری فضاایی  می

مناد  های علم فضاا بهاره  ک کند: از مشارکت فعال در کاربرد جنبهکشورهای در حال یوسعه کا
 ,Christolهای علاای و فنااوری چناین کشاورهایی حاایات کنناد )      شوند و هاچنین از بنیان

شده در بخش اول با برنامه مریبط است. اجاا  بار سار   (. بنابراین مباحن گفته243-244 :1976
 گذارد.ع فضایی باید یقسیم شود، یأثیر میمباحن برنامه در خصوص اینکه چگونه مناف

برای داشتن نظری دربارۀ احتاال موفقیت یحوالت در اجاا  مباحن برنامه، در  این نکته 
یر از فهرست اهداف و راهبردهایی اسات کاه پیشانهاد    مفید است که این برنامه، مفهومی گزاف

 امالً محتا  باشند.یوانند در پذیرش ان کیافته میکند. پس کشورهای یوسعهمی
کناد و  الالال بررسای مای   الاللی را در بساتر حقاوق باین   محاد بجاوی، نظم اقتصادی بین

کناد. باه نظار او حقاوق     گوید چگونه این نظم، یغییر بنیاادی ان را پیشانهاد مای   یفصیل میبه
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شادۀ  یادوین الالل (. حقوق بینBedjaoui, 1979: 50دهد )الالل، اجازۀ ادامۀ نابرابری را میبین
، «قادرت بازرگ  »الاللی گذشته یفاویی ندارد، چاون قاانون   سازمان ملل، با برخی از قوانین بین

بندوبار (. این قانون بیBedjaoui, 1979: 61کند )های اروپایی گذشته را بازناایی میقانون قدرت
بنیان استواری گیرد و در نتیجه هیچ های کشورهای در حال یوسعه را نادیده میاست و دشواری

گیارد و  های چندملیتی را نادیده میکند. هاچنین قانون، فعالیت شرکتبرای یوسعه فراهم نای
گذارد. برنامه، خواهان بررسی کامل و بیشتر درباارۀ ایان   برداری از منابع ازاد میانان را در بهره

قیاات ناابودی    چارچوب قانونی و بنا نهادن سازوکاری است که کشاورهای ثرویاناد دیگار باه    
(. برنامه، در سطح جهاانی اسات و   Bedjaoui, 1979: 63, 65کشورهای فقیر ثرویاندیر نشوند )

گوید. اجرای این برناماه، باه هنجارهاای یاازۀ     برای گسترش انسانیت به معنای واقعی سخن می
یان  (. هاچناین ا Bedjaoui, 1979: 197الالل و نهادهای کاربردی جدید نیااز دارد ) حقوق بین

برنامه، خواهان یوقف گسترش کشورهای صنعتی نیست، بلکه خواهان ادغام یوسعۀ کشورهای در 
هایی یواند هزینه(. برنامه، میBedjaoui, 1979: 74-75حال یوسعه، در کشورهای صنعتی است )

را بر کشورهای صنعتی یحایل کرده و مرزهاای جدیادی را بارای فضاا و دریاا وضاع کناد یاا         
 (.Bedjaoui, 1979: 91برداری از انها به جبران برسند )حال یوسعه از راه بهرهکشورهای در 

هاای  جالب است که بحن یقسیم منافع در ایدۀ بجاوی، برای دادن حقوق بنیاادین باه دولات   
بارداری از  برداری از فضا، پافشاری نشده است، شاید چون منافع بسیاری از بهاره یوانا در ثارۀ بهره
ل یخاین نیست. اما روشن است که چرا کشورهای در حال یوساعه در پای گساترش    فضا هنوز قاب
ویژه در پریو نایوانی در یعهادات کشاورهای یواناا در فضاا بارای یقسایم مناافع فضاا،         این ایده، به

 کوشند.نیستند. در واقع، کشورهای در حال یوسعه برای پیشبرد دیگر اهداف برنامه، کاتر می
ای اسات کاه   ع فضایی در برنامه، ذکر نشده است. اما ینها چاون برناماه  یعهد به یقسیم مناف

