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Abstract 
Commercialization of space is happening much faster than expected. 

However, in space law, due to the share of the five treaties at the time of their 

conclusion and ratification, less attention has been paid to the commercial 

dimensions of space, so the logic of international relations requires that space 

regulations be developed in proportion to this growing trend. The non-

conformity of regulations with the development of business activities poses 

challenges to the international community in adopting binding laws, which 

has led countries to regulate this area to meet the needs of domestic business 

actors. The development of commercial uses of space such as space tourism, 

space transportation, natural resource exploitation, the need for rules, updating 

and transparency of regulations, especially in areas such as property 

ownership (both real and intellectual), financing of space assets, and space 

mining is essential. The present article, while enumerating the basic needs and 

strategies in this field along with soft laws and the actions of various space 

law actors as one of the practical ways of regulating space activities, explains 

the existing regulations such as the space protocol to the Cape Town 

Convention on investment in the space industry. 

Keywords: Development of Commercial Activities, Space Law, 
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   راهبردها  ها،ضرور  تجاری؛ فضاييِ هایفةالی  حقوق

 ایران  تهران، تهران، دانشگاه الملل بین حقوق استادیار اهلل رهامی روح
  

 ایران   تهران، تهران، دانشگاه  الملل بین حقوق دکتری آموختهدانش   حمید حیدری 

 چکیده 
  حقوق   ه  که  حدلیسش   ه  ا شی  اسش  ااجدم  حدل   ه  هنشهن   اانظده  که  آاچه  از  سر عنر  بسیده  نضد  سدزبتجدهب

 توجدن   کانر  نضد  تجدهب  ابعد   به   تصو عید ،  و   ااعقد   زهدان   هق ع   ه  گداهپا   هعدهاال  سدم  واس ةبه  نضد

  توسعه   ایز  نضد   هقرهال  هشا،  به  هو   هواا  ا ش  اسعش  به   که  ااد اهن   ا جدب  الا  ن بیش   هادسعدل  ها    ن ذا  شا ،

 هُخ  به  ها  هد ن  دل   آوهالزام  قواایش  اتخدذ   ه   تجدهب،  نعدلینددب   توسعة   بد  هقرهال  هاادهن   یامی  کااا  پیاا

  هواجه   براب  حوز   ا ش  گربتاظیم  به  اقاام  کیوههد  خو    تد  شا   سعب  اهر  ا ش  که   کیدااهن   الا  ن بیش   جدهعه

 اقاو حاا   نضد ن،  گر شارب  اظیر  نضد  از  تجدهب   هدباسنید     توسعة ی  ااد اا   اخ ن   تجدهب  نعدال    ایدزهدب  بد

 اظیر  هد ن زهیاه    ه   خصویدع  هقرهال  شیدنیش  و   هوزهسدان به  تاظیم،  لزوم  رعیعن،  هادبع  اسنحصدل  نضد ن،

  نضد ن  کدوبهعا   و  نضد ن  هدب اها ن  هدلن  تأهیش ، (هعاوب هدلکیش و هادنع ییش، از ایم) هد اها ن  هدلکیش

 کاده   ه  حوز   ا ش  اسدسن   هاهعر هدب  و   هدضروهل  برشار    ضاش  حدضر  هقدلة  که  اسش  ااو    ضروهب  ها

  هدب نعدلیش   گربتاظیم  یا ن   هدبها   از   کن   یاوا به   نضد  حقوق  هنعا   کدهگزاها   اقااهدل  و   ارم  حقوق

  ه  گذاهبسرهد ه  خصوص  ه  تدو  کیپ کاوااسیو  به هاضم نضد ن  پروتکا  اظیر هوجو  هقرهال نضد ن،

 ی ااد اهن  تعییش ها نضد ن  یاعش

  حقوق  فضال، حقوق سالییتجلری فضال، حقوق فضال، تجلری  هلیفعلفی   توساع ها   کلیدواهه
 .فضل طبیع   منلبع استحصلل فضلی ،  گ ةشگ ی  ملفکی ،

  

 
    او ساا  هسئولrrahami@ut.ac.ir 
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 مقدمه
نضد  ه  ه  گربکُا   زهیاه  نعدلیش  ولشهد  ه  به   ده وب  و  د  خصوین  بخ   هد  د 

تأثیر   سدزبِ هوزانزو  نضد، آ ااۀ جدهعه بیرب ها تحشیوهل هینرک و هاچایش تجدهب
هدب خصوین ایز از ا ش حیث که  ه تأهیش  قراه  ا   اسشی هادنع ادشن از هاکدهب بد شرکش

پروژ  هو کر هدلن  بد  آادد  ااو    یا یدتن  و  نضد ن  نادوهااه  هآهیخنه    هدب  و  اوآوهااه 
هساا،  هدب جا ا هدّی  به اظر هنهد و رروضاش آاکه اوآوهب  1شاده هسناایشواا، بنهن

الا ا نضد ایز   ه هقدبا، خو  حقوق بیش   2لکش آثده حقوقن آادد ایز اعد ا اد  ا  گرننه شو ی
 اب  اه یهدب نضد ن تأثیر و ژ یدها هدان خواها بو  که بر نعدلیش

کر   برقراه  ها  اظان  ا ش حوز   نضد،  ه  حوز   به  هربو   اسش  هعدهاال  که الزم  ااا 
سدزهد  ولش بیش هد،  برادهه هدب  نرا اا  خصوین  ه  بخ   و  جدش  الا  ن  ه زب 
هد و تعدااتن ها که حقوق نضد بر  هدب تجدهب نضد ن، هحاو  شگذاهب  ه نعدلیشهسرهد 

الا  ن   ه ا ش هعدهاال و سد ر اساد  بیش   3 هاای ااد ا ها هااظر قراه  هد ایادل هنآ  نعدلیش
گذاه   هدب تجدهب نضد ن تأثیر هنهربو  به حقوق نضد، قیو ب وجو   اه  که بر نعدلیش

هدب تجدهب  ه نضد هوه  توجه قراه  زم اسش  ه هاسندب ا جد   ده وبن جدش نعدلیشکه ال
 گیراای 

هاجدهب اول  هرح ة  هوانقش ه  نضد،  حقوق  هعدهااتن  بیش سدزب  الا  ن  ااجداعه  ادهه 
هدب اخنصدین از هادبع نضد شکا اارننه اسشی ا ش  ه  هاجع به  ده وب اسدسن اسنید  

 دبن به هدوهاب جو و هادبع آ  ها  دب حدی ه  ه نادوهب نضد ن،  سشهحدلیسش که پییرنش
الا ا نضد ن  ه توییف قوایا اسدسن جدش  انزا    ا   و هاواه  ایدز به توسعة حقوق بیش 

هدب  هد و نعدلیشاز رر    ار، برادهه  4شو ی بر اهب از ا ش هادبع احسدس هناسنید   و بدر 
م ااو   بسنر نعدلیش بخ  خصوین، اق  آتن ا ش بخ   ه توسعه  هد  ه نراه ه ن  ولش

 
1. Lane, A. R. The Privatization of Space Offers a New Hope for Humanity, 

Huffington Post Canada, 2015, Dec. 17. 

2. Hobe, Stephan, “The Impact of New Developments on International Space Law 

(new actors, commercialization, privatization, increase in number of “space-faring 

nations”, etc.)”, Uniform Law Review, Volume 15, Issue 3-4, (2010), p. 874, 

https://doi.org/10.1093/ulr/15.3-4.869.  

3. Trimble, J. J. “International Law of Outer Space and its Effect on Commercial 

Space Activities”, Pepperdine Law Review, Volume 11, Issue 3, (1984), Pp. 521-567. 

4. Hobe, op. cit, Pp.875-876. 

https://doi.org/10.1093/ulr/15.3-4.869
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و اسنید   از نضدب هدوهاب جو و هادبع آ  ها هضدیف ااو   اسشی پیااسش به هاد  ااااز   
 دبا، حقوق نضد  هدب نضد ن انزا   هنهد و ادد هدب غیر ولنن  ه نعدلیشکه اق  شرکش

 بر آادد تأثیر خواها گذاششی  
نعدلیشهاچاداکه هحاو  شحقوق نضد   بر  ایادل هنهد ن ها  کاا، حقوق  هدب نضد ن 

هد،  هد ن که شرکشتادد حقوق نضد بر شیو کاار لذا اههعیان ها ایز به بخ  خصوین ای د هن
 هاا، تأثیرگذاه اسش، ب که هاهااد ن اسش که  بر اهب قراه هننضد و هادبع آ  ها هوه  بدر 

بر اهب قراه گیراا و ا ش الزاهدل از  و سو  و  توجه به الزاهدل آ  هوه  بدر هادبع بد ا بد 
کاااۀ  آوهاا که تضایش نر  وجو  هننریش و از سوب   ار  و هجاویه قواایش هاحصربه

تر ا ش گزاه ، الزم اسش ضاش برهسن  براب ندم  قی   1تعا ا ا ش نریش به واقعیش اسشی
توسع ز  ة نرا اا  نضد  ه  نعدلیشحقوق  ا ش  هیاة  تعییش  ده وب حقوقن  براب  تجدهب،  هدب 

هدمنعدلیش نعدلیشهد،  و  اساد   بیش هدب  ولشتر ش  س ح  هنولن  ه  ادد هدب  و  و   الا  نهد 
 هدب هوجو  هوه  برهسن قراه گیراای هاچایش الزاهدل و هحاو  ش

بیش  کاوان حقوق  تعییش  ده وب  بد  حدضر  پژوه   هاسند،  ا ش   ه خصوص  الا ا   ه 
هننعدلیش پرس   ا ش  پدسو  به  نضد ن،  تجدهب  بر  هدب  حدکم  قوایا  خألهدب  که  پر از  

نعدلیشخصوین زهیاهسدزب  تعییش  ضاش  و  نضد ن  یسش  تجدهب  توسعه  هدب  که  هد ن 
هد ن که تاظیم و بروزهسدان  هدب تجدهب از نضد  ه آادد توسعه پیاا کر   اسش، حوز اسنید  

ضر آادد  هنهقرهال  ه  حقوق  وهب  الزاهدل  ههاذه،  ا ش  از  ااو  ،  واکدوب  ها  ااد ا 
 ااد ای سدزب نضد ها تح یا هنتجدهب

بندی الملل فضدا تا حقوق تجاری فضداض ضدرورت چارچوباز حقوق بین.  1
 نوین حقوق فضا

بد نضد  ه زهیاه  هروه هدم هرتعط  سدزب  تجدهبتر ش  سندوه هد و کدهکر هدب کدهگزاها  
هدب بدز ارا   هدب نضد ن از اواخر قر  بیسنم به ا ش سور از هقرهال حدکم بر نعدلیشنعدلیش

