فعالیتهای تجاری در فضای ماورای جو توسط بخش
خصوصی از منظر حقوق فضا
مرتضي صادقي
2
ليال رئيسي

۱

تاريخ دريافت مقاله ۹6/0۹/28 :تاريخ پذيرش نهايي۹7/02/22 :

چکیده
يکي از فعاليتهايي كه از آغاز دسترسي به فضای ماورای جو تاكنون برای بشر مد نظر بوده بحث
بهرهبرداری و استفاده ی تجاری از اين منطقه بوده است .از نظر حقوقي و براساس معاهدات مربوط به
فضا ،فضای ماورای جو ميراث مشترك بشريت به شمار رفته و يکي از اصول اساسي حاكم بر اين منطقه
اصل عدم تملك و مالکيت خصوصي ميباشد .ورود انگيزههای تجاری به حيطهی فعاليتهای فضايي
موجب شد كه حقوقدانان دامنهی معاهدات فضايي دولتمحور را به حوزهی فعاليتهای تجاری و حضور
اشخاص خصوصي در فعاليتهای فضايي نيز سرايت دهند .اين جريان همچنين منجر شد تا حقوقدانان
در صدد تعريف و تشريح مجدد مفاهيم و اصول حقوق فضا بپردازند .با اين وصف سؤالي كه مطرح
مي شود اين است كه رويکرد نظام حقوقي ماورای جو و معاهدات مرتبط به آن ،درخصوص فعاليت
تجاری و بهره برداری تجاری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی به وسيلة بخش خصوصي چگونه
است؟ پ اسخ ابتدايي كه به اين پرسش بر اساس مطالعات كتابخانهای و به روش توصيفي تحليلي داده
ميشود اين است كه :مقررات فضايي ،فعاليت تجاری و بهره برداری تجاری توسط بخش خصوصي را
پذيرفتهاند.

فضای ماورای جو ،فعاليتهای تجاری ،بهره برداری تجاری ،حقوق فضا ،بخش خصوصي

 .۱دانشجویي دکتري رشته حقوق بين الملل عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 2دانشيار گروه حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران .نویسنده مسئول:
raisi.leila@gmail.com
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کنجکاوي بشر براي دستيابي به دنياي ناشناختة خود باعث شده تا بتواند به فضا و فضاي
ماوراي جو دسترسي پيدا کند .امروزه بشر توانسته است به اقمار و سيارههاي مختلف مسافرت
بکند .هر کدام از این دنياهاي جدید داراي مزیتهاي خاص خود براي بشر ميباشد .به طور
مسلم مزیت هاي فضا بر هيچ کس پوشيده نيست .امروزه فضا به عنوان مجرایي براي ارتباطات
جهاني ،انتقال دادهها ،فعاليتهاي دریانوردي و نظامي مورد استفاده قرار ميگيرد .حتي رفاه
اقتصادي و امنيتي بسياري از ملتها تا حد زیادي به فضا وابسته شده است .بنابراین خود این
مقوله نيازمند تدوین یك نظام حقوقي ميباشد .در این راستا کشورها و سازمانهاي بينالمللي
ـ عمدتاً سازمان ملل متحد ـ در تشکيل و تدوین این نظام تالشهاي مهمي را انجام دادهاند به
گونهاي که امروزه ميتوان از حقوق بينالملل فضا سخن به ميان آورد (صادقي .)26 :۱3۹6 ،در
این ميان یکي از مسایلي که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمتآميز از فضا و
فضاي ماوراي جو بوده است و بدون تردید ،هر چند اهداف و انگيزههاي علمي به طور مسلم
بخش مهمي از بهرهبرداري از فضا ميباشند اما این اهداف و انگيزه هاي تجاري بوده است که در
کنار اهداف و انگيزههاي علمي و نظامي سبب توسعهي فناوري الزم براي ایجاد دسترسي به
فضا شدهاند (همان).
امروزه اعضاي جامعة بينالمللي به ویژه قدرتهاي فضایي حضور فضایي بيشتر در این
زمينه را حفظ کردهاند .پيشرفت در فناوريها ،قابليت دسترسي بيشتر به خدمات پرتاب فضا را
در دسترس بسياري از کشورها قرار داده است .حتي کشورهایي که فاقد فناوري و منابع براي
دسترسي به فضا بودهاند خودشان با اتکاي بر فناوري فضایي ،خرید از دیگران و غيره قادر به
حمایت از فعاليتهاي بهرهبرداري مسالمتآميز خود در این عرصه هستند ) Vassenberg,
.)2011: 246
یکي از فعاليت هایي که از آغاز دسترسي به فضا تاکنون براي بشر مد نظر بوده بحث
بهرهبرداري و استفاده ي تجاري از این منطقه از نظام هستي بوده است .معاهدات راجع به فضا
در خصوص بحث بهرهبرداري تجاري از فضاي ماوراي جو چه توسط دولتها و چه توسط بخش
خصوصي ،به طور مستقيم مقررهاي پيشبيني نکردهاند .فعاليت و استفاده از فضا یکي از راههاي
تجاري کردن آن به شمار ميآید و کشورها نيز صراحتاً براساس رویهاي که تاکنون بوده است
نسبت به فعاليتهاي فضایي مربوطه در امر تجاري کردن آن اعتراضي به عمل نياوردهاند با این
حال در سالهاي اخير سازمانهاي خصوصي در امر فضا رشد قابلمالحظهاي داشتهاند ،اگرچه