های استوار و دقیق بار  شده در بخش اول، در خصوص یوافقبخت بیشتری نسبت به اسناد بحن
ها، دارد، به معنای ان نیست که مفاهیم این یافته در یقسیم داراییسر یعهدات کشورهای یوسعه
هاای  که قطعنامهگونهم منافع در حقوق فضا نخواهد گذاشت. هاانبرنامه، یأثیری بر بحن یقسی

الالال، از  خواهان کاربست برنامه مستند کرده است، دستیابی به برابری در روابط اقتصادی باین 
یردید به بحن ها بر سر کاربست روابط اقتصادی برابر، بیاهداف این برنامه است. در نتیجه، بحن

ویژه چون یک نگرانی دربارۀ برابری در بحن ا رنگ خواهد بخشید، بهیقسیم منافع در حقوق فض
های کشورهای در حال یوسعه در هیأت 1300فضا در دستور کار کوپوس است. در واقع در سال 

کوپوس پافشاری کردند که کایتۀ حقوقی کوپوس باید چارچوبی حقوقی را با هادف دسترسای   
برداری از فضاا بارای خایااه دادن باه ناابرابری میاان       رهبرابر هاۀ کشورها به منافع ناشی از به

رو، روابط اقتصادی برابر مریبط با یثبیت (. ازاینDanilenko, 1989: 225اندازی کند )کشورها، راه
یوان در کنار بحن یقسیم منافع قیات منابع طبیعی مستخر  از کشورهای در حال یوسعه را می
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زنای  ها میان دو دیدگاه که در باال گفته شاد، چاناه  یۀ سازشفضایی نگریست. کشورها باید بر پا
 کنند یا بکوشند به سیاست پیوسته در هر دو دیدگاه دست یابند.

یوسعۀ برنامه، ماکن است بیشتر بر حقوق فضا یاأثیر بگاذارد، حتای اگار اصاول ان قانونااً       
باین کشاورهای   یعهداور نباشد و در عاین حاال عالکارد خاود را در زمیناۀ کااهش ناابرابری        

یافته و در حال یوسعه انجاام دهاد. در واقاع، اصاول ایان برناماه، کارکردهاای اگااهی و         یوسعه
های سیاسی با هدف ان که کشورها هیچ یعهد حقوقی نداشته هااهنگی را در قالب ینها اعالمیه

ر (. بارای مثاال، اشاترا  فنااوری د    Benedek, 1986: 289, 293رسااند ) باشند، باه انجاام مای   
یواند زمینۀ سودمندی را برای این استدالل فاراهم کناد کاه    هایی چون فناوری رایانه میزمینه

یوانند یاام اشکال فناوری را اشترا  فناوری فضایی نیز باید به انجام رسد. در واقع، کشورها می
 عنوان بخشی از اقدامات هاگانی به اشترا  بگذارند.به

 

 برداری از فضا: تحوالت و پیشنهادهرهها برای اشتراک منافع بنظام
الاللی جدید نیازهای ضروری جهان در حال یوساعه و احتااال   بررسی برنامۀ نظم اقتصادی بین

برداری مشتر  از منافع فضایی برای کاک به رشد انها را نشان داد. یحلیل بخش اول نشان بهره
ت باه یقسایم مناافع ناشای از     پاذیرد کاه برخای یعهادا    الاللای مای  داد که جامعۀ حقوقی بین

برداری فضا در میان است، اما در خصوص چگونگی یقسیم صحیح، اجاا  وجود ندارد. بحن بهره
یواند به اجاا  در مورد میراث نشان داد که یوافق در خصوص چگونگی یقسیم منافع فضایی می

این بخاش باه یقسایم    برداری از منابع طبیعی ماه کاک کند. در ایجاد نظامی برای کنترل بهره
کنایم کاه   ای را پیشنهاد میپردازیم و نظام یازههای گوناگون میمنافع با بررسی و ارزیابی نظام

 یافته و نیز در حال یوسعه باشد.یواند اسان و در راستای منافع کشورهای یوسعهکاربردش می

 