 2هدب  ننر اهوه نضدب جو ه ا هنحا و »کوپوس«الا  ن تد تالش ولنن  ه ا سناد  نضد ن بیش 
و ژ  حقوق نضد هاچو   الا ا بهآنر ان ادد هدب غیر ولنن  ه زهیاة حقوق بیش گرننه تد اق  

 
1. Trimble, op. cit, P.567.  

 The Committee on the Peaceful Usesآهیز از نضدب هدوهاب جو سدزهد  ه ا هنحا )ی کاینة اسنید   ی ح2

of Outer Space; COPUOS). 
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بیش  حقوق  بیش ااجاش  هؤسسه  بیش الا ا،  هؤسسه  و  نضد  حقوق  سدزب  الا  ن  کسد الا  ن 
 هغم توقف تعداال قراه ا ب اسشی حقوق خصوین، حدکن از توسعه هقرهال نضد ن ی ن

ادهه  الا  ن بر هعادب  و هوانقشبر اهب از ا سناد  نضد ن بیش  ه بدر  کیوههدب هاکده
ایادل کاوااسیو بیش  بد تصر ح  نعدلیشالاولن  بر  هنحا حدکم  ه ا  ااعقد   هدب  هدب نضد نر 

هدب نضد ن  بیش سدزهد  نضد ن آهر کد )ادسد( و هر  و از سدزهد   1 دده  د  اشش تیدهم 
  4، سدزهد  نضد ن هوسیه 3، سدزهد  نضد ن کداد ا 2زهد  نضد ن اهوپد کااا  شدها سد هاکدهب

هدب کدوش نراتر  ر بسط هیدهکش بیش  و ادد  جدش نعدلیش5و سدزهد  کدوش هوانضدب ژاپش
  15از ا سناد  بد تصو ب ترتیعدل اجرا ن و هاچایش تصو ب کُا هنندهب خاهة ا سناد   ه  

هادهاگ  2000سپندهعر   هیأل  ادد    ستوسط  باید   ضاش   و  ده وب  دزب  ااجداعه، 
بیش  زهیاههاکدهب  بدر الا  ن  ه  و  اقاام  توسعه،  رراحن،  ا سناد  هدب  از  و   6بر اهب 

ا ش  ده وب که  آاجد  از  نضد،  آ اا   ه  تجدهب  و ژگن  وگداه  اهاا،  ها  کدهبر هدب 
ااواههن یاوا   به  ها تواااا  از  حقوقن  اب  هسدئا  جدهع  قدیا حا  به  هااسدزب  هربو  

بهنعدلیش  8 ه حوزۀ گر شارب نضد ن گرفته  صورتهدب  نعدلیش 7کده آ اای هدب نضد ن 
هدب تجدهب از ا سناد   کاااگد  ا ش اقاام یظیم، خواهد  اسنید  ایداار آاسش که هیدهکش
ترغیب کر      ، برخن کیوههد از جا ه  یش ها ایزمشترکهدب  هسناا و ا ش هال از نعدلیش

 9که  ه آ اا   و ا سناد  نضد ن ه ّن تأسیس ااد اای 

 
1. Memorandums of Understanding (MoUs). 

2. European Space Agency (ESA) 

3. Canada space Agency (CSA) 

4. Roscosmos 

5. Japan Aerospace Exploration Agency (JAEA). 

واقعن    الا  ن ب ااهال ها بر هعادب هیدهکشالا  ن » و  ده وب هاکدهب بیشادهه بیش(، ا ش هوانقش1ی رع  هد   ) 6

آهیز،  بر اهب از  و ا سناد  نضد ن قدبا سکواش  ائان براب هقدیا ی حایضد  ه رراحن  قی ، توسعه، اجرا و بدر  

 ادای الا ا« باید  هنه دب  بد حقوق بیش

7. Yuzbashyan, M. (2011). Potential Uniform International Legal Framework for 

Regulation of Private Space Activities: New Perspectives on Space Law Proceedings 

of the 53rd IISL Colloquium on the Law of Outer Space, Pp. 78-79. 

هدب  الا  ن به یاوا  توه سشی براب هردل بدز  ا گر شاراان اظیر  ایس تینو و خدام ااصدهب از ا سناد  نضد ن بیش8

 نضد نی

9. Zhao, Y. (2004). An International Space Authority: A Governance Model for a 

Space Commercialization Regime, 30 J. Space Law, Pp. 277-278. 
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 سازی حقوق فضا. تجاری 1-1
هدب خصوین  هدب نضد ن و برقراهب هوابط بد شرکشهد و سدزهد بد توجه به هاکدهب  ولش 

هدب آ ااۀ یاعش نضد ن، یاد ع خصوین هسناا  توا  گیش که  کن از ان  ه ا سناد ، هن
جدب توجه یِر  به هادنع  الا  ن بههد به هادنع پد ااه بیش و لذا ااواة هوشش از توجه  ولش

که هایش اهر ایز    1توا   ه هاکدهب کیوههدب یضو ا سناد  هیدها  کر  ه ّن ها هنگذهاب  
به  نعدلیشلزوم  جدش  آها   ده وبن  یریة  وجو   نضد ن  ه  تجدهب  خصوین  هدب 

 سدز ی الا  ن ها بی  از پی  آشکده هنبیش 
اولیه و جد اد  کوپوس  ه هاجدهسدزب  به تالشاق   ایدز  ها  و،  ادد   ا ش   ااا   هدب 

ه ا هنحا بهکاای  هن ادد ، اولیش هذاکرال  ه  ده وب  ا ش  به کده  روه و ژ   ه  از آغدز 
اسنید   کاینة  حقوقنِ  نرین  ی حکاینة  ااجدم  هدب  جو)کوپوس(  هدوهاب  نضدب  از  آهیز 

العنه هاوز  ه هرح ه    -گرنش و رن  و  هه هاجر به ا جد   و هژ م حقوقن تقر عدع هاه جداعه  
شا   ه هاد  زهد  تد حا  هر اا هعدهاال تاو ش  2هدب نضد ن گر  ای براب نعدلیش -جایان

لکش آادد هاوز    3آهیز و ا اش نضد و هاچایش کدوش ی ان هنارکز بو ،ز د ب بر اسنید   ی ح
هد بد ا  ه ا ش  ده وب  بر اهب از سیدهک اهاا که بدر اب ها هقره هنهم  ده وب قداوان

ب  هدم  4یینایاتیدق  جاعهاز  برهسن  ادد ،  ا ش  اقااهدل  پد ااه تر ش  توسعة  از  هنیدوتن  هدب 
نضد ن  نعدلیش ساا  و  هزاه   توسعه  اهاا   تحق   جدش  نضد ن  ه  رراحن    2030هدب  بد 

ر 5هدب ای ن و ک یاب توسعه یاوا   کن از هحرّکااااز ب ااهال و  نراگیر از نضد به یم
کده   حقوقنر  ه  سنوه  نرینِ  کاینه  هجراب  از  ه ّن  نضد ن  قواایش  کدهگرو   ااو    نعدل 

 
1. Morris, A. (2017). “Intergalactic Property Law: A New Regime for a New Age”, 

Vand. J. Ent. & Tech. L., (1085)  

Pp.1106-1107. 

2( جَو  هعدهاۀ  نضد  عان  ای ن  هعدهاال  تاو ش  هسئول  حقوقن  نرین  کاینة  هوانقش1967ی   ،)( اجدل  (،  1968ادهه 

 ( بو   اسشی1979ادهه هد  )( و هوانقش1975(، کاوااسیو  ثعش )1972کاوااسیو  هسئولیش )

3. Christol, C. The Modern International Law of Outer Space, (New York: Pergamon 

Press, Elmsford, 1982), Pp.20-37 

4. Von der Dunk, F. G. “Asteroid Mining: International and national legal Aspects”, 

Michigan State international law Review, Current Issue: Volume 26, Issue 1, Pp.27-

39 (2017) - Lachs, M. “The Law of Outer Space:  His famous treatise on the Law of 

Outer Space” was originally published in 1972 and reproduced in 10 September 2010, 

Pp.84-85. 

5. A/AC.105/1166: 13 December 2017. The “Space 2030” agenda and the global 

governance of outer space activities, Pp.2-5 
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ر برهسن و هذاکرال هیصا هاجع  1هدب نضد ن او س پروتکا  اهائنقراه ا   برهسن پی  
»تعد ل یاوهن   اگد  الاوبه  سنوه کده  نعدلیشهد  ه هوه   بدلقو  جدش  قداوان  هدب  هدب 

بدر  پاجد کدوش،  ب ژ و  ه  پییادد   هادبع نضد«  پاجایش ایسش کاینه  وبر اهب و هصر  
کوپوس  ه   حقوقن  و 2016نرینِ  اهاا   هاچایش  و  هوضوین  اولو ش  هیش  تعییش  ر 

سدل   هقره  ه  ایسش  هقاهدتن  کده  به  هربو   هجاویه22018سدزِکدههدب  توسعه  از  ر  اب 
( بد  2016هدب نضد ن )ااهب ب ااهال نعدلیشآوه و جدهع هربو  به پد ههااو هدب غیرالزام

سدل   هنحا  ه  ه ا  یاوهن  هجاع  هصوبه  ههااو هد  از  هجاویه  اخسنیش  و  کدها  گزاهش 
ر 3ادهه هد  ااجدم  ا   اسش هد جدش الحدق به هوانقشر تالش ا ش ادد  براب تیو    ولش2018

پی   تدیه  و  هذاکر   جدش  هسئولیش  ههااو هد ن  هااو س  به  هوه   حا ایا  هد ن  ه 
ابراز  غاغه  ه برهسن پی  پساداا  او س پروتکا نضد ن  ه ج سدل کاینه  هدب نضد نر 

کدهکر    و  خو   رر    سنوهکدههدب  از  که  ادد   ا ش  اقااهدل  سد ر  و  حقوقن  نرینِ 
هدب نضد ن ها هیا  هد و تحوالل  ه نادوهبهد و گرو  کدهشادسد ،  ائادع پییرنشکدهگرو 

هدب جا اِ  ه حدل توسعه که بدزتدب  ر   و سر عدع  سنوه کده جا ا ها بد اادهن به هکدایزمک
 کاای  هدب نضد ن اسش، تاظیم هنهدب جا ا نعدلیشپیچیاگن

 4( 1998الا ا رن  و سدل بیش  و کایرااس )تد په ااجاش حقوق بیش  کاینة حقوق نضدبِ 
هیغول برهسن و بدزاارب  دده هعدها  )هعدها  جو، کاوااسیو  هسئولیش،    5( 2000و )لاا   

هدب  گداة نضد از حیث ابعد  تجدهب نعدلیشادهه هد ( از هعدهاال پا کاوااسیو  ثعش و هوانقش
هدب حقوقن آ  ها به روه  سدزب نضدب هدوهاب جو و جاعهنضد ن بو ی ا ش کاینه، تجدهب

  2008( هوه  بحث و ه دلعه قراه  ا   اسشی  ه سدل  2004یش )خدص از زهد  کایرااس برل
هد اسعش به هذاکر   ه ا ش زهیاه و تاو ش  کاینه گزاهشن ها هعان بر  تاد ا نزا اا   ولش

اب بدشا  هدب سدزاا  و قداو  الاو )قداو  هال( اهائه  ا ی  ایش قداوان بد ا هعنان بر هؤلیه
اند   کدهگد  برگزاهکه  پروژ هدب  از  2001و    2001هدب  شا   ه  ده وب  قعالع  و  بو     +

 
1. A/AC105/787- UN/COPUOS, Report on the 41th session of the Legal 

Subcommittee (Vienna, 2/12 April 2002). 

