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چکیده
حق بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتها به اشخاص خصوصي بر اساس ديدگاه حقوق طبيعي
و حقوق بشري در قالب برخورداري بشر از مواهب طبيعت ،واگذار شده است .درياهاي آزاد ،جو ،ماوراي
جو و قطب جنوب از مصاديق مناطق خارج از حاكميت دولتها به حساب ميآيد كه منابع ماهي ،معدني،
مدار ماهوارهاي ،انتفاع در زمينه حملونقل و جانداران خشكي را در خويش جاي داده و بهعنوان مصاديق
قابل بهرهبرداري توسط اشخاص خصوصي به حساب ميآيد .سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي،
عموماً از كانال دولتها و با حمايت و مسئوليت آنها ميگذرد و دولتها نظارت الزم را روي اشخاص
متبوع خويش دارند .بهعالوه ،نهادهاي بينالمللي معين ،وظيفه اعطاي مجوز جهت بهرهبرداري اشخاص
خصوصي و همچنين نظارت بر فعاليت اين اشخاص و دولتهاي متبوع را داشته و اشخاص خصوصي
مكلفاند نظامات بينالمللي و دولتي را در راستاي اين بهرهبرداري رعايت كنند.
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مقدمه
اموال خارج از حاكميت دولتها ،اموالي است كه خارج از قلمرو حاكميت كشورهاي مختلف در
سطح دنيا قرار دارد و به همين دليل ،كلّ كشورهاي دنيا نميتوانند در اين مناطق ،قانونگذاري
كنند .اين اموال كه از آن تحت عنوان مشاعات بينالمللي ياد ميشود ،از قبيل درياهاي آزاد،
قطب جنوب ،جو ،فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي بوده كه ويژگي عمده آن ،عدم امكان
استقرار حاكميت دولتي بر آن است .زماني كه محدودهاي از جهان ،خارج از مرزهاي تمامي
كشورها باشد ،هيچيک از كشورها حق اعمال حاكميت ،و پيرو آن ،اعمال قوانين داخلي را ندارند.
ازاينرو اين مناطق بايد تابع نظام مستقلي از نظامات مالكيت داخلي قرار گيرد.
ساختار ايجادشده در خصوص اموال خارج از حاكميت دولتها ،مباني استواري در حقوق بشر
و حق طبيعي دارد .يكي از اساسيترين مواردي كه حقوق طبيعي ،با قواعد كلي و مشتمل بر روح
طبيعت و گاه مباحث متافيزيكي ،همواره مورد توجه قرار داده است ،موضوع مالكيت و بخصوص
مالكيت خصوصي است .براي توجيه بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اين اموال ،بايد مباني
بهرهبرداري اشخاص خصوصي را با استفاده از قواعد حقوق طبيعي توجيه كرد و براي حمايت از
اين حق طبيعي ،بايد آن را ذيل حقوق بشر در قالب مفاهيمي چون ميراث مشترك بشريت جاي
داد؛ مفهومي كه در نهايت ،از مباني حقوق طبيعي و حقوق بشر نشأت ميگيرد.
حقوق طبيعي و حقوق بشر در توجيه بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از
حاكميت دولتها نقش دارند و در نهايت ،ذيل مفاهيمي چون ميراث مشترك بشريت و در همين
راستاي نگراني مشترك بشريت ،اشخاص خصوصي امكان بهرهبرداري مييابند .عالوه بر مفاهيم
مرتبط ،شناسايي مصاديق اموال خارج از حاكميت دولتها كه اشخاص خصوصي امكان
بهرهبرداري در آن مييابند حائز اهميت است.
اينكه چه مفاهيمي با اموال خارج از حاكميت دولتها مرتبط است و مصاديق اين اموال
چيست و سپس سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي از مصاديق مزبور به چه نحو است و
امكان و محدوديتهاي حاكم بر بهرهبرداري اشخاص خصوصي بخصوص در ارتباط با دولتهاي
متبوع آنها چيست از سؤاالت اصلي اين تحقيق به شمار ميرود.