 المللی جدیدسازمان بین .1
را شاناختی  بارداری از مناابع مااه   ی از نظام حاکم بر بهاره انامۀ ماه، گونهموافقت 11مادۀ  9بند 

های شایساته را باه کویااهی    الاللی دربرگیرندۀ رویهکند، اما یأسیس یک نظام بینمشخص نای
الادولی  ها باید به ایجاد ساازمانی باین  دهد. کریستول استدالل کرده است که این رویهشر  می
کناد کاه فقادان چناین ساازمانی،      . او استدالل می(Christol, 1980: 147) الاللی بینجامدبین

برداری ایان از مناابع طبیعای   الاللی برای مدیریت و یضاین بهرهکارایی یک نظام حقوقی بین
داشاتن  گذارد و ینها از راه چناین سااختاری، بااز نگاه    ماه و دیگر اجرام سااوی را در یردید می

بار  . افزون(Christol, 1980: 147) ی، ماکن استمجرای اریباطات با نهادهای عاومی و خصوص
هاای  هاای ساازمان  کند که بدون چنین سازمانی، غیرماکن است به دیادگاه ان، او استدالل می
بارداری یوجاه شاود    های خصوصی دربارۀ یوزیع مساوی مناافع ناشای از بهاره   عاومی و انجان
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(Christol, 1980: 147  یوازن این بخاش جاایگزین .)   ازمان بازرگ جدیاد را اراباه    هاای یاک سا
الادولی  دهد و در نتیجه نشان خواهد داد که هایچ دلیال قطعای بارای ایجااد ساازمان باین       می
بار ان، دالیال مساتقل بسایاری بارای یأسایس       الاللی برای یوزیع منافع وجود ندارد. افزونبین

 نکردن چنین سازمان جدیدی وجود دارد.
ناکارامد خواهد باود و از لحااظ سیاسای غیارماکن      ایجاد  سازمان جدید از لحاظ اقتصادی

اندازی و نگهداری بسایار پرهزیناه خواهاد باود و مشاکالیی را در      است. سازمان جدید برای راه
بار ان، ماذاکرات در خصاوص سااختاری قابال قباول و       افازون زمینۀ کنترل ایجاد خواهد کرد. 

رو دشاوار اسات کاه    مان جدیاد ازایان  بندی  سااز بر است. بودجهبندی نیز زمانسازوکار بودجه
های یواناند فضایی مانناد ایااالت متحادۀ امریکاا و     سازمان ملل و یاام کشورها از جاله قدرت

های مالی ادواری دارند. صرف وجود ان، ینش فعلی باین کشاورهای صانعتی و    روسیه، دشواری
بار ایان، بهتار اسات     (. افازون Mateesco Matte, 1987: 327کناد ) در حال یوسعه را حل ناای 

هاا بارای   جای اینکه هزینهصورت مستقیم داده شود، بهها به کشورهای در حال یوسعه بههزینه
 ایجاد سازمان جدید با هدف بهبود منافع کشورهای در حال یوسعه، انجام گیرد.

 

 . مدل اینتلست2
، نویاد بزرگای   شده برای حقاوق دریاهاا  بینیهرچند ساختارهای بزرگی مانند ساختارهای پیش

های برای ایجاد نظامی یازه برای حاکایت بر منابع ماه بوده است، اما یوجه کاتری به کارگزاری
(، INTELSATای )اینتلسات  اداری فضایی کناونی کاراماد، مانناد ساازمان اریباطاات مااهواره      

یوانند ها شده است که می( و دیگر سازمانINMARSATای دریایی )ایناارست سازمان ماهواره
 (.Golloway, 1980: 481, 507های سودمندی برای یک نظام دربارۀ ماه باشند )مدل

در واقع، کارایی اینتلست و اقدامایش برای اشترا  فناوری فضاایی باا کشاورهای در حاال     
دهد. مایشو مایه روشی را برای دستیابی به یوسعه، ویژگی مدلی خوب برای نظام ماه را ارابه می