2. A/AC.105/L.297 Annotated provisional agenda (including indicative schedule of 

work), COPUOS, 2016. 

3. UN Doc.A/AC.105/C.2/L.272, 2008 

4. ILA Report of the 69th Conference, London, 2000 

5. ILA Report of the Sixty-Eighth Conference, Taipei, 1998. 
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او س ا ش قداو   ه سدل  که  ه ادد ش پی    1ایز توییه شا  بو    2004سوب کاینه  ه سدل  
بد تأکیا بر بیاة الزاهن جدش نعدلیش بدز ارا  خصوین نضد، الزاهدل    هد    9حدوب    2010

و هقرهال هربو  به جعرا  خسدهل تاو ش    هربو  به اخذ هجوز و اظدهل، ثعش اشیدء نضد ن
او س   ه کایرااس یونید )ب غدهسند (، پی   2012و رن  و سدل ها ز ان و هذاکر ،  ه سدل  

 2هدب سدزاا « ( هد   و بد  هبرگیرب غدلب یادیر هااهج  ه »هؤلیه14شا  حدوب )بدزاارب
»پی   به  ) سنوهالعااهوسوم  ههااو هد  براب  واو س  قداو     هد(  به  هاجع  جا ا  قداو  

 3نضد ن ه ّن« توسط گزاهشار تقا م گر  ای 

بیش پی   ااجاش حقوق  به حااو س  هاجع  نعدلیشوالا ا  زهیاه  اخنالندل  ه  هدب  نصا 
بیش  اظدم حقوقن خوا   اخ ن  د  ق ب هر  بیش  نضد ن که  نرقن  ا ش حیث  از  و  اسش  الا  ن 

شدخه سد ر  و  نضد  وحقوق  اااه  هدب حقوق  نعدلیش  4جو   توسعة  اثرگذاهب  هعّیش  هدب  ایز 
ه دلعه  ه ا ش زهیاه ها آغدز    1978نضد ن بر توسعة هقرهال نضد ن اسشی ااجاش  ه اوا ا   

 سنخوش  اا ش بده    1998او س کاوااسیو  ها تاظیم کر  که تد سدل  اولیش پی    1984و  ه  
و ا ا     5کاوااسیو   ه ایسش تد په تصو ب شاتغییر و بدزبیان گر  ا  تد ا اکه اسخه ادد نِ  

هد و  زهد  بد اانخدب آزا ااة هوشنصا اخنالندل هموای ن ا ش کاوااسیو ، تعداسدزبِ حا
بو  شیو  ادهیخص  زهدان  اخنالندل  ه  و  وه   از  ج وگیرب  براب  ا ش    6هد ن  ا اکه  و 

هد ن که اند   آادد  ه نضدب  دع نعدلیشهد  ه نضدب هدوهاب جو و ا ضکاوااسیو  به ک یه نعدلیش
اسشی  ایادل  قدبا  بدشا،  جو  هاة  ولش   7هدوهاب  هوب  بر  کاوااسیو   ا ش  و  ضاادع  هد 

هدب هنعوع  تواااا از رر    ولشالاولن بدز اسشی ادد هدب خصوین ایز هنهدب بیش سدزهد 
 ه نضد( از ا ش ساا هانیع   لیش( هعدها  جو )اخذ هجوز نعد6خو  بد سدزِکده هقره  ه هد   )

 
1. Report of the Space Law Committee, Part II, 2004, P.759 

2. “Building Blocks” 

3. Resolution No.6/2012, ILA Conference, Sofia 

4. Von Der Dunk, F. G. “Space for Dispute Settlement Mechanisms, Dispute 

Resolution Mechanisms for Space? A few legal Considerations”, in Proceedings of 

the Forty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space, (2001). P.442 

5. Final Draft of the Revised Convention on the Settlement of Disputes related to 

Space Activities, ILA, Report of the 68th Conference, Taipei, Taiwan, Republic of 

China, (1998), Pp. 249–267. 

6. Tronchetti, F. (2013), “Fundamentals of Space Law and Policy”, Springer Briefs in 

Space Development, DOI: 10.1007/978-1-4614-7870-6_1, Pp.52-53. 

7. Article 1(1), 1998 ILA Draft Convention. 
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الا ا، پرونسوه هدوه ش و  یدهز، ا ش ساا  به قول هئیس کاینة نضدب ااجاش حقوق بیش   1شواای
تجدهب هد  عان  زهد   هوواقعیش  نعدلیشبهسدزب  و  هشاِ  اسش  اظر گرننه  ها  ه  هدب نضد ن 

خصوین جدش نعدلیش  ه  ایضدب کاینه ایز از  و سو، بد آگدهن از تاد ا نزا ااۀ بخ   
هدب نضد ن و هیا  ا ش یریه و ا ضدع  سنیدبن تاه جن کیوههدب  ه حدل توسعه به نادوهب

به نعدلیش  و از   ار سو، به تعع وضعیش هزبوه، پربسدها شا  ه سو اخنالندل احنادلن،  
دد  هزبوه به  آنر ان اهدب اق   کن از زهیاه 2ا ش هدم ها  ه  سنوه کده خو  قراه  ا   اسشی 

اانصدب برخن از ایضدب کاینة حقوق نضدب ااجاش توسط   وا   ائان  اوهب  ه هقدم  و  
پی   تاو ش  به  کاو  و  کدهشادسن  هیوهتن  ایز  گرو   و  اخنالندل  قوایا  اوهب  او س 

هدب  ونصا اخنالندل هربو  به نعدلیشاو س ادد ن کاوااسیو  حابر اهب از هنش پی  بدر 
 بدشایالا  ن  ه زهیاه حا و نصا اخنالندل هنبه یاوا   کن از اساد  بیش  1998نضد ن 

اب از کیوههدب  اب هشا کر   و تعاا  نزا اا سدبقههدب تجدهب بد  و سریش بننعدلیش
تاه    ه حدل  سش به  توسعه  نادوهب ه حدل  آخر ش  به  نضد ن  ه  ده وب   دبن  هدب 

 ه    4 ه ا ش هید ،   وا   ائان  اوهب   3الا  ن هسناایهاکدهب بیش   هدب هعنان برادهههوانقش
او س قوایا اخنیدهب هربو  به  اوهب اخنالندل هربو  به  هاجع به تاظیم پی    2009سدل  

شجدیداهنعدلیش تصایم  نضد ن  نعدلیشهدب  تاوّع  به  توجه  بد  که  کر   اتخدذ  تزا ا  اب  و  هد 
براب شرکش اسشبدز ارا  نضد ن،  بسیده سو هاا  ا ش حیث هو کر   5هدب خصوین  از  ی 

قوایا   وا  هاجع به اخنالندل نضد ن خصویدع هاجع به اهکد  هیدهکش ادد هدب خصوین  
او س کاوااسیو   الا ا  ه هر  و ساا »پی  هدب هنخذ  از هوضع ااجاش حقوق بیش  ه آ یش 

 
1. Report of the 70th Conference, New Delhi, 2002, P.16. 

2. Report of the 75th Conference, Sofia, 2012 

3. Williams, S. M. “Dispute resolution regarding space activities”, Research 

Handbook In International Law, (2015), P. 1031 Available at 

https://www.elgaronline.com/view/9781781000359.00028.xml, P.1031 

4. The PCA was established in 1899 by the Convention for the Pacific Settlement of 

International Disputes, The Hague, done 29 July 1899, entered into force 4 September 

1900. 

5. Jakhu R. S. & Pelton J. N. Global Space Governance: An International Study, 

(Springer International Publishing AG, 2017). P. 119. 

https://www.elgaronline.com/view/9781781000359.00028.xml
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بدزاارب  1998« و »هنش ادد ن  1984 ونصا اخنالندل  شا  هاجع به حااز  و کاوااسیو  
  1تر اسشی هدب نضد ن« هوشیدهااههربو  به نعدلیش

سهکایرااس  بدر هدب  به  هاجع  هنحا  ه ا  سدزهد   ی حگداه  اسنید    و  از  بر اهب  آهیز 
نضدب هدوهاب جو و  سنوه کده ایسش پاجدهایش سدلار  اخسنیش کایرااس نضد از   ار  

هدب ه رو  ه هجدهع   ه توسعه هقرهال نضد ن اسشی  کن از بحث  هدب ه ا هنحاتالش
کاااگد   هخن ف، ضروهل توسعة هاکدهب ادنع و هاصیداه  ه نضد بد توجه به تزا ا هیدهکش

ا ش قعیا از نعدلیشسدزب هوبههدب نضد ن و تجدهب ه نعدلیش هد بو ر هوضویدتن که  هشا 
ایسش   حدضر  ه  سخارااد   و  حنن  سیدسن  و ژ   )کاینه  یاوهن  هجاع  کاینة  ددهم 

روه خدص  ه کایرااس سوم  و به  2ایز بر آادد تأکیا  اشناا 1999اسنعادهز ا ن(   ه اکنعر  
آهیز از  هدب ی حه ا هنحا ااعکدس پیاا کر ر لذا تیکیا ا ش کایرااس بد  سنوه کده اسنید  

از   ار هسدئا هدم و اسدسن  3م بو ی نضدب هدوهاب جو  ه جدش کاو و واکا  به ا ش هد 
هاظوه تضایش  کاوان نضد بد اقنضدئدل و شرا ط کاوان به ه ا ش کایرااس لزوم اا عدق حقوق  

بد   نضد  از کدهبر هدب  اسنید    از هحیط ز سش نضد و  هقدیا تجدهب و حاد ش  بیش  تعد ل 
نضد و توسعة ااسدان بو     و اتخدذ و تصو ب ایالهیه و ش هاجع بهلحدظ اهایش و توسعة پد ااه  

حا  دل   اسنراتژبِ  هرکزب  هسنة  بیسشکه  قر   آسنداه  جددان  ه  نراهم  وهدب  ها   کم 
جدش تقو ش و تجا ا   4کر ی برگزاهب ایسش پاجدهایش سدلار  اخسنیش کایرااس نضدهن

پد اد  هاحصربهوظد ف خو  به بیش کیوههدب نضدهو ویاوا   و    نر  براب هاب ة هنقدبا 
کیوههدب اوظدوه نضد ن و هاچایش تحکیم اق  بدز ارا  هزبوه  ه اظدم ه ا هنحا و جدهعه  

و  و تعدا و اقاام ب ااپروازااة کاینه بد ها  کال  برهسن پاجد  سدل هاکدهب    5جددان نضد 
کدهکر   و توسعه  ه نضد و هروه تده خن سه کایرااس برگزاهشا  تدکاو   ه زهیاه نضدسشر  

بد   6( ایز هوه  تأکیا قراه گرننه بو ، 2017سدلان هعدهاۀ جَو )سدل  هدان که  ه  د بو  پاجد 
گزاهب ا ش هو اا  نرینن ها براب اهتقدء جدهعیش هعدها  و بدهزسدزب اق   بید  ا ش که بر

 
1. Final Draft of the Revised Convention on the Settlement of Disputes related to 

Space Activities, ILA, Report of the 68th Conference, Taipei, Taiwan, Republic of 

China, (1998). 