زهرا زاده حسين عليائي و همکار

حرف آخر در نظارت بر فعاليتهاي فضایي ملي و مشارکت در مسایل بينالمللي بر عهدة
کشورهاست)Hobe, 2010: 86( .
تجاريسازي و خصوصيسازي فعاليتهاي خارج از جو این ضرورت را ایجاب ميکند که
عواقب آن فعاليت به عنوان دارایيهاي معنوي مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد .از نظر حقوقي و
براساس معاهدات مربوط به فضا ،فضاي ماوراي جو یك منطقه ميراث مشترك بشریت به شمار
رفته و یکي از اصول اساسي حاکم بر این منطقه اصل عدم تملك و مالکيت خصوصي ميباشد و
به تبع آن این منطقه جزو حوزة کل بشریت است و تحت تملك انحصاري کسي در نميآید.
( )Lockridge,2007:415بنابراین با این وصف این سؤال قابل طرح است که رویکرد نظام
حقوقي ماوراي جو و معاهدات مرتبط با آن در خصوص فعاليت تجاري و بهره برداري تجاري از
فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي به وسيلة بخش خصوصي چگونه است؟
در این نوشتار نگارنده به بررسي چهارچوب فعلي حقوقي ناظر بر فضاي ماوراي جو و این
مساله که آیا این چهارچوب از بهرهبرداري تجاري از فضا توسط بخش خصوصي حمایت ميکند
یا نه خواهد پرداخت و نيز هدف از این پژوهش ،ارزیابي وضعيت جاري مقررات فعاليت فضایي
(در طرف اصلي) در برابر پيشزمينههاي رو به پيشرفت جوانب تجاريسازي و برعکس ميباشد.
1ـ مفهوم ،ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو
1ـ1ـ مفهوم فضای ماورای جو
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در ادبيات حقوق خارجي ،واژگان  outer space, space, air spaceوجود دارند .با توجه به
فرهنگ آکسفورد ) (oxford, 2010: 25منظور از دو واژهي نخست ،همان هوا یعني سطح
نخست باالي قلمرو خشکي یا آبي زمين بوده و مترادف ميباشند؛ اما واژه اخير صرفاً ناظر بر
ماوراي جو یعني کره ماه و سایر کرات واقع در منظومه شمسي و دیگر منظومهها (تا حد
حصول دانش بشري و امکان حضور انسان یا ساختههاي بشر) بوده و در ادبيات فارسي بدان
فضا نيز اطالق ميشود که گاه حتي از آن به «فضاي ماوراي جو» یاد ميگردد .با این حال مرز
مشخص بين حدود هوایي و فضایي وجود ندارد (cheristol, 1990: 347) .واقعيت این است که
مرزبندي دقيق مصداقي و عيني این واژگان به ظاهر مشخص ،چندان دشوار است که نظم
حقوق بين الملل نيز از عهده آن برنيامده و تبيين برخي حوزههاي آن تعریف دقيق و کلي را به
دليل تازگي و نوپایي حقوق فضا ،به آینده سپرده است (Ibid).با این حال آنچه به عنوان وفاق
مسلم دولتها و دیگر بازیگران در حقوق بينالملل نمود یافته این است که فضا ماهيتي متفاوت
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از هوا یا جو داشته و به همين دليل حقوق ناظر بر آنها به عنوان دو بخش مستقل در حقوق
بينالملل تلقي ميشود (ضيایي بيگدلي.)374 :۱388،
در دکترین حقوقي ،در خصوص تعيين حد و مرز دقيق فضا (فضاي ماوراي جو) از هوا یا
جو و به طبع تعيين مفهوم فضاي ماوراي جو دیدگاههاي فراوان و مختلفي وجود دارد و تعدد
این دیدگاه ها نشان مي دهد که دکترین جامع و غالبي را نمي توان یافت که در مجموع
مي توان گفت :فضاي ماوراي جو عبارت است از فضایي که از آخرین نقطهي محدودهي هوایي
فوقاني قلمرو هر کشور شروع ميشود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوي ميگردد
(صادقي،پيشين.)۱3:
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کليه کشورها با این نظر موافقاند که ماهيت حقوقي فضاي ماوراي جو با ماهيت حقوقي جو
متفاوت است؛ زیرا فضاي جو با سه طبقهبندي متمایز خود ،براساس حقوق معاهدهاي ،تحت
حاکميت کشور زیرین است و قلمرو هوایي آن کشور را تشکيل ميدهد .درحاليکه فضاي
ماوراي جو و کرات آسماني تحت حاکميت هيچ کشوري نيست و کاوش و بهرهبرداري از آن
براي کليهي کشورهاي حال و آینده آزاد است .بنابراین ،به هيچوجه نميتوان قسمتهاي
مختلف فضا را با قلمرو هوایي کشورها مقایسه کرد و تابع قواعد حقوقي معتبر آن دانست ،بلکه
باید قواعد حقوقي مناسب با این محيط جدید وضع گردد تا پاسخ گوي نيازهاي واقعي جهان
امروز باشد.
موضوعي که در اینجا مطرح است ،تصميمگيري در زمينهي تعيين حد ميان قلمرو هوایي
(یا قلمرو کشوري) و قلمرو فضایي (قلمرو بينالمللي) است ،زیرا ماهيت حقوقي فضا بستگي تام
به ماهيت طبيعي آن دارد .عده اي معتقدند که قلمرو هوایي تا جایي است که اکسيژن وجود
داشته و بشر بتواند به حيات خود ادامه دهد و در مقابل ،قلمرو فضایي از نقطهاي آغاز ميگردد
که زمين قوه جاذبه خود را از دست مي دهد .امروزه این حد از نظر علمي بين  ۱50تا 200
مایل از سطح زمين متغير است .با این حال نميتوان به طور دقيق حد ميان قلمرو هوایي و
قلمرو فضایي را مشخص نمود ،زیرا اگر جو را از حيث طبيعي مورد مطالعه قرار دهيم ،به این
نتيجه خواهيم رسيد که محدودهي جو غير مشخص و در مکانها و فصول مختلف تغييرپذیر
است .از سوي دیگر ،حد معيني را نميتوان براي جاذبهي زمين ذکر نمود ،زیرا هر روزه با
پيشرفتهایي که در زمينهي صنعت هواپيماسازي و ساختن سفاین فضایي نصيب انسان
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ميگردد ،این محدوده نيز تغيير ميکند( .ضيایي بيگدلي،پيشين )422:بنابراین ،الزم است
کشورهاي جهان طبق یك توافق بينالملل این حد را معين سازند .البته ،در تعيين این حد به
طور مسلم در مرحله اول فروض علمي را باید در نظر بگيرند ،ولي نميتوانند مالحظات نظامي و
سياسي را نيز مورد توجه قرار ندهند.
حال چنانچه مسأله تعيين حدود را کنار بگذاریم ،به اصول کلي تري خواهيم رسيد .آزادي
کاوش و بهره برداري از فضا و اشغال و تصاحب فضاي ماوراي جو و کرات آسماني غيرممکن و
غيرقابلتصور است و هيچ کشوري نميتواند در این خصوص ادعایي داشته باشد زیرا امنيت
ابناي بشر نميتواند حاکميت بر سيارات را بپذیرد .از طرف دیگر ،نظریهي «مالکيت مشترك
فضا» مردود است ،بدان علت که مشکل بتوان حاکميت و یا به بيان دیگر ،نوعي مالکيت یا
حکومت مشترك را بر فضاي ماوراي جو تأیيد نمود .در نتيجه تنها راه حل منطقي و عقالیي
این است که این مناطق را به عنوان مناطقي در نظر بگيریم که به هيچ کس تعلق ندارد و
اعمال صالحيتهاي انحصاري کشورها نيز در این مناطق امکانپذیر نيست( ،صادقي ،پيشين:
 ) 3۱و موضوع حاکميت سرزمين در مدت زمان اوليه نيز ابداً مورد نظر نباشد .در ضمن باید
افزود که براي پرتاب سفينههاي فضایي هيچگونه اجازهاي از طرف کشورهایي که این سفينهها
از فراز قلمرو آنها عبور ميکنند ،الزم نيست ۱.طبق گزارشهاي مخصوص سازمان ملل متحد
که در سال (۱۹5۹سال بين المللي جغرافيا) منتشر گردید ،کليه کشورهاي جهان پذیرفتهاند که
پرتاب و پرواز سفينه هاي فضایي قانوني است .البته ،استثنایي که در این گزارش به چشم
ميخورد ،به ماده  5۱منشور مربوط است که به استناد آن هر گونه تجاوزي ،حتي تجاوز به
قلمرو فضایي کشورها ،ممنوع است (همان.)32 :