دهد. او معتقد است که فارغ از انچاه کشاورهای ناایوان در    پایۀ اینتلست پیشنهاد مینظامی بر 
 Mateescoکاار گیرناد )  های خودشاان را باه  های فضایی هاچنان سیاستگویند، دولتفضا می

Matte, 1987: 334یوانند گرد هام ایناد و اقباال بهتاری     (. هاچنین کشورهای یوانا در فضا می
شتر ، نسبت به گروهی از هاۀ کشورها، داشاته باشاند. او امیاد دارد کاه     برای یعیین منافع م

هاای فضاایی را در   کشورهای در حال یوسعه این مسئله را بپذیرند و راه پیوستن به گروه قدرت
 (.Mateesco Matte, 1987: 334کاسه کردن منابع گروهی سود ببرند )پیش گیرند یا از یک
ه ابتدا با یعیین اهداف کلی خود، از جاله اریقای یوسعه و با کند کبینی میمایشو مایه پیش

یواناد  یواند به سازمانی شبیه اینتلست متصل شاود کاه مای   افزایش عضویت، چنین گروهی می
 (.Mateesco Matte, 1987: 334های فضایی خاصی مانند حفاری ماه باشد )دنبال برنامهبه
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ایاد، اماا   نظار مای  یر باه الاللی جدید، عالیان بینهرچند این برنامه از پیشنهاد ایجاد سازم
های اقتصادی که مطر  شد، ان دامنۀ بلندپروازانۀ ان در عضویت و صالحیت، با هاان استدالل

را کاتر مستعد پذیرش کرد، زیرا یشکیل یک اژاناس یاا ساازمان، در مراحال مختلفای انجاام       
امی پذیرفتنی برای میراث باشد، مگر انکاه  ای، نظگیرد. اما جای یردید است که چنین پروژهمی

ساازند، چناین   اش را مای با مسامحه ینها گزینۀ ماکن باشد. چاون کشاورهای صانعتی هساته    
رو، اژاناس  طور مشخص منافع کشورهای در حال یوسعه را در بر نخواهد گرفت. ازایناژانسی به

از مناابع  گیاری  بارای بهاره  شده، سهای در ایجاد اجاا  بر سر شیوۀ شایساته  پیشنهادی گفته
 طبیعی ماه نخواهد داشت.

 

 . نظام جنوبگان3
دیگر منبع یوجه برای نظام حفاری ماه، نظام واقعی و پیشنهادی حفاری جنوبگان اسات. مفسار   

یواناد هاانناد نظاام    های یجاری در فضاا مای  پیشنهاد کرده است که نظام مناسب برای فعالیت
بارای ینظایم    1309نادۀ نیوزلنادی ساازمان ملال در ساال      پیشنهادشدۀ کریستوفر ببای، ناای 

 (.Raclin, 1987: 234, 240-241های گسترش حفاری در جنوبگان باشد )فعالیت
ها زیر نظر حاکایت طرف )دولت( های مشاور معاهاده اسات   مطابق معاهدۀ جنوبگان، فعالیت

(. براسااس  Raclin, 1987: 240های پژوهشی و علای در جنوبگان را بار عهاده دارناد )   که فعالیت
بارداری و  های بهرهپیشنهاد ببی، هر کشور دارای منافع در یک بنگاه خصوصی یا دولتی که فعالیت

شود یا طرف نظام باشد، بدون انکه مجبور باشد طارف مشااور   اکتشاف پیوسته دارد، فراخوانده می
یوانند از این قااره، مناابع را   یهای نظام م(. هاۀ طرفRaclin, 1987: 240معاهدۀ جنوبگان باشد )

هاای مشااور و کشاورهای درگیار در فعالیات مناابع       استخرا  کنند و کایسیونی متشکل از طرف
(. براسااس پیشانهاد ببای، مباحان     Raclin, 1987: 240کند )بینی میجنوبگان، استخرا  را پیش

گیاری کاه بایاد    د یصایمها در نظام که طرف مشاور نیستند و فراینمهم بسیاری مانند نقش طرف
 (.Raclin, 1987: 240مانند )نشده باقی میبینی یصایم بگیرد، هاچنان حلکایسیون پیش
ای باشاد کاه باه    کند که پیشنهاد ببی شااید مانناد ساامانه   بینی میشده، پیشمسئلۀ گفته
 یابند.  ها به منابع معدنی دست میموجب ان دولت