2. GA/SPD/169 27 October 1999 

3. A/CONF.184/6, 1999 

4. A/AC.105/1137, 20 Sep 2016 (Towards UNISPACE+50 in 2018) 

5. Towards UNISPACE+50 in 2018 

6. A/RES/72/79, Dec. 14 2017 
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هدب نضدب هدوهاب جو نراهم  اسدسن هژ م حقوقن نضد جدش تقو ش ها ر ش جددان نعدلیش
سدل  هن ایالهیه  ُبن  هسأله  ه  ا ش  گرنشی  2016آوه ی  قراه  تأکیا  هوه   هدب   ولش  ایز 

  309/65ایز بد  د آوهب ق عادهه    2016 ُبن  -اهدهال هنحا  یربن کااا   ه کایرااس  شرکش
ادظر به اسنید      1اار به توسعه«هجاع یاوهن هوسوم به »خرسااب اسعش به  و هو کر  کا

از  اا  و نادوهب نضد جدش ایا به اهاا  هقره  ه  سنوهکدههدب توسعه جددان و  اواان  
ه نضد ن  سیدسش  توسعه  آادد  ه  نضد نِ   هاظرآوهب  جدهعه  براب  ایسش  ا ش  ا اکه  و   ّن 

پییرنشوسیع به  پر اخنش  و ژگنتر جدش  بد  یاعنن  ددهم  ااقالب  بد  پیواا  هدم  ه   هدب 
هدب نضد ن نریش  هدب تجدهب جا اِ برخدسنه از نعدلیشهدب جا ا و هالاهنزاج نادوهب

دب خصوین و تجدهب  ه نضد  ههااب نعدلیشتأکیا بر ضروهل قداو   2خوبن خواها بو ، 
هدب هنوسط  ایعد  کیوههدب نضدهو، قاهلبراب هواجده بد ایدزهدب بدز ارا  جا ا و ذب

نضد ن  جا ا  کیوههدب  ظدوه  و  هیدهکش3نضد  به  ایدز  هادهاان  ر  و  هاکدهب  و  سدزب 
براب هند  آهیز از نضد به هاظوه اید   ا   کدهبر پذ رب نضد هدب ی حالا  ن  ه اسنید  بیش 

به آ   اق   و  هر م  تسدیاهاه  جددان یاوا   و  توسعه  به  سنوهکده  ایا  ، 4گر  ه 
هدب نضد ن  پذ رب هؤثرتر بیش اقااهدل هربو  به اهتقدء ا اان، اهایش و پد ااهب نعدلیشاتصدل

از  اهائن حیدظش  سیسنمشدها  نضد ن،  ز رسدخشهدب  و  نضد ن  بدزتأ یا  هدب  هدم،  هدب 
ش هعدهاۀ جَو و سد ر هعدهاال هربوره و بدهزسدزب اق  اسدسن هژ م حقوقن نضد  ه  جدهعی 

نعدلیش نزا ااۀ  اق   تصا    جور  هدوهاب  نضدب  جددان  ها ر ش  و  تقو ش  تجدهب  هدب 
از هوضویدل ه روو  ه ا ش ایسش    5خصوین  ه بخ  نضد هوه  تصا   قراه گرنش، 

نعدلیشی  بو  انزا    ا اکه  تجدهب و خصوین  ه بخ  خصوین، ضاش    هدباکنة   ار 
تر  ه هید   هدب هادهاگ، ایدز به تالش6براب وجو  قداوان  ه س ح ه ّن ا جد  تقدضدهد ن  

گیشسدزهد  تسدیا  جدش  خصوین  بخ   و  غیر ولنن  جواهع  هدب  بیینر  بد  وگو 

 
1. General Assembly resolution 65/309 on “Happiness towards a holistic approach to 

development” 

هدب اوآوه  پر ازا ، شرکشش که ا ا  گیرب ااقالب یاعنن  ددهم، ااقالب نضد ن  ه حدل وقوع اسزهد  بد شکای هم2

 و خالق، بدز ارا  آ  هسناای 

3. Dubai Declaration, November 2016, para.12. 

4. A/AC.105/1166, para. 22. 

5. Annual Report of UNOOSA, 2016, Pp.7&10 

6. Dubai Declaration, para.12; A/AC.105/ 1166, para.148 
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دد هدب ه ا هنحا انزا ن هوزانزو  آادد  ه تعدها بد اکااا  و سد ر ادد هد و ا ضدع همهصر 
 1سدز ی ها ایز هضدیف هن

های  المللي و تطور قوانین ملّي در راسدتای فعالیت. ضدرورت اقدامات بین2-1
 فضایي تجاری خصوصي

یا هیال ب، نعدلیش گروهن هنیکا از  و 90 کن از اقااهدل کانر هسان  ه اواخر  هه 
« 2001ا ش پروژ  هوسوم به »پروژ   کدهشادس از سراسر جدد   ه قدلب ش  کدهگرو  بو ی  

الا  ن  ه کُ ش آلاد  برگزاه گر  ا و  و پروژۀ تحقیقدتن هینرک که  ه  و کایرااس بیش 
هؤسسه حقوق هوا و نضدب  اایاد  کُ ش و هرکز نضد ن آلاد  اسش،  ه اظر  اشش که آثده  

هدل وابسنه به آ ،  هد ن هاچو  پرتدب و خاسدزب ها  ه زهیاة نعدلیشیدم و ک ن خصوین
هدب نضد ن و قواایش نضد ن ه ّن هوه  برهسن  ساج  از  وه، اهتعدردل از ها   وه، ا سناد 

هد، قواایش ه ّن  پس از برهسن ا ش هسدئا، هیخص شا که تعاا  کان از  ولش  2قراه  های 
واایان  هد  ایش قهدب نضد ن خصوین  اهاا و توییه شا که  ولشهوشان هاجع به نعدلیش

اند   برهسن اید  هن  3ها توسعه  هاای  ا  که اهروز  براب هردل  ه زهیاه ساج  از  وه، 
و    4الا ا یرنن شا  بخین از حقوق بیش   1986بیینر ایول هقره  ه ق عادهه هنخذ   ه سدل  

آادد توز ع آزا ااه و تجدهب اکر اایآوهبهدب جاعسدزب  ا  ا اکه  هاع  ا ش     5شا  ها  ه 
هد جدش تصو ب  هدب هنعا ب  ه تئوهب و  ه یاا براب اهتقدء آگدهن  ولشهاسند، تالش

تعییش هدم و  ه ن  قواایان  هج شو ،  قواایش نضد ن  یادیرب که الزم اسش  ه  ایش  تر ش 

 
1. Dubai Declaration, para.17 

2. Report of the 71st Conference, Berlin, 2004 

3. Jakhu R. S. & Pelton J. N. Global Space Governance: An International Study, 

(Springer International Publishing AG, 2017).  P. 577 

، کدهگرو   1986او س ههااو هدب اجراب ایول  پی هدب هااهج  ه  هغم توییهی ذکر ا ش اکنه هدم اسش که ی ن4

آوه  ه ا ش هوه  به  اه  ه هوه  ایدز به بدزاارب و اه اسعش به  و ساا الزام  2001ساج  از  وه  ه  ده وب پروژ   

 توان   سش  دنشی 

5. Proceedings of the Workshop on Legal Remote Sensing Issues- Project 2001, 28 

October 1998, Toulouse (France); Williams, S. M. (General Rapporteur), (2002). 

FINAL REPORT ON THE REVIEW OF SPACE LAW TREATIES IN VIEW OF 

COMMERCIAL SPACE ACTIVITIES New Delhi Conference, Space Law 

Committee ILA, P.14 and Williams, ibid, P. 14 
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ب  +« هان  به تعر ف و تکایا »پا  هؤلیه 2001« و »پروژ   2001»پروژ     1یوهل گرننه اسشی 
کدهب که کاینة حقوق نضدب ااجاش    2ااا که بد ا هعاد و اسدس حقوق نضد بدشار  سدزاا « شا
بیش  کایرااس  حقوق  ایز  ه  ده وب  به    2004الا ا  هاجع  قدلب  هایش  بد  برلیش   ه 

 2012و  ه ادد ش  ه سدل    3سدزب نضدب هدوهاب جو و ابعد  حقوقن آ  یوهل  ا  تجدهب
شاۀ کاینة  هجاع یاوهن ایز بو  که هعنان بر هنش تدیه  ا ش هوضوع هوه  توجه  4تصو ب شای

هد ن هاجع به قواایش ه ّن هربو  ادهه»توییه  اب هوسوم بهنرینِ حقوقن کوپوس، رن ق عادهه
 5به تصو ب هسیای   2013آهیز از نضدب هدوهاب جو«  ه سدل  بر اهب ی حبه کدوش و بدر 

برلیش )رن سدل بعا، کدهگد   پروژ   2004هدب  اولیه  بد ها  تکایا  ده وب    2001( که 
تیکیا گر  ا، ضاش آاکه  ه هوه  اجراب یا ن هرگواه هقرهال تکای نِ الزم  ه زهد   

هحی ن، تأهیش هدلن، ح   شدها بیاه هسئولیش، هالحظدل ز سش  6هدب تجدهب ااجدم نعدلیش
کدالهدب  وکدهبر  ، ح    و ژ ثعش اخنراع و سد ر حقوق هدلکیش نکرب، کانرل ید هال به

ایز گدم هدان  نصا اخنال ، زهیاهواانقدل و حاواقا اند   آ   ب که  ااو ،  ها تادیا  هد ن 
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RESEARCH HANDBOOKS IN INTERNATIONAL LAW(2015)., This book is 

available electronically in the Law subject collection, Elgaronline: DOI 

10.4337/9781781000366, P.128 

2. Gerhard, M. & Schrogl, K.U. (2002).Report of the ‘Project 2001’ Working Group 
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National Space Legislation in Europe –Summary of Findings and Conclusions, in 

Project 2001 Plus – Towards a Harmonised Approach for National Space Legislation 

in Europe (Eds. S. Hobe, B. Schmidt-Tedd & K.U. Schrogl), Pp.48-49; Verlag, C. H. 
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International Colloquium Cologne, Institute of Air and Space Law: University of 

Cologne & German Aerospace Center (2002), P.530. 