 ۱زماني که اتحاد جماهير شوروي سفينه اسپونتيك را به فضا پرتاب کرد از هيچ یك از کشورهایي که این سفينه بر فراز قلمرو آنها عبور
ميکرد ،اجازه نگرفت .همين یك رویه کافي بود تا در این خصوص یك قاعده عرفي شکل بگيرد ،عرفي که امروزه از آن به عنوان عرف فوري،
آني یا انقالبي تعبير مي شود.
2
Spoutnik
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دوم ،زماني که نخستين قمر مصنوعي اتحاد جماهير شوروي (سابق) به نام اسپوتينك 2در اکتبر
 ۱۹57به فضا پرتاب شد -مطرح شد .پس از آن ،نخستين قمر آمریکا ) ) Explorerدر 3۱
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ژانویه  ۱۹58به فضا پرتاب شد .در  20ژوئيه  ۱۹6۹نيز فضانوردان آمریکایي به کره ماه راه
یافتند .از پرتاب نخستين قمر مصنوعي در  ۱۹57تا  ۱۹76فعاليتهاي فضایي بشر بسيار
چشمگير بوده است به طوري که تعداد سفاین و وسایل فضایي پرتابشده در این دو دهه ،از دو
هزار وسيله تجاوز ميکند( .صغيرا )27 :۱375 ،تا کنون کشورهاي متعددي مانند آمریکا،
روسيه ،فرانسه ،انگلستان ،ژاپن ،چين و برخي از سازمانهاي بينالمللي مانند «آژانس فضایي
اروپا» ۱در زمينه پرتاب سفاین فعاليت داشتند .جالب توجه است که ضمن پرتاب سفاین،
ماهوارهها و موشكها از فراز کشورهاي مختلف ،هيچ یك از آنها به پرتاب این وسایل اعتراض
نکرده و چنين اقداماتي را مغایر با «حاکميت» کشورها ندانستند .عدم اعتراض کشورها سبب
شده تا «اصل آزادي فضا» به عنوان یکي از قواعد بنيادین حقوق فضا مورد شناسایي قرار گيرد.
در خصوص شکلگيري قواعد حقوق فضا باید گفت که از لحاظ تاریخي مراحل شکل گيري
و تدوین نظام حقوقي حاکم بر فضاي ماوراي جو را به چهار مرحله ميتوان تقسيم کرد:
مرحله اول،که با صدور قطعنامهها و اعالميههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد آغاز شد.
به عبارت دیگر ،نخستين گام در جهت تدوین قواعد حقوق فضا توسط مجمع عمومي برداشته
شد.
مرحلة دوم که سالهاي  ۱۹7۹ - ۱۹67را در بر ميگيرد به انعقاد پنج معاهده از جانب
مجمع عمومي سازمان ملل متحد منجر شد( .معاهده فضا  ،۱۹67موافقتنامه نجات ،۱۹68
کنوانسيون مسئوليت  ،۱۹72کنوانسيون ثبت  ،۱۹75معاهده ماه .)۱۹7۹
مرحلة سوم تدوین قواعد حقوق فضا ( )۱۹7۹ -۱۹86را مرحلة (رکورد قانونگذاري فضایي)
مي توان توصيف کرد زیرا در این مقطع تاریخي اختالف نظر بين کشورهاي توسعهیافتة صنعتي
در این زمينه به طور محسوس و مشهودي بروز کرده بود .به همين علت در این دوران فقط دو
قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصویب رسيد .قطعنامه راجع به «اصول حاکم
بر پخش برنامه هاي ماهواره اي» ( )۱۹82و قطعنامه راجع به «سنجش از را دور ماهواره اي»
( .) ۱۹86الزم به ذکر است که در این مرحله تا کنون قواعد حقوقي قابلتوجهي در ارتباط با
قلمرو فضایي و فعاليتهاي مربوط وضع نشده است.
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مرحلة چهارم از  ۱۹86به بعد داراي مشخصات خاصي است که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) خصوصيسازي و تجاري کردن فعاليتهاي فضایي ،ب) پيدایش سازمانهاي جدید فضایي،
ج) تقویت همکاري کشورهاي در حال توسعه در زمينة فعاليتهاي فضایي.
حال با این اوصاف نظام حقوقي حاکم بر فضاي ماوراي جو ،شامل مقرراتي من جمله
معاهدات ،عرف بينالمللي ،اصول کلي حقوقي و مصوبات و رویه سازمانهاي بينالمللي ميباشد
که البته به فراخور موضوع به برخي از آنها ذیل مباحث پرداخته شده است.
2ـ رژیم حقوقی حاکم بر فعالیتهای تجاری بخش خصوصی از فضای ماورای جو
فعاليتهاي تجاري و بهرهبرداري تجاري از فضا به معناي استفاده از فضا براي مقاصد
تجاري است که ميتواند شامل استفادههایي از قبيل ماهوارههاي ارتباطات از راه دور ،سامانه
موقعيتیاب جهاني و همچنين شامل فعاليت هاي انساني در فضا از قبيل گردشگري فضایي،
توليدات مداري ،دانش جاذبه ناچيز و تحقيق و توسعه است ).(tatsuzawa, 2010: 236
بهطور کلي در حقوق بينالملل فضا ،رژیم حقوقي حاکم بر فعاليتهاي تجاري و بهرهبرداري
تجاري از فضا توسط بخش خصوصي را باید در قالب نظام حقوقي حاکم بر فضا جستجو نمود.
در این خصوص اصول کلي حقوقي و معاهدات بينالمللي تا حدودي رژیم حقوقي مربوط به
فعاليت هاي تجاري در فضاي ماوراي جو توسط بخش خصوصي را تبيين کردهاند که ذیالً مورد
بررسي قرار گرفته است.
2ـ1ـ اصول کلی حقوقی مرتبط با حقوق فضا
2ـ1ـ1ـ اصل آزادی فضای ماورای جو
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در مذاکرات قطعنامه  ۱۹62مجمع عمومي سازمان ملل متحد با نام «اعالميه اصول حقوقي
حاکم بر فعاليت هاي کشورها در ارتباط با اکتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو» شوروي
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مادهي  ۱معاهدهي فضاي ماوراي جو تصریح ميکند« :فضاي ماوراي جو شامل ماه و دیگر
اجرام سماوي باید به سود و در جهت منافع همه کشورها بدون توجه به سطح توسعه یافتگي
اقتصادي یا علمي آنان انجام پذیرد» ،این ماده همچنين اعالم ميدارد که «باید به همه نواحي
اجرام آسماني دسترسي آزاد وجود داشته باشد( ».نژندي منش ،بابایي و یعقوبي)۱7 :۱3۹0،
اصل آزادي فضاي ماوراي جو شامل حق دسترسي آزادانه ،حق کاوش آزادانه و نيز حق
استفاده آزادانه هم مي باشد که البته این آزادي فقط به کشورها داده ميشود ) cheng,