منظور حاکایت بار مناابع ناشای از حفااری مااه،      ناسب، بهپیشنهاد ببی برای ایجاد  نظام م
یواناد  برداری از جنوبگان به کشورهای در حال یوسعه ناای اید. مجوز بهرهنظر نایقابل قبول به

شاده  دشوار باشد، اما دربارۀ ماه این حق بیهوده خواهد بود، مگر اینکه یجهیزات و فناوری گفتاه 
 د.طور کامل مورد یوجه قرار گیربه
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 . نظام پیشنهادی4
یوانناد نازا    های باال این است که اجرای انها بسیار گران است و ناای کابودهای اصلی در نظام

وفصال کنناد و دشاواری    میان کشورهای در حال یوسعه و کشاورهای یواناناد در فضاا را حال    
شانهاد  گیرناد. در ایان قساات، نظاامی یاازه پی     دسترسی به فناوری حفاری ماه را درنظر ناای 

 کند.شود که برای پرهیز از این کابودها، یأسیس اعتبارهای معدنی برای ماه را پیشنهاد میمی
پرویکل مونترال دربارۀ ماوادی اسات کاه الیاۀ اوزون را یخریاب      »بخش این نظام یازه، الهام
ون اگااه  اور برخی مواد بر الیۀ اوزگوید که طرفین از یأثیر زیاناست. اغاز پرویکل می 1«کندمی

منظاور کنتارل عادالناۀ انتشاار گازهاای      بودهو مصام به محافظت از ان با اقدامات احتیاطی به
ای هسااتند و شااروطی ویااژه را باارای بااراوردن نیازهااای کشااورهای در حااال یوسااعه  گلخانااه
ای پرویکل طرحی را برای روند یدریجی کنار گذاشتن ماواد زیانباار در دوره   2شناسند. مادۀ می

کاه طارفین اجاازه دارناد     کند. ویژگی مهم پرویکل این است که درحاالی له پیشنهاد میچندسا
ای را در هر دورۀ زمانی، منتشار کنناد، مجااز باه انتقاال یاا       میزان مشخصی از گازهای گلخانه

دهناده و  که یرکیب انتشاار طارفین انتقاال   های دریافتی از طرف دیگرند یا زمانیدریافت کاک
خواهاد ماواد   ز مجاو  مراحل انتشار فردی انها بیشتر نشود؛ یعنی طرفی که مای گیرنده اانتقال

یواند حق این کار را از طرفی کاه ماواد کاتاری    بیشتری را از انچه مجاز است، منتشر کند، می
 کند.برای انتشار دارد، بخرد. پرویکل سپس سطحی پایدار از انتشار را بیاه می

برداری از منابع ماه ن برای ایجاد نظامی برای حاکایت بر بهرهیواایدۀ بنیادین پرویکل را می
گیارد کاه باه دارنادۀ     پذیرفت. در این نظام، به هر کشور میزانی از اعتبار معدنی ماه یعلاق مای  

دهاد. اگار میازان    ای مفروض را میاعتبارها امکان میزانی حفاری از منابع طبیعی ماه برای دوره
یناسب جاعیت ان یعیین شاود، معیاار یوزیاع عادالناۀ     یک کشور بهیافته به اعتبارات اختصاص

اید. کشورهایی که فناوری حفاری ماه را دارند، مجاز به انجام ایان کاار باا    دست میاعتبارات به
میزان مصرفی سهم اعتبار خود هستند. اگر بخواهند بیش از انچه اجاازه دارناد حفااری کنناد،     

یوانناد حفااری کنناد، اعتبارهاایی بخرناد یاا در       خواهند یا ناییوانند از کشورهایی که نایمی
 های حفاری خود با ان کشورها هاکاری کنند.فعالیت