3. Report of the Space Law Committee, Part II, National Space Legislation, in Report 

of the Seventy-First Conference, Berlin (2004), P.759. 
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Space Legislation’, adopted at the ILA Conference in Sofia, Bulgaria, September 

2012, www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/29 

5. UNGA Res 68/74 of Dec.11 2013, Recommendations on national legislation 

relevant to the peaceful exploration and use of outer space; UN 

Doc.A/AC.105/C.2/101, 3 April 2012, Report of the Working Group on National 

Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space. 

6. Organization for Economic Co-Operation and Development-OECD, (2005). Space 

2030-Tackling Society’s Challenges, P.176.  

http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/29


 (1400زمستان )  |  37شماره   |  10  دوره |حقوق خصوصی    فصلنامه علمی پژوهش | 128

 

جدش پییعر   و هو کر  هادهاگ هاجع به قداو  نضد ن ه ّن  ه اهوپد و ا ضدع اهائة اسخة  
هد   ار ا اکه ا ش پروژ اولیة  و قداو  الاو براب قداو  نضد ن ه ّن به روه ک ن هسناای اکنه  

کدهگرو  بو    ش  بد  اها  نعدلیشگداههدب  و  پرتدب  کدهگرو   هاچو   هرتعط،  اب  هدب 
ها   وه،   از  کدهگرو  ساج   ه ّن،  نضد ن  قواایش  کدهگرو   ها   وه،  اهتعدردل  کدهگرو  

ا سناد  خصوینکدهگرو   به  هربو   حقوقن  هسدئا  کدهگرو   و  نضد ن  سدزب  هدب 
هدب نضد ن که هر  و از آادد هوضویدل خدین ها برهسن و اند   آ  ها  ه س ح  یشنعدل

الا  ن اقااهن اهزشااا  ه اهائة  و   ه س ح بیش   1 ا اا،کایرااس   پ ادتیو گزاهش هن
هعاد ن براب پوش  ک یة نعدلیش هدب تجدهب  ه نضد و الاو ن براب تصو ب   ده وب و 

 شواایهد هحسوب هن ولش قداو  نضد ن ه ّن از سوب
بیش بیدایه  تجدهبهد و ایالم هواضع هؤسسة  به  ادظر  نعدلیشالا  ن حقوق نضد  هدب  سدزب 

پدسو به ااراان نزا اا  به گسنرش  به ترتیب  ه    2015و    2009،  2004هدب  نضد ن  ه سدل
 2ادوب ید ه شایاساد  نروش نضد و اینعده ا یدهدب حقوق هدلکیش بر هد  و سد ر اجرام س

هااب  ه ا ش زهیاه بد هاکدهب تعاا ب از او سااگد  برجسنه هاچو   ا ش هؤسسه بد  غاغه
پوپوآ، هوب،  3ها ا  جداسو    5هدهبو،  4اسنید   نر  اا  6کر سنونر  اسنیو   بد  هقدله  7و  ها  اب 

الا  ن نضد، اهایش ا ش هشنه از حقوق  هدب هربو  به هراحا هاجدهسدزب حقوق بیش سرنصا
براب سیدسناذاها  ه ّن، ایول هدم آ  هاجع به اسنخراج هادبع نضد و هو ه بعاب  ولش  ه  

ب و  هدب تجده ه ا ش ساا ضاش اشده  به اسنید    8به هشنه اظم  هآوه   اسشی   2016سدل  
آ ،  هصد     و  اسناد ب  که    هعدان  است  شده  استنتاج  کاوان  اینگونه  رع   ده وب 

اب از هسدئا حقوقن  کدوب هادبع نضد  اهاههدب تجدهب نضد به و ژ  اسنخراج و هعا نعدلیش
کاا که ایدزهاا ا اسش تد  ه حا کید ش به آادد پر اخنه شو ی ضاش آاکه  ایش  ها ه رو هن
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ن  ه هعدهاال  اخا  ه  ده وب هزبوه یر حدع هذکوه اییند   اسش و هاچایش  هد  اسنید  
اب  هد ن وجو  اااه ر بادبرا ش هر تیسیر هحندرداههیچ اظم حقوقن خدین براب  ایش نعدلیش

بر اهب از هادبع  شو  که اسنخراج و بدر گیرب هناز هقرهال هوجو  نضد هاجر به ا ش انیجه
هد  اخا  ه حی ه ایا آزا ب اسنید   از  وع ایسناا و ا اکه ا ش قعیا نعدلیشایسه هاانضد نن

العنه بد هید ش هحاو  ش هقره  ه پدهاگرا     - ( هعدهاۀ جو1نضد هقره  ه پدهاگرا   و هد   ) 
هدب اظدهن و  ( )بد هید ش هقرهال هربو  به اسنید  9( و )6 و آ  )به ایع بیر ش( و هوا  ) 

ز سش هوضع  1هسناای  - حی ن(ه هالحظدل  از  پن  گیرب کن  ادد   ه  ا ش  سدزهدان  هدب 
« بد اهکد  نعدلیش  2015پذ رب پرتدب تجدهب نضد ن آهر کد  ه سدل  تصو ب »قداو  هقدبش

الا  ن  گیرب، هؤسسه بیش  ه ا ش هوضع  2هدب تجدهب نضد بو ی شدروااا  آهر کد ن  ه نعدلیش
ید ه و هانیر شا، نصا  ددهم قداو  آهر کد ها تح یا    2015 سدهعر    20که  ه    3حقوق نضد 

بر اهب از هادبع   اه   »بد توجه به نقاا  هااوییش هوشش  ه اسنحصدل و بدر کر   و ابراز هن
توااا ا ااواه اسناعد  کاا که اسنید   از هادبع نضد هجدز اسشی از   ه هعدها  جو، کسن هن

یسیر هحناا از هعدهاۀ جو اسشی ا اکه  قاه و آ د ا ش تیسیر  ا ش هاظر قداو  جا ا آهر کد ت
از سوب سد ر کیوههد ایز یوهل گیر ، بد ا هانظر بو  و  ه آ اا    ای« هؤسسه  ه بخین  

هوضع از  هن  ار  اسناالل  خو   آهر کد گیرب  اخیر  قداو   اظیر  ه ن  قداو   که  و  کاا 
دشا، لکش هاکش اسش لزوهدع تیسیر  هسنن اعدشای  اب بتوااا تیسیر هاکش از قداو  هعدها هن

تادد از  توااا اههد بد ا بیینر ظدوه و بروز  اشنه بدشای ا ش اهر هن ه ا ش هاسند، هو ة  ولش
به شیو  ب که  بیینا،  اتیدق  ه ن  قداو   بیدایهرر   تصو ب  اظددهال  هدب   ار هاچو   هد و 

هدب ا ش کاینه ایز هاکش  هدب کدهگرو به پرسیادهههد  ه کوپوس  د پدسو  ااد ااگد   ولش
 اسشی  

از  شکا  تاوّین  شدها  نرا اا،  رر    و  از  نضد ن  جا ا  هاجدههدب  گیرب 
کاااگد  جا ا و خدهج از  ده وب سّانن ه ا هنحا توسعه  دننه اسشی  کن از  هیدهکش
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3 International Institute of Space Law 

http://www.iislweb.org/


 (1400زمستان )  |  37شماره   |  10  دوره |حقوق خصوصی    فصلنامه علمی پژوهش | 130

 

سدزب حقوق خصوین اسشی  سد الا  ن  کالا  نِ غیر ولنن، هؤسسه بیش هدب بیش ا ش سدزهد 
کیپ تالشکاوااسیو   حدیا  آ   الحدقن  پروتکا  و  قر   تدو   اوا ا  هؤسسه  ه  ا ش  هدب 

هدب تجدهب و خصوین نضد نزوان گرننه  هق عن که آهاگ هشا نعدلیش  1 کم اسشی وبیسش
هدب او ش  هنش که ا ش هواا تااوم  دبار اانظدهب که بد توجه به توسعة نادوهببو  و اانظده هن

جد بو  و اهروز  شدها م که ا ش اهر تحق  پیاا کر   و بسد که  ه ساوال آتن،  نضد ن به
بیر حنن سو اب آ  ها  ه سر اااشش، جاعة یا ن و واقعن به خو   هد ن که  برخن از نعدلیش

 گرننه اسشی
 ه هوه  کاوااسیو  و پروتکا  د شا ، گینان اسش که ا ش  و ساا  ه  و خالء قداوان   

بد وجو  سدبقه ب که  ایدها ،  تاظیم    1970و    1960هدب  اب از هعدهاال نضد نِ  ههبه وجو  
هدب  هگیر  ه هادسعدل تجدهب  ن به حقوق و تعداال رر شا  که به حقوق خصوین،  عا

که به نعدلیش تجدهب نضد  ه هواه  خدین و تادد    گداهشو ی برخال  هعدهاال پا هربو  هن
شواا، کاوااسیو  بیینر از توجه به هادنع  ولنن، بد ااایزۀ پر اخنش  هد ایادل هناسعش به  ولش

هعدهالل  به  غاغه از  ادشن  اسشی هدب  شا   تاظیم  به    2خصوین  هاضم  نضد ن  پروتکا 
کیپ بهکاوااسیو   سرهد هتدو   جدش  هحکم  هعادب  بو    گذاهب  ه  واس ه  اها 

هحوه و قواایش هنادسب بد ایدزهدب هخنص به یاعش نضد ن و هاچایش  هدب  اها نز رسدخش
نعدلیش و  هعدهالل  تضایش  جدش  هادسب  حقوقن  تجدهب،  سندوه هژ م  بزهگن  ه    هدب 

هدب نضد ن هحسوب هن شو  که باو  تر  ا  ه ترغیب و تیو    هااسدزب نعدلیشقدیا 
هد تأثیر قدبا توجدن خواها  گواه نعدلیشادد هدب  ولنن و خصوین جدش هیدهکش  ه ا ش 

پروتکا   ا ش  برهسن  واقع  بیش هد     48 اششی  ه  هؤسسه  تالش  حدیا  که  الا  ن  اب 
یضو  ولنن و جد از ش ااو   بد کاوااسیو     70بد بی  از    3خصوین سدزب حقوق   کسد 

هدب هربوره  هد و سدزهد الا  ن بو   اسش، حکد ش از ا ش  اه  که  ولشلیز اگ هدلن بیش 
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هد هاچو  هوا و  ه د  هک  هدب حقوقن ا ش حوز  ها  ه هقد سه بد سد ر حوز خألهد و کدسنن
تد  هد ااو  ش  و هرتیع ااو   ا ش کدسننکر   و تالش خو  ها هصرو  پو العنه  ااا که 

 اب  ه پی  اسشیاار و جدهع، ها  روالانجداعهتعییش  ده وب حقوقن هاه

های تجاری از فضا و ضرورت تنظیم و  . راهبردهای اساسي توسعة استفاده 2
 بِروزرساني مقررات مربوطه 