143

دادرسي الکترونيك در حقوق ايران؛ اهداف ،مباني و ويژگيها

سابق پيشنهاد کرد تمامي فعاليتها از هر نوعي که مرتبط با اکتشاف و استفاده از فضاي
ماوراي جو باشد باید تنها توسط کشورها انجام شود (Ibid).این پيشنهاد با این عقيده ارائه شد
که اعطاي حق دسترسي آزادانه به فضا به شرکتها و بخش خصوصي باعث ترغيب این بخش
به فعاليتهایي در این محدوده خواهد شد که ميتواند کار را به دزدي فضایي (همانند دزدي
دریایي) بکشاند (tatsuzawa, op.cit: 242) .این پيشنهاد توسط امریکا مورد پذیرش قرار نگرفت
و نماینده امریکا با توجه به ش باهت ميان اصل آزادي دریاها با آزادي فضاي ماوراي جو بر این
عقيده بود که « انسان ها باید آزاد باشند تا در فضا به کاوش بپردازند همانطور که در دریاي آزاد
این کار را انجام ميدهند .بجز محدودیتهایي که توسط قواعد ملي یا بينالمللي بر آنها حاکم
است ».در سپتامبر  ۱۹63نهایتاً شوروي پيشنهاد خود را پس گرفت و توافق صورت گرفت.
)(Ibid