این نظام امتیازهای بسیاری دارد و با مقاصد اصلی برای نظامی حاکم بر منابع ماه که در بند 
هاای الزم  زیرساخت نامۀ ماه گفته شده، سازگار است. این نظام گران نیست؛موافقت 11مادۀ  0

های دیگار اسات.   های جدید مورد نیاز نظامیر از اجرای سازمانبرای این سیستم اعتباری، ارزان
منظور یعیین مراحل ذکرشده و یک سیساتم ضابط   فقط یک یوافقنامه در سطح سازمان ملل به

اعتبارات هساتند،   کنندۀ مقدار مورد نیاز ازدهنده و دریافتبرای ردیابی کسانی که مالک، انتقال

                                                           
1. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Sept. 16, 1987, 26 I.L.M. 1550 

(entered into force Jan. 1, 1989). 
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طور عاده بر قراردادهای فردی بین کشورها دلیل اینکه این سیستم بهبر این، بهالزم است. افزون
الاللی مورد نیاز است. ایان نظاام،   برای یخصیص اعتبار بستگی دارد، دخالت کاتر سازمانی بین

 پوشاند.عال میجامۀ  11مادۀ  0بند « ب»مدیریت منطقی منابع ماه را با یوجه به بخش 
یافته و در حال یوسعه قابل قبول است، چون این نظام از دید سیاسی برای کشورهای یوسعه

این نظام یبعیضی برای افزایش رفاه اقتصادی کشورهای نیازمند قابال نیسات و هایچ کشاوری     
دۀ ماا  0بناد  « ت»یواند منطقاً ادعای نابرابری در ان داشته باشد. بدین شیوه، هدف بخاش  نای
 بخشد.در یقسیم مساوی منافع ناشی از منابع ماه میان هاۀ کشورها را بهبود می 11

کناد. کشاورهای در حاال یوساعه     های دسترسی به فناوری را جبران مای این نظام دشواری
های فضایی که یوانند از اعتبارهای خود برای دسترسی به فناوری فضا از راه پیوستن به اعزاممی

هاایی فرایار از بشردوساتی بارای     رند، بهره ببرند که به حفاری در فضاا انگیازه  حقوق حفاری دا
 دهد.اشترا  فناوری می

برداری از فضاا باا کشاورهای در حاال یوساعه      این نظام ابزاری کارا برای یقسیم منافع بهره
دهاد کاه در شارایط    اورد، هرچند هازمان به کشورهای یواناند در فضاا امکاان مای   فراهم می

نی حفاری کنند. حتی اگر کشورهای در حال یوسعه به قدرت فضایی یبدیل نشوند، باز هام  قانو
 0بناد  « س»رو، ایان هادف بخاش    یوانند با فروش اعتبار خود سود مالی داشته باشند. ازاینمی
 پوشاند.گیری از منابع ماه جامۀ عال میها در بهرهرا برای گسترش فرصت 11مادۀ 

ه ایا معرفی نظامی اعتباری، حفاری در ماه را از دید یجاری ناماکن یاا  یوان پرسید کاما می
 کند؟  برداری از منابع دیگر میدشواریر از بهره

نظام اعتبارهای حفاری ماه شاید نتواند سوداور باشد، اما یک قیاس حقوق محیط زیستی از 
حفاظت از محایط زیسات    ای هاانند پرویکل، اژانسکند. براساس برنامهاین نظام پشتیبانی می

عنوان بخشی از برنامۀ کاهش باران اسیدی صاادر  ایاالت متحده، حق پخش اکسید سولفور را به
برای ایجاد بازاری خصوصای   1331(. هیأت بازرگانی شیکاگو در سال Passell, 1991: A1کرد )

یار و  ی را اسانبه این حق رأی داد که بسیاری باور داشتند این بازار خدمات کاهش باران اسید
(. یک بازار ازاد برای حفاری مااه ابزارهاای کاراماد در    Passell, 1991: A1یر خواهد کرد )ارزان

اورد و قیات این اعتبارها که از طریق عرضاه و یقاضاا هادایت    یجارت این اعتبارها را فراهم می
 اشته شود.ددهد که حفاری ماه از دید یجاری، پویا نگهشود، این اطاینان را میمی