هدب خصوین  بر اهب نضد ن و شرکشر کدوش و بد هاچاداکه تعاا  کیوههد بد یالحیش
هدب هنعویید  هو به انزا   اسش، ایدز به بدزاارب  د  ایز به اانخدب و العنه بد هسئولیش  ولش

هدب هخن ف  ایالو هقرهال هوجو  و  ه یوهل ایدز به تصو ب هقرهال جا ا  ه زهیاه
خصوین  ه نضد از حیث  هدب تجدهب و  شو ی تاظیم هقرهال هربو  به نعدلیشاحسدس هن

هدب نضد ن، تضایش اهایش هوجو ال بیرب و هسدئا هحیط ز سش اه نقط  تأهیش هدلن  اهائن
براب آادد ن که پییرا   ه نضد هسناا، ب که آادد ن که  ه زهیش هسناا و هاچایش توسعة  

 ه  هقرهاتن که به زیم اادهاا    حقوق هدلکیش از هادر  زهیان به نرازهیان ضروهب اسشی
توااا شرا ط کاوانِ جدهعة نضد ن حنن بد وجو   سنخوش هوزااة تحوالل نادوهااة نضد ن هن

نعدلیش تسدیا  و  تادیا  به  حقوقن،  ق عیش  ا جد   یدهّه  ضاش  هادنع  جدش  نضد ن  ه  هدب 
 بیداجدهای 

. لزوم شدناسدایي حقوق مالکیت بر منابع فضداض دریتة تسدهیل و توسدعة 1-2
 سازیتجاری

هدب نضد ن، غدلعدع به حقوق  سدزبِ هو به انزا   نعدلیشهد  ه پن تجدهبرخن از  دل  بروز ب
هدب خصوین  د بد  و ادد   ولنن  د  و  و تکدلیف ررنیش  و توانقادهه که بیش شرکش

شو ی ا ش هدم هوجب شا  اسش که هدهیش ا ش جاعه از حقوق  الا  ن هربو  هنسدزهد  بیش 
بیش  بیش نضد از حقوق  به حقوق  ا ش  الا ا یاوهن  پیاا کاای  تغییر وضعیش  الا ا خصوین 

قراه ا هد، حقوق هدلکیش  تغییر هدهیش، هوضویدل بن ایز یالو  برحقوق  شاده   ارب ها 
هدب  نکرب و یاعنن، بیاه، هسئولیش، هژ م حقوق بیر وسنداه، حقوق کییرب و   ار هشنه

هدب نضد ن  سدزب و نعدلیشاز هاه به بدعو  تجدهب  کاا، لکش آاچه که بی  حقوقن ه رو  هن
کاا، به هسایش شادخنش حقوق هدلکیشِ هادبع  هد و  ه غیر آادد کاو هن ه از سوب  ولش
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اکنید  و  اسنخراج  اشده اسنحصدل،  ضاش  هعحث  ا ش  ذ ا  اسشی  به  شا   اجادلن  اب 
الا ا نضد  هدلکیش  ه حقوق بیش هدب هخن ف  ه ا ش زهیاه، هقرهال هرتعط بد حقوق   اگد 

 ایز هوه  برهسن و تح یا قراه خواها گرنشی 

سدزب ایدز به تأسیس  اظرا ، جدش تسدیا تجدهببه یقیاۀ بسیدهب از او سااگد  و یدحب
به نعدلیش ادظر  انوااا  ه جر د   هژ م حقوق هدلکیش اسشی حقوق هدلکیش  هدب نضد شد ا 

اقا قراه  وهد ن هاچو  حااو ژ   ه بخ  ش، هوا و  ه د بههقدبش بد حقوق هدلکیش بر زهی 
گیر ، لکش  ه ا ش یریه جدین اتیدق اخواها انند ، هار ا اکه حقوق هدلکینن وجو   اشنه  

به یعدهل   ار، باو  حقوق هدلکیش، سرهد ه هادبع  بدشای  گذاهب وجو  اخواها  اشش و 
سدزب ایز  ه هحدق  و  ه انیجه، بحث تجدهب  بر اهب قراه اخواهاا گرنشنضد ن هوه  بدر 

از هاظر   ار، براب ا اکه بخ  خصوین کدوش و    1نرو خواها هنش و یقیم خواها هداای 
بر اهب از هادبع رعیعن نضد ها از هاظر کسب و کده جذاب تیخیص  ها، هسن زم حاد ش  بدر 

قداوان از حقوق هدلکیش )هدلکیش واقعن و هعاوب( اسشی از اظر آاد ، نقاا  حقوق هدلکیش  
از   هداع حیدظش  هدلن خدهجن و هاچایش  هادبع  هد ید   ه نضد شا  و  سرهد ههداع تحصیا 

گذاهب خصوین  ا اکه نقاا  حدکایش  ه نضد توااِ  آادد ها  ه کسب سو  از هحا سرهد ه
سدزب الزم و ه زوم  به تععیر   ار، شادسد ن حقوق هدلکیش و هشا تجدهب  2ااااز ی به خ ر هن

اسدسن اق   شد ا  که  یاصرب  او سااگد ،  از  برخن  یقیاۀ  به  و  آ اا      کا اراا   ه 
بدزب هنسدزبِ  نعدلیشتجدهب کاا، هقوله حاد ش از حقوق هدلکیش اسشر  و  هدب نضد 

سدزب ها تیو   کاای بدلعکس،  و سیسنم  توااا تجدهبهژ م قوب هدلکیش خصوین که هن
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هد ن خواها هدلکیش کاوایسنن هداع توسعة اقنصد ب و ترک کدوش  ه حوزۀ نعدلیش  ولش
 1هد ن برآ اایتواااا هاواه  از یدا  ااجدم  ایش نعدلیششا که اان

شو  که هیچ هقرهال یر حن هاجع به  اهد بد اادهن به هید  هعدهاال نضد هیدها  هن
هن اخنراع  سدخنه  د  نضد  که  ه  نکرب  یزهد ن  هدلکیش  العنه  حقوق  اااه ی  وجو   شو ، 

تر ش آادد،  هدلکیش  ه نضد تأثیر  اشنه بدشاای هدمتواااا بر حقوق تعاا ب از ا ش هقرهال هن
هد ها از ا یدب حدکایش بر نضد  د هر جِرم سادوب   ار  هقرهال هعدهاۀجو اسش که  ولش

آ ا که تادد حدکایش ه    سرزهیان  ه نضد  العنه از هید  ا ش ساا ا ااواه بر هن  2کاای هاع هن
هد  (،  ولش8ایا ، ب که  ه برخن هواه  هاچو  هد   )  تادد هاعهاع شا  و جاعة کدهبر ب آ  اه

بر نضدپیادب ثعش به ایادل کانرل و یالحیش  شا  توسط آادد هسناار یالحینن که  هُح ّ 
شا   ه نضد  شا  به نضد  د ا جد  د بد توجه به ا اکه تجدیزال پرتدب  3ادشن از حدکایش اسشی 

کیوه اسش و رع  قواایش هاد  کیوه    توسط کیوهب  د شدرواااا ، تحش هدلکیش آ 
  4شواا، لذا حقن براب حیدظش از تجدیزال براب وب وجو  خواها  اششی کانرل هن

سادوب ی ن   اجرام  بر  حدکاینن  ا یدب  یام  و  تصدحب  هااوییش  قدیاۀ  تأ یا  هغم 
هننه و هد     ادهه هد  که حنن از ا ش هیدوم ایز نراتر( هعدهاۀ جو،  ه هوانقش2هااهج  ه هد   )

هد ن از حقوق هدلکیش ها  ه ا ش ساا بد حیظ  ایداه  5کاا، ها هیراث هینرک بیر ش ایالم هن
، 6یالحیش و کانرل کیوههدب یضو بر پرساا و اشیدء و وسد ا نضد ن هسنقر بر هوب هد  

هالحظه    توا  هن  7بر اهب از هادبع هوجو   ه هد  و اهکد  اسنخراج هادبع، هجدز  ااسنش بدر 
 ااو ی 
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هدب نضد ن هنضاّش هدلکیش وجو   اه ی براب هردل،  اب از نعدلیش ه واقع ریف گسنر   
پرتدب که  ولش  شِیئن  هنهر  پرتدب  نضد  به  هدلکیش  کااا   تحش  که  اسش  هیروض  کاا 

اوسشی ا ش  ولش ضاش  اها بو   ح  هدلکیش، هسئول خسدهال واه   توسط ا ش اشید ایز  
 1هدب نضد ن ایز وجو   اه ی هد و ا سناد ی  ایش ح  حدکاینن به اوین براب هدهواه بدشاهن

الاولن هاجع به ا سناد  نضد ن و  سنوهالعاا ادسد هاجع به هدلکیش نکرب ادهه بیش هوانقش
هن اهائه  زهیاه  ا ش  ها  ه  ههااو هد ن  نضد ن،  هدهیش  ا سناد   به  توجه  بد  ا سناد    های 

هد    الا بیش  هقرهال خدص خو ش ها  اه ، رع   از  هوانقش  21 ن آ  که  ادهه، هر جزئن 
ثعش پیاا هنشا  توسط کیوه شر و، و ژگن شعها سناد   کاای ضاش آاکه  ه  سرزهیان 

هوانقش ک یه  ولشخو   کانرل  و  یالحیش  ایادل  بر  ایز  بر ادهه  ا سناد   شر و  ه  هدب 
 شد  تصر ح شا  که حدکن از ایادل یالحیش آاد  بر  شا  و بر پرساا خوتجدیزال ثعش

  2بدشای اهوال تحش هدلکینید  ایز هن

نعدلیش هدهواه اهروز   حوزۀ  غدلعدع  ه  نضد  تجدهب  هدلکیش  هدب  تحش  هخدبراتن  هدب 
الا  ن اهتعدردل ها   وه  هد و اتحد  ه بیش هدسشی ا ش  ولشهدب خصوین  د  ولششرکش

 هاای گر ه ا ش ح   قیقدع  اسنید   از ریف و اقد  هااهب ها  اخنصدص هن )آب تن  و( ح 
 و ح  هدلکیش سّانن ایسش، لکش اهنیدز اسنید   از  و هاعع هحاو   ه نضد ها بد ها  

 ه اظر گرننه   3توااا به یاوا  شک ن از اظدم شعه هدلکیش اب ای د و هنتجدهب براب  و  وه  
هد، ایضد  بر اهب از نرکداس سدزب بدر ا ش سدزهد  ضاش هادهاگ  شو ی العنه هژ م حقوقن

شا  براب یضو   ار  هدب تخصیصن  د اقد  هااهب تعر فها از هرگواه تااخا  ه نرکداس 
ب که براب آ  کیوه بد    4کاا،سدز ، لکش براب ا ش یضو ایز ح  هدلکیش ا جد  اانه زم هن 