بر اساس مادهي  6معاهده فضا ،هر کشور براي فعاليتهاي دولتي یا غيردولتي و براي
تطبيق موارد امنيتي چنين فعاليتهایي ،مسئوليت بينالمللي دارد و با توجه به مفاد معاهدهي
فضا ،فعاليتهاي فضایي بخش خصوصي ،نيازمند اجازه و کنترل کشور مربوطه است( .نژندي
منش ،بابایي و یعقوبي )۱8 :۱3۹0 ،در نتيجه با لحاظ مفاد معاهده فضا و با تو جه به اصل
آزادي فضا ،فعاليت هاي تجاري و بهرهبرداري تجاري از فضا توسط بخش خصوصي پذیرفته
شده است ولي درعينحال پذیرش آن را محدود به مسئوليت دولت متبوع آن نهاد غيردولتي،
کرده است.
2ـ1ـ2ـ اصل منافع مشترک
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در معاهده فضا  ،۱۹67واژهي «بهره برداري و استفاده» در معناي اقتصادي و علمي استفاده
شده است.در موافقتنامه ماه  ۱۹7۹منظور از واژه «بهره برداري» نوعي از بهرهبرداري است که
متضمن منافع اقتصادي باشد  (white, 2002:141).حال باید به این موضوع پرداخت که چگونه
بهره برداري تجاري از فضاي ماوراي جو با اصل منافع مشترك که فعاليتهاي فضایي را به
عنوان خدمات عمومي بينالمللي مشخص ميکند ،مطابقت دارد.
بند یك مادهي  ۱معاهدهي فضا  ۱۹67در خصوص اصل منافع مشترك اشعار ميدارد که:
« فضاي ماوراي جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوي باید براي استفاده و در جهت منافع همه
کشورها بدون درنظر گرفتن سطح توسعه یافتگي علمي یا اقتصادي آنان انجام پذیرد و باید
Exploration and Use
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مورد انتفاع تمام بشریت باشد.».از نظرگاه حقوقي این به معناي تضمين «استفاده منصفانه از
فضاي ماوراي جو» و همچنين جلوگيري از اختالل در منافع قانوني کشورها توسط کشورهاي
دیگر است که از طریق حقوق بين الملل حمایت شده است.تضمين استفاده منصفانه یعني اینکه
«فضاي ماوراي جو واقعاً به نفع همهي کشورها و نه فقط یك کشور یا یك گروهي از کشورها
مورد بهرهبرداري قرار گيرد)chenj, op.cit: 422( .
مشکل قانوني بودن فعاليت هاي فضایي این است که آیا ما باید اصل منافع مشترك را به
عنوان یك تعهد الزامآور در نظر بگيریم یا اینکه به عنوان یك اعالميه که نشاندهندهي قصد و
نيت کشورها بوده است ،فرض کنيم .برخي اصل منافع مشترك را در جهت تحدید فعاليتهاي
بخش خصوصي در راستاي منافع بشریت توجيه کردهاند.پروفسور دتمرینگ در نظریه خود
آورده است ،استفاده ي تجاري فقط در صورتي پذیرفته است که تضمين شود هرگونه منافع
احتمالي ناشي از این استفاده به همهي اقشار بشر تعلق ميگيرد)Ibid) .
دیگاه دیگر بر این عقيده استوار است که اصل منافع مشترك نباید حدود فعاليت بخش
خصوصي را محدود کند.بر این مبنا پروفسور بکشتيگل معتقد است که اصل منافع مشترك
نباید به عنوان مانعي بر سر راه استفادهي تجاري از فضاي ماوراي جو توسط واحدهاي خصوصي
تفسير شود (white, op.cit:142) .او با دو دليل نظریه خود را توجيه ميکند -۱ :نظراتي که
اصل منافع مشترك را تعهدي الزامآور ميخوانند مطابق با نظر اکثریت نيستند -2 .دیگر مواد
معاهدهي فضا  ۱۹67مثل مادهي  6و مادهي  ۹به صورت واضح و مبرهن به مجاز بودن
استفادهي خصوصي از فضاي ماوراي جو اشاره ميکند که به معناي استفادهي تجاري توسط
فعاليتهاي بخش خصوصي در یك نظام اقتصادي است.
در مجموع به نظر مي رسد اصل منافع مشترك به طور کلي در مواجهه با مسائل ناشي از
دنياي متغير و پيچيده ي امروزي سودمند باشد.حتي در حقوق داخلي چنين عبارات کلي وجود
دارد که به عنوان قاعدهي الزامآور حقوقي است.این اصل ،مکمل اصل آزادي استفاده از فضاي
ماوراي جو است ،به طوري که جلوي هرگونه سو استفاده از حقوق را ميگيرد .اصل منافع
مشترك دربردارنده ي یك هدف کلي است که کشورها و به تبع شرکتهاي خصوصي نباید در
فعاليتهاي فضایي خود از آن منحرف شوند و قاعدهي الزامآور حقوقي است و فعاليتهاي
تجاري فضایي مطابق با این اصل هستند ،البته تا جایي که به طور عمومي در جهت رفاه
اجتماعي از طریق باال بردن سطح استاندارد زندگي باشند.
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2ـ1ـ3ـ اصل مسئولیت

2ـ2ـ معاهدات فضایی مرتبط
2ـ2ـ1ـ معاهدهی اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در استفاده و بهرهبرداری از فضای
شماره  ،35بهار ۱3۹7
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بر اساس مادهي  6معاهدهي فضاي ماوراي جو  ،۱۹67کشوري که فعاليتهاي فضایي انجام
ميدهد ،از نظر بينالمللي مسئوليت دارد تضمين کند فعاليتهایش مطابق با مفاد معاهدهي
فضاي ماوراي جو صورت ميگيرد .به طور کلي ،کشورها وظيفه ندارند که افراد خصوصي (متبوع
خود) را خارج از مرزهاي خود کنترل کنند .ولي امکان دارد که چارچوبي تعيين کنند که
فعاليتهاي افراد را درخارج از کشور ،توسط کنوانسيونها تحت کنترل در آوردGorove, ) .
)2001: 340
مطابق با مادهي  3معاهدهي فضا ،فعاليتهاي یك کشور که در ارتباط با اکتشاف و
بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوي است ،باید مطابق با حقوق
بينالملل شامل منشور سازمان ملل متحد باشد .این ماده تلویحاً احترام به قواعدي نرم را اعالم
ميدارد که قطعنامههاي مجمع عمومي مطابق با منشور ایجاد ميکند و یك کشور باید
واحدهاي غيردولتي خود را ملزم به رعایت این قواعد کند.
از سویي دیگر ،مطابق با ماده  6معاهدهي فضا  ،۱۹67کشور مربوطه باید فعاليتهاي
سازمانها و شرکت هاي غيردولتي را در فضاي ماوراي جو شامل ماه و سایر کرات سماوي اجازه
داده و نظارت کند و منظور از کشور مربوطه کشوري است که شرکتهاي غيردولتي تابعيت آن
را دارند و هم شامل کشوري مي شود که سرزمين و تأسيسات خود را در اختيار شرکتهاي
غيردولتي براي انجام فعاليتهاي تجاريشان در فضا قرار ميدهند.در نتيجه اصل مسئوایت بر
طبق مفاد معاهده فضا در خصوص بخش خصوصي نيز پذیرفته و مدنظر قرار گرفته شده است و
دولت مربوطه مسئوليت اقدامات بخش غير دولتي و متبوع خود را بر عهده دارد.
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این معاهده اولين محصول کميته استفادهي صلحآميز از فضاي ماوراي جو (کوپيوس) است
که در سال  ۱۹67تدوین شده است و اختصاراً به آن معاهدهي فضا یا معاهدهي فضاي ماوراي
جو نيز ميگویند.
1