رود چنین نخواهاد  بر ان، حتی اگر حفاری ماه هنوز در مراحل اغازین باشد، گاان میافزون
که حفاری ماه مناسب باشد و ان کشور ضروری ببیند که از اعتبار اختصاصی خود ماند. هنگامی

هاد  فرد خواهاد باود، صارف خوا   ای را که در صورت یاایل به حفاری منحصربهباالیر رود، هزینه
کند و شاید بار هزیناۀ حفااری    یر میشده در اعتبارها نیز منابع ماه را کایابکرد. هزینۀ معرفی

برای کسی که به اعتبارهای بیشتری نیااز دارد، نسابت باه مناافعی کاه از فروشاندۀ اعتبارهاا        
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 (. یک نتیجۀ ناکارامد، کل منافع در دساترس Vicas, 1980: 589, 607کند، بیفزاید )دریافت می
های کاراماد یارجیح داشاته باشاد     دهد و شاید اشترا  منفعت فعالیترا برای یوزیع کاهش می

(Vicas, 1980: 598, 604      برای مثال اگر حفاری بستر دریا، نسابت باه مااه کاارایی بیشاتری .)
داشته باشد، انگاه به نفع کشورهای در حال یوسعه است کاه حفااری دریاا را باه حفااری مااه       

دلیل نیاز به پیشرفت فنااوری بیشاتر، پایش از انکاه حفااری مااه       با این حال، بهیرجیح دهند. 
های مشتر ، نااماکن  ها یا فعالیتواقعی شود، مقایسۀ ان با کارایی حفاری دریا یا دیگر گستره

دلیال  عالوه، حتی اگر ثابت شود که حفاری اولیۀ ماه ناکاراماد اسات، ماکان اسات باه     است. به
 ی و کاهش مداوم منابع زمین، حفاری ماه بیش از پیش کارامدیر شود.های فناورپیشرفت

 

 گیرینتیجه
نفاع کال بشاریت اسات.      برداری از فضا بهیک مفهوم اساسی در حقوق فضا، یقسیم منافع بهره

عنوان نامۀ ماه بهها بر سر حفاری ماه بر این هدف بزرگ یارکز دارد. معاهدۀ فضا و موافقتبحن
دهاد کاه یعهادی بار     اناد. یحلیال ایان اساناد نشاان مای      ضا، با این بحن مریبطمنابع حقوق ف

شان به ماه را با کشاورهای در  های کنونی و ایندهکشورهای یواناند فضایی هست یا منافع اعزام
حال یوسعه یقسیم کنند. هرچند این یعهد هاچنان مبهم است و هیچ یعهد کاای و کیفای بار    

(، NIEOالاللی جدیاد ) یب نیست، اما بررسی برنامۀ اقتصادی بینکشورهای یواناند فضایی متر
ویژه چون با مفهوم میراث مشتر  بشریت مریبط است، بر نیازهای کشورهای در حال یوسعه به

یواند به براورده شدن ایان نیازهاا و در نتیجاه    دهد که حفاری ماه میکند و نشان مییأکید می
از حفاری ماه به نفع کشورهای در حال یوساعه کااک کناد.     هایی برای بهره بردنبررسی نظام

هاای اجرایای، سیاسات ناامطلوب یاا      اند، اما مخاار  و هزیناه  های گوناگونی پیشنهاد شدهنظام
های نظاام، دردسارافرین   منظور حفاری ماه از جانب طرففرضشان برای یوانایی فناوری بهپیش

هاای  قابل انتقال را برای حفاری مااه، بارای دوره  هستند. یک نظام جدید، که اعطای اعتبارهای 
ای مناساب بارای   ها بپرهیزد و شایوه های دیگر نظامیواند از دشواریدارد، میمشخص مجاز می

بهره بردن از فضا به نفع یاام بشریت را به ارمغان بیاورد، چه مردمی که به کشاورهای یواناا در   
 کشورهای در حال یوسعه باشند.فضا یعلق داشته باشند و چه انهایی که در 
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