 6شو ی ح  اولو ش ا جد  هن  5شو «هاا هنها، زو تر بدر توجه به الاوب »هر کسن زو تر آ
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به اظر حقوق هدلکیش  ه نضد حنن باو  ح  هدلکیش سرزهیان بر اجرام سادوب وجو   اه ،  
گر ه ایادل آادد به اسنخراج هادبع هوجو  بر هوب آ  هحا اخنال  اسشر  لذا بد توجه به  

هدب حدکایش هاع    اسناندج ااو  که ک یه جاعهتواهواه ب که هوه  اشده  قراه گرنش هن
 1( هعدها  جو بو   حدکایش سرزهیان اسشی 2ایا ، ب که آاچه هوه اظر هد   )

و  د    نضد ن  تجدیزال  به  هربو   تجدهب  هعدهالل  ا اکه  ه  ده وب  اکنة   ار 
و  به  ( که  ه هعحث هربو  به خ2012هدب نضد ن  ه قدلب پروتکا نضد ن )برلیش   اها ن

هدب اانقدل هدلکیش ه رو  روه هیصا برهسن خواها شا،  هوضوع نروش، اجده  و سد ر شیو 
شو  که به روه ک ن رع  کاوااسیو  هسئولیش،  و  که هسئولیش  ه ادد ش هنوجه  ولش  هن

ثعش و  هنع  پرتدب  آ  جدش  حقوق  و  هدلکیش  اانقدل  حیث  ا ش  از  لذا  شا،  خواها  کااا  
هد ن که  ه  ده وب  بر ی اهد تالشد  ولش قداوادع هسئول کدهب از پی  اانهسئولیش ادد   

براب هسیا  به  و پروتکا هاجع به اهایش   سدزب حقوق خصوینالا  ن  کسد هؤسسه بیش 
هدب تجدهب نضد  ه آ اا   هدب نضد ن( یوهل گرننه، آشکدها به ایع نعدلیشنضدپیاد ) اها ن

هدب نضد ن  که پروتکا یرندع کاوااسیو  هنعوع خو  ها  ه زهیاه نعدلیشهسناا، العنه از آاجد  
  های  سدز ، لذا حقوق هدلکیش ها تغییر ااننعّدل هن

به هر حدل، ا اکه تد  ه حاّب هصد     د شا   ه بدال بر اسنخراج هادبع نضد قدبا ایادل  
به   که  شرکنن  براب  و  اسش  بحث  هحا  هم  هاوز  سرهد ههسناا،  گذاهب  ه  ایش   اعدل 

کاای تالش ا ش هؤسسه و سد ر ادد هدب  هد ن اسش، یام ق عیش و شیدنیش ا جد  هننعدلیش
ز ا ن از هقرهال ادظر به حقوق هدلکیش  ه  ده وب  هنولّن  ه ا جد  ق عیش حقوقن و ابددم

بیش  هژ م  ه و  اسنداااه هدب  تصو ب  و  تاو ش  ایدز  یوهل  و  ه  نحاالیکاِ  الا  ن 
نعدلیشالزم نزا ااۀ  هشا  به  هاجر  تحقیقدع  نضد ن  بدز ارا   آحد   براب  تجدهب  االتعدع  هدب 

خواها شای  ه ا ش یوهل، تعده ف هنیدول کیوههد از حقوق هدلکیش و هصد    آ   ه  
 شو ی هدبیش ااناظان  ه هوابط هدلن و هعدهالتن نن ده وب قواایش ه ّن،   ار هوجب بن
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 های فضایي . ضرورت ایجاد چارچوب حقوقي تأمین مالي دارایي2-2

اسنید   توسعة  بی  بد  توجه  که  هوضویدتن  از  نضد،  کن  از  تجدهب  بدز ارا   ازهدب  پیِ  
نعدلیش از  بخین  واسپدهب  از  ارایاد   از حیث  بدز ارا   ولنن  و ژ   به  بخ   نضد ن  هدب 

هدب نضد ن  ایدز  اه ، هوضوع تأهیش هدلن  اها ن   سش نضد ن به بدز ارا  خصوین هاپد یش 
هدب  اسشی از رر    ار، انیجة سسنن کانرل  ولش و انزا   کدهبر هدب غیراظدهن نادوهب

نضد ن، وهو  ادد هدب غیر ولنن و به و ژ  بخ  خصوین به یریة نضدب هدوهاب جو به  
هدب تجدهب آ  اسشی ا ش  ه حدلیسش  واس ة  اها بو   یوا ا بدلقو  اقنصد ب ادشن از اسنید  

هدب قداوان،  هدب نضد ن ضاش ا جد   دل  که حضوه و هیدهکش ا ش بدز ارا   ه نعدلیش
نعدلیش ا ش  هدلن  تأهیش  هاچو   هوااعن  بد  ها  آادد  نضد،  ها ر ش  و  هوبهاظدهتن  ایز  هو  هد 

 1سدز ی هن
هد، اقاام  به ا ش هسدئا و  دل  بد اادهن   سدزب حقوق خصوین الا  ن  کسد هؤسسه بیش 

و   2001تدو   او س کاوااسیو  و برگزاهب کایرااس   پ ادتیو  ه کیپبه تاو ش ساا پی  
برلیش   نضد ن  پروتکا  خدص  اها ن  2012سپس  هدهیش  اه  بد  لکش  ااو ی  نضد ن  هدب 

براب ا ش هوضوع  شواا، ب که  هد هربو  اانکاوااسیو  و اه پروتکا آ  به تأهیش هدلن  اها ن
ه ا هنحا هاجع به تأهیادل هدلن قدبا    2001 و کاوااسیو  هسنقا  ز ر یاوا  »کاوااسیو   

تدو  هاعقا گر  ا، وجو   که بالندی ه بعا از کاوااسیو  کیپ  2الا  ن«ویول  ه تجدهل بیش 
د ن   اه ر گر ه نقط  و کیوه آ  ها به تصو ب هسدایا  اسشی اکنه   ار آاکه  اها ن نض

هد ن هاچو  اهتعدردل ها   وه، ادوبرب،  تادد نضدپیاد، ب که  و هحاولة نضد ن  ه زهیاهاه
ترااسپوااه از نضدپیاد  د  قسانن  آ ،  د حنن  غیر  ی ان  د  از  وه،  پوش     3هیدها   ایز  ها 

هضدندع تأهیش هدلن  و  اها ن نضد ن هاکش اسش قعا از آغدز تولیا  د  ه زهد     4 هایهن
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ضاادع  ه  ده وب هقرهال ثعش، برخال     1واندژ آ  و  د بعا از پرتدب به هااه هخ  های ه
هد به روه  پذ ر اسش، تأهیش هدلن هدهواه آهش که به یوهل گروهن اهکد تأهیش هدلن ه ا ها 

تدو  و پروتکا الحدقن آ  تسدیا  وااادن ها  ازکاوااسیو  کیپ  2هسنقا  هخ خواها  ا ی 
الا  ن  هحوه بد جد از ش ااو   قواایش  اخ ن هنکّررِ هنادقض بد سیسنم بیش دلن  اها نتأهیش ه

هدب  اب از قوایا و تاابیر جعراان  اهاب اولو ش و هاچایش تیو   تأهیش هدلن  اها ن کپده ه
کدها ن  ه تأهیش هدلن تجدیزال سیده بد  به یعدهل   ار، ها   ضاش انزا    3ینضد ن اسش

هدب تأهیش  ر عکدها  و ا ضدع کده  هز اه  اهزش بدال هاچو  اشیدء نضد ن، کده  ه سو
به اهتقد، ق عیش حقوقن و تیو      با ش ترتیب ا ش وضعیش  4هدلن ا ش تجدیزال ایز اسشی 

بر اهب بدز اراان که  ه تالش براب تأهیش هعدلغ هاایش هوه  ایدز جدش خر ا، پرتدب و بدر 
ا ش اهر هاواه  هوه    5هدب نضد ن هسناا ایز کاو خواها کر یهد و سد ر  اها ناز هدهواه 

هدلن  اها ن تأهیش  کاوان  هژ م  که  بو    ایدز  تصا    هوه   بیینر  حدضر  حدل  هحوه  ه 
کو وشرکش اُپراتوههدب  و  اسندهتد   ای ن  هدب  بدزاههدب  به  از  سنیدبن  غدلعدع  که  تر 
هدلن  اها ن  لذا ها   6ااا، اسشرهحروم تأهیش  ا ش  از هژ م جا ا، ترو   شیو   هحوه  ه 

 واس ة هادنع اقنصد ب هس ّم آ  اسشی  حوز  به
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هدای بخش خصددوصددي در زمیندة گردشددگری، . لزوم مددیریدت فعدالیدت3-2
 نقل فضایي و استحصال منابع طبیعي فضاوحمل

هدب هخن ف  خصوین  ه زهیاه هدب اقنصد بِ بخ   هدب اخیر هوجن از هیدهکش  ه سدل 
هد ن  اقا نضد ن، حاد ش یاین از شرکش و از جا ه یاعش اوظدوه گر شارب و حاا 

ایسناا   نضد ن  سیر  به  هربو   نعدلیش  هیغول  هسنقیادع  ایدز  - که  هوه   اینعده  تأهیش 
شرکش هأهوه ش  اسپداسر  از  اسنید    بد  خو   خدلص   - هد هدب  یاوا   شکا  به  تر ش 

و اسنحصدل هادبع رعیعن نضد به ها  انند   اسشی بد تأسیس شرکش    1ب نضد ن سدز تجدهب 
هدب پروازهدب تجدهب  گذاهب تحق  ظرنیش  ه آهر کد بد ها    2خصوین اسپیس ا کس 

خصوین  شرکش  تأسیس  هاچایش  اسپیس  - و  آه د   )خصولنن(  اهوپد  3 ولنن  بد   4 ه 
هدب تجدهب  ه تعاا  بسیده اااک، هیدهکش بخ  خصوین هو به  گذاهب پرتدب ها  

هدب تجدهب  نریش    ه پن  که برخن از کیوههد هاچو  آهر کد روهب به   5نزوان گرنشی
از و براب هیسّر ااو   حاا  پد یش زهیش و وهاب آ  هسناای  اقا و سد ر خاهدل  ه هااه 

هد  اقا تجدهب نضد هیزا  ز د ب از سو ش ها از هحا پرتدب هدهواه  و ررنن یاعش حاا 
اب از  و  ه بخ  خاهدل هدهواه    2017کاار  اداکه تد سدل   ه هااه زهیش کسب هن 

 هیا کا    60هی یده   اله که    6هی یده   اله و  ه بخ  خاهدل پرتدب بی  از    130به  
نعدلیش  هن ادخدلص  تیکیا  ها  تجدهب  اسشی هدب  از    6 ها،  هآهازا ن  اشنه  حجم  ا ش 