Treaty on Principle Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and Other Celestial Bodies.
2
).Committe On the Peaceful User of Outer Space(COPUOS
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مهمترین مفاد این معاهده عبارتاند از -۱ :استفاده و بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو باید
به نفع همهي کشورها صورت بگيرد (ماده  -2 .)۱فضاي ماوراي جو براي اکتشاف و استفادهي
همهي کشورها ،براساس اصل تساوي ،آزاد است -3 .فضاي ماوراي جو نباید با ابزار استفاده یا
اشغال یا هر ابزار دیگري تحت ادعاي حاکميت ،مورد تصاحب ملي قرار بگيرد (ماده - 4 .)2
فعاليتهاي که در فضاي ماوراي جو صورت ميگيرد ،باید مطابق با حقوق بينالملل ،شامل
منشور سازمان ملل متحد و در جهت حفظ صلح و امنيت بينالمللي باشد (ماده -5 .)4
کشورهاي عضو معاهده براي فعاليتهاي خود داراي مسئوليت بينالمللي هستند (مواد .)8-6
در زمان تصویب معاهدهي فضاي ماوراي جو ،تهيهکنندگان این معاهده ایدهاي راجع به
نقش استفادهکنندگان غيردولتي فضا و بهرهبرداري تجاري بخش خصوصي از فضا را نداشتن که
موادي را اختصاصا به این امر اختصاص دهدند.با تفسير مفاد ماده یك این معاهده برخي این
نظر را دادند که واژهي «استفاده» از فضاي ماوراي جو شامل استفادهي تجاري نيز ميشود و
استخراج منابع که صراحتاً در بند  2ماده  ۱ذکرشده ،بخش غيردولتي را نيز در بر
ميگيرد(.گلرو ،محمودي ،زرنشان و رضي پور.)۱38۹:5۱،
با بررسي ماده  2معاهده فضا نيز باید گفت که این ماده تصاحب ملي و نه تخصيص بخش
خصوصي را ممنوع ميکند.به عبارت دیگر تضادي ميان فعاليتهاي بخش خصوصي در فضاي
ماوراي جو با آن چه در این ماده مشاهده ميشود وجود ندارد .ممنوعيت تصاحب ملي از جمله
تصاحب توسط واحدهاي غيردولتي (واحدهاي خصوصي خواه افراد یا شرکتها) را نيز شامل
ميشود زیرا این یك فعاليت ملي است و هيچ کس نميتواند ادعاي مالکيت داشته باشد ،نه
دولتها و نه شرکتها و نه افراد.با این وجود فعاليت تجاري و بهرهبرداري تجاري من جمله
حملونقل مداري یا زیر مداري به حقوق مالکيت نيازي ندارد.ماده  8معاهدهي فضا اینچنين
مقرر ميدارد :یعني حقوق مالکيت براي اشيا ازجمله سفائن ،راکتها ،ماهوارهها و هر چيز
دیگري که به فضا فرستاده ميشود حفظ ميشود که این شامل حجم وسيعي از تجارت بالقوه
است و گردشگري مداري یا زیر مداري ،حملونقل زیر مداري ،عمران ،نقاط الگرانژ و حتي
فرستادن سفائن و ساختارها به ماه و مریخ را شامل ميشود.معاهدهي فضا بهرهبرداري از منابع
را منع نمي کند بلکه هدف آن است که با فضا به مانند اموال کشور برخورد نشودMerges, ) .
)2008: 279
با بررسي سایر مواد من جمله مواد  6، 4و  8و امعان نظر به متن این مواد ميتوان گفت
کشورها در قبال فعاليتهاي تجاري فضایي بخش خصوصي خود ،مسئوليت بينالمللي دارند.به
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این ترتيب این مواد نيز محدودیتي براي فعاليت هاي تجاري و بهرهبرداري تجاري بخش
خصوصي از فضاي ماوراي جو ایجاد نميکنند و براي این فعاليتها مسئوليت بينالمللي دولت
را پيشبيني ميکنند.
2ـ2ـ2ـ موافقتنامه راجع به نجات و بازگرداندن فضانوردان و اشیای پرتابی به فضای
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ماورای جو
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1

موافقتنامه نجات در سال  ۱۹68به تصویب رسيده است.این موافقتنامه در حقيقت
مشروح مادهي  5معاهدهي فضاي ماوراي جو  ۱۹67است .مادهي  ۱این موافقتنامه ،محدودهي
تعهدات کشور عضو را وسيع تر کرده و آن را حتي تا حد کمك به فضانوردان گسترش داده
است.این ماده از کشورها ميخواهد در زمان اضطراري یا زمانهایي که حادثهاي روي ميدهد،
نه تنها کشور پرتابکننده را باخبر کنند ،بلکه به دبير کل سازمان ملل متحد نيز اطالع دهند.
مواد  2و  3در ارتباط با اقدامات عملي مرتبط با نجات و کمك به خدمه است.این مواد
نيازي به توضيح ندارند به جز بندي که در مادهي  2اعالم ميکند :اگر کمك کشور پرتابکننده
در موثر کردن نجات فوري فضانوردان موثر باشد یا اگر به تأثير جستجو و عمليات نجات کمکي
کند ،این کشور باید با کشور عضو معاهده با دیدگاه انجام عمليات جستجو و نجات تا آخرین
حدي که در توانش است کمك کند.
بر اساس مادهي  2در شرایط وقوع سانحه و مواقع اضطراري و شرایط مشابه و نيز در زمان
فرود ناخواسته در سرزمين یك کشور عضو و نيز در زمان فرود در دریاي آزاد یا هرجاي دیگري
که در قلمرو و صالحيت هيچ کشوري نباشد ،کمك باید ارائه شود.
مادهي  4ميگوید :پرسنل وسيله فضایي سانحه دیده یا در حالت اضطرار باید سریعاً و به
نحو ایمن به نمایندگي کشور پرتابکننده بازگردانده شوند .ماده  5نيز در ارتباط با کشف
وسيله فضایي و اجزاي آن بعد از وقوع سانحه است (.نژندي منش ،بابایي و یعقوبي ،پيشين)4۹:
همانطور که عنوان شد معاهده نجات مشروح ماده  5معاهده فضا مي باشد و وقتي که بر
طبق مفاد معاهده فضا که مورد بررسي قرار گرفت ،بخش غير دولتي امکان فعاليت تجاري در
فضاي ماوراي جو را دارد مي توان گفت تمامي مواد فوقالذکر را ميتوان براي فضا نوردان

.Agreement on the Rescue of Astronaust, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched

1

into Outer Space

زهرا زاده حسين عليائي و همکار

بخش خصوصي نيز به کاربرد و در هيچ یك از این مواد ،مقررهاي به چشم نميخورد که
فضانوردان غيردولتي را در مواقع بهرهبرداري تجاري از فضا در بحرانهاي فضایي ،از دریافت
کمك و حمایت منع کند.
2ـ2ـ3ـ کنوانسیون راجع به مسئولیت بینالمللی در قبال خسارات ناشی از اشیای فضایی