هدب هرتعط بد آ  هسن زم اقا، گر شارب و سد ر نعدلیش و هدب نضد ن  ه قدلب حاا نعدلیش 
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هد و ا ضدع    سدم اهایش و ا اان، یام تااخا ز داعده نعدلیش ها ر ش ایولن از حیث انزا 
 یام برخوه  اشیدء نضد ن اسشی 

توجه به الزاهدل هزبوه، به پد ااهب نضد هربو  اسشر هیدوهن که به اسنید ۀ باو  هداع  
کاااگد  اهروز و آ اا  و به س ح کدنن از ا اان  نضدب هدوهاب جو براب آحد  هیدهکش 

هدب  هد به و ژ   ه سیسنم ضاش آاکه ا ش  سنه از نعدلیش   1نضد ن اشده   اه یهدب  نعدلیش 
اارژب و ساج  از  هدب هُبدتیو، سدهداه او ش نان و یا یدل نضد ن هاچو  سیسنم  هدب 

سدهداه  ا ضدع  و  هز اه  وه  بر اشنش  جدش  ه  به  هخدبراتن  و  ارالیدتن  نادوهب  هدب  هدب 
تد    2زهاا یر  وقش و سرهد ه  ه هرح ه تحقی  و توسعه اسش ساایش، از لحدظ ها قن اید 

ااااز هوشش به اجراب آادد اقاام شو ، هدب ی ان و تحقیقدتن و  یم بد اسنید   از ظرنیش 
توا   اقا نضد ن و گر شارب، هن و هد خصویدع  ه زهیاه حاا اهد به اادهن به حجم نعدلیش 

نعدلیش  ا ش  که  ااو   اجزا ا ید  از  شا  هد  آ اا   جددانِ  اقنصد   ای ن  تأسیس  ب  ن ذا  ااا، 
 هاا ااو   و ها ر ش آادد ضروهب اسشی هد ن براب تاظیم، قداو  هکدایزم 

گذاهب  ه نضد بد هیروض  ااسنش وجو   بد سد ه انکاا  هوانقنادهة هد  بر هرگواه سرهد ه  
بع رعیعن آادد ها زو تر از  الا  ن ادشادخنه  ه آ اا ، ا ش هژ م ها ر ش هاد  و هژ م بیش

پذ ر شو ، بریدا  خواها گرنشی  ه واقع شد ا وجو  بر اهب آادد تد زهدان که اهکد  بدر  
 ه زهیاة    3بر اهب از هادبع نضد ه  وب بدشایشا  بدر  پذ ر   ایش هژ ان زو تر از اهکد  

نشر ااد ااۀ ب ژ و اسنحصدل هادبع رعیعن و ها ر ش بر آ ، ابنکدهال هخن ین یوهل گر 
پییادد   ا  که باو  بحث هوه     2017ررو جا اب ها براب  سنوه کده کاینه  ه سدل  

یاوهن   اگد   »تعد ل  یاوا   ز ر  ا ش  سنوه  و  گرنش  قراه  الاوهدب  اجادع  به  هاجع  هد 
  4بر اهب و  ه  سنرس قراه  ا   هادبع نضد«هدب کدوش، بدر  حقوقن بدلقو  براب نعدلیش 
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ابنکده   ار، تأسیس کدهگرو  ها ر ش و اظدهل بر هادبع نضد ن الهه  ه سدل   1د ن شایاد 
 اسش که به تیصیا  ه هعحث  وم هوه  تح یا قراه گرنشی    2015

هاا ااو   و ها ر ش بیایم که حسدسیش وهو  بخ  خصوین و اسن زام قداو  لذا هن  
که یالو  بر وهو  ادد هدب هوه  اشده    هدب نزا اا  بدز ارا  ا ش یریه سعب شا  نعدلیش 

گداه نضد ایز بد ا ش هحوه ش  ه هسیر توسعة ها ر ش هؤثرتر نضد  هدب سه  ه بدال، کایرااس
اند    سنوه کده »نضد   بد  ه اظر گرننش  « و 2030و حاد ش از سدخندههد  ه هاة س وو 

هقوله  کااای  حرکش  پد ااه  توسعه  جا ا  ب اهاا   هحوه  به  که  نعدلیش رادهه اب  و  هدب هد 
الا  ن که هوضوع هد بال شا  و آخر ش هو اا  بیشکدهگزاها  نضد  ه هاه س وو و زهیاه 

هدب هوضوین  ه  سنوه کده قراه گرنش، ایسش یاوا   کن از اولو ش ها ر ش نضد ن به 
ی ح  پاجدهایش اسنید    و  کدوش  کایرااس  اخسنیش  جَ سدلار   هدوهاب  نضدب  از  و  آهیز 

هنحا  ه ا  نضد ن  ه   2سدزهد   ها ر ش  هوضوع  اهایش  از  اید   که  بو   اخیر  سدل   ه 
 هدب هخن ف نعدلیش  ه نضد  اه ی زهیاه 

 گیرینتیجه 
هحندرداه  تیسیر  هر  ا اکه  به  توجه  انیجه بد  ا ش  به  هاجر  نضد  هوجو   هقرهال  از  گیرب  اب 

ایسه هااوع ایسناا و بد یاد ش به ا اکه  بر اهب از هادبع نضد نن شو  که اسنخراج و بدر  هن 
هد  اخا  ه حی ة ایا آزا ب اسنید   از نضد هقره  ه پدهاگرا   و هد   ا ش قعیا نعدلیش 

العنه بد هید ش هحاو  ش هقره  ه پدهاگرا   و آ  )به ایع بیر ش( و   - ( هعدهاۀ جَو 1) 
 ( ) 6هوا   و  اسنید   9(  به  هربو   هقرهال  هید ش  )بد  هالحظدل  (  و  اظدهن  هدب 
هدب تجدهب گوادگو   هدب نزا اا  اسعش به انزا   اسنید   هسناا، ااراان   - هحی ن( ز سش 

ه  تعدهض  بد  هس ادع  که  نضد  سرهد ه  ه  هوبه ادنع   ایز  ا جد   گذاها   به  ایدز  هو خواها شا، 
کاای ضاش آاکه ضروهب اسش  ده وب حقوقن براب ریف وسیعن از هسدئا ها ه رو هن 

نعدلیش  خصوص  الزم  ه  تکای نِ  هقرهال  وضع  ای ن،  ا جد   ده وب  بر  هدب  یالو  
لن، ح  ثعش اخنراع و  هحی ن، تأهیش هد تجدهب هاچو  بیاة هسئولیش، هالحظدل ز سش 
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اانقدل و و ژ  کدالهدب  وکدهبر  ، ح  اقا سد ر حقوق هدلکیش نکرب، کانرل ید هال به 
 گذاهب یوهل گیر ینصا اخنال  ایز قدیا  و و حا 

بر اهب از هادبع  ه زهیاة هدلکیش، براب وهو  بخ  خصوین به یریة کدوش و بدر  
ن از حقوق هدلکیش )هدلکیش ییش، هادنع و  رعیعن نضد، الزم اسش  ه کاده حاد ش قداوا 

هدلکیش هعاوب(، قوایا حا اخنال   ه ا ش خصوص تعییش گر اای نقاا  حقوق هدلکیش،  
سرهد ه  از  حیدظش  و  هدلن  هادبع  تحصیا  هحا  هداع  از  سو   کسب  و  شا   نضد  هد  ه 

 ااااز یگذاهب خصوین  ه نضد ها به خ ر هن سرهد ه 

و    هدب تجدهب  ه نضد، خصویدع  ه زهیاة حاا ر نعدلیش هاچایش اادهن به حجم   ا 
هد از اجزاب تجدهل جددانِ  توا  ا ید ااو  که ا ش نعدلیش اقا نضد ن و گر شارب، هن 

هاا ااو   و ها ر ش آادد  هد ن براب تاظیم، قداو  ااار  ه انیجه تأسیس هکدایزم آ اا  شا 
 ضروهب اسشی

و به ایدز وضع قوایا حقوق تجدهب نضد ن، پروتکا  هدب هون   ه پدس  کن از ااواه 
گذاهب  ه یاعش نضد ن اسش  تدو   ه خصوص سرهد ه نضد ن هاضم به کاوااسیو  کیپ 

هحوه  هدب  اها ن گذاهب  ه ز رسدخش واس ة  اها بو   هعادب هحکم جدش سرهد ه که به 
قوقن هادسب جدش  و قواایش هنادسب بد ایدزهدب هخنص به یاعش نضد ن و ا ضدع هژ م ح 

نعدلیش  و  هعدهالل  قدیا  تضایش  بزهگن  ه  تجدهب،  سندوه   نعدلیش هدب  هدب هااسدزب 
شو  که باو  تر  ا  ه ترغیب و تیو   ادد هدب  ولنن و خصوین  نضد ن هحسوب هن 

هد تأثیر قدبا توجدن خواها  اششی ها  ازکاوااسیو  جدش هیدهکش  ه ا ااواه نعدلیش 
هحوه بد جد از ش ااو   قواایش  تکا الحدقن آ  تسدیا تأهیش هدلن  اها ن تدو  و پرو کیپ 

بیش سیسنم  بد  هنادقض  هنکرّرِ  جعراان  اهاب الا  ن  کپده ه  اخ ن  تاابیر  و  قوایا  از  اب 
هدلن  اها ن  تأهیش  به یعدهل   ار، ها  اولو ش و هاچاعش تیو    هدب نضد ن اسشی  

هدلن تجدیزال سیده بد اهزش بدال هاچو  اشیدب نضد ن،    یالو  بر انزا   کدها ن  ه تأهیش
هدب تأهیش هدلن ا ش تجدیزال ایز اسشی  با ش  کده  ه سو ر عکدها  و ا ضدع کده  هز اه 

ترتیب ا ش وضعیش به اهتقد، ق عیش حقوقن و تیو   بدز اراان که  ه تالش براب تأهیش  
هدب  هد و سد ر  اهائن اهب از هدهواه  بر هعدلغ هاایش هوه  ایدز جدش خر ا، پرتدب و بدر  

اب که حدیا تالش  هد     48نضد ن هسناا ایز کاو خواها کر ی تصو ب ا ش پروتکا  
بیش از  الا  ن  کسد هؤسسه  بی   بد  و جد از ش    70سدزب حقوق خصوین  یضو  ولنن 
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هد و   ولش   الا  ن بو   اسش، حکد ش از ا ش  اه  که ااو   بد کاوااسیو  لیز اگ هدلن بیش
هد  هدب حقوقن ا ش حوز  ها  ه هقد سه بد سد ر حوز  هدب هربوره خألهد و کدسنن سدزهد  

ا ش  ااو    هرتیع  و  پوش   هصرو   ها  خو   تالش  و  کر    و  ه د  هک  هوا  هاچو  
اب  اار و جدهع، ها  روالان جداعه ااا که العنه تد تعییش  ده وب حقوقن هاه هد ااو   کدسنن 

   اسشی  ه پی
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