1

.Convention on International Liablity for Damage Caused by Space Objects
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کنوانسيون مسئوليت در سال  ۱۹7۱به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و
داراي  28ماده مي باشد .در مقدمه آن بر نياز به ارتقاي قواعد و رویههاي بينالمللي موثر در
ارتباط با مسئوليت ناشي از صدمات ایجادشده توسط اشياي فضایي تاکيد شده است و به طور
دقيق خواهان تضمين پرداخت دقيق غرامتهاي قربانيان چنين خسارتهایي شده است.
این کنوانسيون حداقل استانداردهاي مسئوليت را براي فعاليت هاي پروازهاي فضایي یا
پرتاب هاي انجام گرفته ایي که باعث ایراد صدمه به تندرستي ،اموال ،محيط زیست ملل
دیگري خارج از مرز و قلمرو کشورهاي پرتاب کننده صورت مي گيرد در نظر گرفته است.
این معاهده مسئوليتي را برابر ماده  2آن معاهده براي سفينه فضایي که باعث ایراد خسارت
به زمين یا به یك هواپيما که در حال عبور از کشور پرتاب کننده است حتي بدون اینکه
تقصيري متوجه کشور پرتاب کننده باشد تعيين کرده است .اموال خسارت دیده بایستي بر
طبق حقوق بينالملل و عدالت و انصاف به حالت اول درآید.
طبق ماده  3معاهده اگر یك سفينه فضایي با یك سفينه فضایي دیگر در فضا برخورد کند
مسئوليت براساس قصور یا قصد مجرمانه و خسارات وارد شده بر طبق حقوق بينالملل تعيين
مي گردد .اگر کشور پرتاب کننده بخواهد به ميزان خسارت وارده به کشوري که به آن خسارت
وارد گردیده است اعتراض کند معاهده مسئوليت اظهار مي دارد که هر دو کشور ابتدا باید از
طریق راهها و کانال هاي سياسي مبادرت به حل قضيه نمایند و چنانچه به رضایت و یا راه حلي
دست نيافتند کميسيوني جهت حل این دعوي تشکيل خواهد شد.
مشکلي که ممکن است در این زمينه بروزکند این است که کدام کشور مسئول فعاليتهاي
تجاري شرکتهاي خصوصي در فضاست؟به عبارت دیگر اگر در اثر فعاليت شرکتهاي
خصوصي در زمينه بهرهبرداري تجاري از فضاي ماوراي جو خسارتي به وجود آمد ،چه شخصي
مسئول خسارت ميباشد.در جواب باید گفت که با توجه به مواد کنوانسيون مسئوليت و با توجه

149

دادرسي الکترونيك در حقوق ايران؛ اهداف ،مباني و ويژگيها

به اینکه فعاليت بخش خصوصي در زیرمجموعه نهادهاي دولتي صورت ميگيرد و بر طبق ماده
 6معاهده فضا فعاليت هاي انجام شده در فضا چه توسط دولت ها و چه توسط بخش خصوصي
صورت گيرد،دولت مربوطه مسئول مي باشد ،در خصوص مسئوليت ،کشور مرتبط مسئول است
و منظور از کشور مرتبط ميتواند هم کشور پرتابکننده و هم سازندهي ماهواره و حتي کشور
متبوع شرکت خصوصي سازندهي ماهواره باشد و در نتيجه مفاد معاهده مسئوليت در خصوص
فعاليت هاي تجاري بخش خصوصي نيز جاري است(.صادقي،پيشين)47:

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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1

این کنوانسيون در سال  ۱۹75به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و
ریشههاي آن به معاهدهي فضاي ماوراي جو  ۱۹67ميرسد و در واقع شرح مادهي  8آن
ميباشد.
کارکردهاي عمدهي این کنوانسيون عبارتاند از :ایجاد یك روش ثبت کامل و مناسب براي
شناسایي دقيق و به حداقل رساندن اشتباه اشياي فضایي کشورهاي مختلف با یکدیگر ،که براي
شناسایي اشياي فضایي منتقلکننده تسليحات کشتار جمعي به مدار ،موثر است و دیگر اینکه
بدون وجود یك نظام جامع براي ثبت ،نميتوان شي فضایي واردکنندهي خسارت را شناسایي
کرد.
با ورود بخش خصوصي به فعاليتهاي فضایي و مخصوصاً فعاليتهاي تجاري و ازدیاد
اینگونه فعاليتها ،با استفاده از فحواي کنوانسيون ثبت و از آن جمله مقدمه معاهده که عنوان
مي کند با یاد آوري مفاد معاهده فضا و کنوانسيون مسئوليت و قائل شدن به مسئوليت براي
کشور ثبت کننده (نژندي منش و همکاران،پيشين ) 4۱ :و با توجه به اینکه طيق مفاد معاهده
فضا(ماده  )6در خصوص فعاليتهاي بخش غيردولتي ،دولت مرتبط (دولت ثبت کننده)
مسئوليت دارد ،باید رژیم حقوقي ثبت اشياي پرتابي مندرج در کنوانسيون ثبت را براي
پرتابهاي بخش خصوصي نيز به کاربرد.
2ـ2ـ5ـ موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای کشورها در ماه و دیگر اجرام سماوی

2

1

.Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space
.Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies

2

زهرا زاده حسين عليائي و همکار

ورود انگيزه هاي تجاري به حيطهي فعاليتهاي فضایي موجب شد که حقوقدانان دامنهي
مقررات حقوقي فضایي دولت محور را به حوزهي فعاليتهاي تجاري و حضور اشخاص خصوصي
در فعاليت هاي فضایي نيز سرایت دهند.این جریان همچنين منجر شد تا حقوق دانان در صدد
تعریف و تشریح مجدد مفاهيم و اصول حقوق فضا در این خصوص بپردازند.از آنجا که استفاده
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این موافقتنامه که اختصاراً به آن موافقتنامه ماه نيز ميگویند در سال  ۱۹7۹و به دنبال
معاهدهي فضاي ماوراي جو و باهدف اینکه ماه و دیگر اجرام سماوي را نيز مشمول رژیم
حقوقي حاکم بر فضاي ماوراي جو کند ،به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
همانند معاهدهي فضاي ماوراي جو ،این موافقتنامه هم به این اصل اشاره مينماید که ماه
نميتواند تحت حاکميت ملي هيچ کشوري قرار گيرد (بند  2ماده .)۱۱کليه کشورها در انجام
تحقيقات روي اجرام سماوي از حقوق مساوي بهرمند هستند و نتيجه تحقيقات و دستاوردهاي
علمي به دست آمده توسط هر کشور باید براي استفاده علمي ،در معرض استفاده همهي
کشورها و مؤسسات علمي قرار گيرد( .صادقي ،پيشين)۱۱۹ ،
در این موافقتنامه براي اولين بار منابع فضا به عنوان «ميراث مشترك بشریت» اعالمشده و
هرگونه حقوق مالکانه در ارتباط با این منابع ممنوع اعالم ميشود.به این معنا که منابع طبيعي
فضا ،مشترك براي همهي دولت ها بوده و باید به طور مساوي و به نفع همهي بشریت توزیع
شود.
مادهي  ۱2این موافقتنامه ،بازگویي مادهي  8معاهدهي فضاي ماوراي جو ميباشد که
صالحيت کشورها را روي پرسنل و سختافزار خود ،شناسایي ميکند.به همين ترتيب نيز
ميتوان گفت همين ماده اداره فعاليتهاي {تجاري} بخش خصوصي را نيز به کشورهاي
مرتبط واگذار ميکند.همينطور مادهي  ۱4این موافقتنامه مبحث مسئوليت بينالمللي دولت را
پيش ميکشد که باز هم ميتوان آن را برداشتي از مواد  6و  7معاهدهي فضاي ماوراي جو
دانست که کشورها را براي فعاليتهاي {تجاري}بخش خصوصي از نظر بينالمللي مسئول
ميداند.
البته شایانذکر ميباشد که موافقتنامه ماه با مخالفت کشورهاي که موافق فعاليت و
اکتشافات معدني در فضا بودند مواجه شد و هيچگاه توسط کشورهاي اصلي و پيشرو در عرصه
فضا مثل امریکا و شوروي (سابق) امضا نشد.
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از حداکثر قابليت فضاي ماوراي جو از جمله ارتباط از راه دور ،سنجش از دور ،دریانوردي
ماهواره اي و توریسم فضایي منجر به مطرح شدن مباحث تجاري شده است ،لذا این سوال
مطرح شد که نظام حقوقي حاکم بر فضاي ماوراي جو به تجویز فعاليتهاي تجاري بخش
خصوصي یا همان عامالن غير دولتي در فضاي ماوراي جو پرداختنه است یا خير؟.
در پاسخ باید گفت که رژیم حقوقي حاکم برفعاليتهاي تجاري بخش خصوصي در فضاي
ماوراي جو را باید در قالب نظام حقوقي حاکم بر فضا جستجو نمود.با توجه و بررسي نظام
حقوقي حاکم بر فضاي ماوراي جو (معاهدات و اصول کلي حقوقي) از آن جمله مواد ۱،3و 6
معاهده فضا که اصل آزادي کاوش ،فعاليت و بهره برداري از فضا و از آنجمله فعاليت و بهره
برداري تجاري را به شرط مورد لحاظ قرار دادن اصل منافع مشترك تمامي بشر مورد پذیرش
قرار داده است ،به همراه مواد  2 ،۱و  3کنوانسيون مسئوليت و ماده  6معاهده فضا که
مسئوليت اقدامات عامالن غير دولتي در فضا را با کشور مربوطه دانسته است و نيز با بررسي
مواد کنوانسيون نجات مثل مواد  4، 3 ،2 ،۱و 5این موافقت نامه که بحث اقدادمات عملي براي
نجات فضانوردان حادثه دیده را مطرح مي کند و عمال تمایزي بين فضانوردان بخش دولتي و
خصوصي قائل نميشود و نيز با تحليل مفاد موافقت نامه ماه که بحث آزادي فعاليت و بهره
برداري به همراه اصل ميراث مشترك بشریت را مطرح ميکند و ماده ۱2این موافقت نامه که
بحث صالحيت کشورها بر اداره فعاليتها و پرسنل خود را به صورت کلي عنوان ميکند و
تفاوتي بين فعاليت تجاري و غير تجاري و بخش دولتي و غير دولتي قائل نشده است ،باید گفت
که این مقررات به طور مستقيم به فعاليت و بهرهبرداري تجاري از فضاي ماوراي جو توسط
بخش خصوصي نپرداخته اند بلکه تلویحا فعاليت تجاري و از آن جمله بهرهبرداري تجاري
توسط بخش خصوصي را در عرصه فعاليت تجاري و بهرهبرداري تجاري در فضاي ماوراي جو ،
در زیرمجموعه اقدامات دولتي مورد پذیرش قرار دادهاند.
البته شایانذکر ميباشد که با بررسي این معاهدات و اصول کلي حقوقي ،فعاليت تجاري و
بهره برداري تجاري از فضاي ماوراي جو توسط بخش خصوصي با موانع و محدودیتهایي مواجه
بوده که از آن جمله ميتوان به موارد زیر اشاره کرد.۱ :بهرهبرداري تجاري باید در قالب استفاده
صلحآميز باشد( .ماده  ۱معاهده فضا)  .2بهرهبرداري تجاري توسط بخش خصوصي باید در
زیرمجموعه نهادهاي دولتي و تحت نظارت دولت مربوطه باشد(.ماده  6معاهده فضا و مواد  ۱2و
 ۱4موافقت نامه ماه)  .3بهرهبرد اري تجاري از فضاي ماوراي جو توسط بخش خصوصي باید با

زهرا زاده حسين عليائي و همکار

لحاظ اصل عدم تملك فضا باشد( .بند  2ماده ۱۱معاهده فضا)  .4بهرهبرداري تجاري از فضاي
ماوراي جو باید با لحاظ اصل منافع مشترك تمام بشریت باشد( .ماده 4موافقت نامه ماه)
از این رو و در نتيجه در جهت گيري نظام حقوق فضا تغييرات مهمي ایجاد شده است که از
آنجمله مي توان به تجویز فعاليت هاي تجاري و بهره برداري تجاري از فضاي ماوراي جو و
مسائل حقوقي مرتبط با آن و صدور مجوز براي عامالن غير دولتي در عرصه ي فضاي ماوراي
جو یاد کرد که مي توان آن را بخشي از نظم نوین جهاني دانست.
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