فرضيهاي كه ميتوان در خصوص اين موضوع مطرح كرد آن است كه اشخاص خصوصي
امكان بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتها را دارند و اين بهرهبرداري در قالب
سازوكارهاي تدوينشده در نهادهاي بينالمللي انجام ميگيرد.
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 .7مفاهیم حاكم و مصادیق قابل بهرهبرداري از اموال خارج از حاكمیت دولتها
اموال موجود در مناطق خارج از حاكميت دولتها بر اساس مباني مشخصي ذيل مفاهيمي از قبيل
ميراث مشترك بشريت و در برخي موارد ،نگراني مشترك بشريت جاي گرفتهاند .از سوي ديگر ،اين
مفاهيم بر مصاديقي اعمال ميشود كه در مناطق خارج از حاكميت دولتها قابل بهرهبرداري است.
7ـ .7مبانی و مفاهیم مرتبط
اموال خارج از حاكميت دولتها اموالي است كه خارج از محدوده و صالحيت حاكميتي دولتها
قرار گرفته است .از اين حيث ،اين اموال ،نخستين مصاديق مفاهيمي چون «ميراث مشترك
بشريت» 9و «نگراني مشترك بشريت» 2قرار گرفت .در اين ميان ،منابع معدني بستر و زيربستر
درياهاي آزاد بهعنوان مفهوم بارز ميراث مشترك بشريت شناخته شد و مفاهيم مشابهي چون
قلمرو مشترك بشريت در مورد فضاي ماوراي جو و سطح اجرام سماوي به كار رفت .همچنين
نگراني مشترك بشريت در مورد مواردي كه بشر بهطور جدي نگران آن بود به كار رفت كه
نخستين و مهمترين آن ،اتمسفر زمين بود.
مباني مختلفي ،موضوع بهرهبرداري اشخاص خصوصي را توجيه ميكند كه ميتوان به
مواردي چون حق طبيعي و حقوق بشر اشاره كرد و از رهيافت اين دو مبنا ،مفاهيمي چون ميراث
مشترك بشريت ،پايهريزي و تقويت ميشوند .در كنار اين مفهوم ،مفاهيم مكمّلي چون نگراني
مشترك بشريت نيز قرار ميگيرد .استفاده از اين مفاهيم ،سازوكاري را در راستاي بهرهبرداري
منصفانه با در نظرگرفتن نفع كلّ بشريت ايجاد ميكند.
حق طبيعي ،مالكيت خصوصي افراد جامعه را روي اموال بالصاحب با استفاده از عنصر كار
تثبيت ميكند ،اما با توجه به مشتركبودن اموال خارج از حاكميت دولتها و ضرورت استفاده و
انتفاع كلّ بشريت از اين اموال ،سازوكار بهرهبرداري عادالنه و بهينه از اين اموال ايجاد شد كه
همان سازوكار ميراث مشترك بشريت است .حقوق بشر نيز در قالب حقوق همبستگي و جمعي
بهعنوان نسل سوم حقوق بشر ،ميراث مشترك بشريت را بهعنوان اولين و مهمترين جايگاه
حقوقي در جهت دفاع از وضعيت حقوقي بشر در نظر گرفته است.
با شكلگيري مفهوم ميراث مشترك بشريت ،اصولي در بهرهبرداري از اموال خارج از
حاكميت دولتها قوام مييابد كه به نحوي سازوكار كلّي بهرهبرداري از اين اموال را تعيين
ميكند .اين اصول شامل اصل عدم اختصاص ،بهرهبرداري صلحآميز ،مديريت مشترك و جمعي،
انتفاع نوع بشريت و بهرهبرداري با معيارهاي محيطزيستي از يک سو ،حق استفاده و بهرهبرداري
1. Common Heritage of Mankind
2. Common Concern of Mankind
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را به اشخاص خصوصي داده و از سوي ديگر ،منافع واالتري را حفظ ميكند .اين سازوكار،
دولتها را واسطههايي بهمنظور نظارت و مديريت عالي بهرهبرداري معرفي ميكند؛ هرچند
دولتها خود نيز به نيابت از ملتها امكان بهرهبرداري دارند.
مفهوم ميراث مشترك بشريت در تمامي موارد ،ماوراي صالحيت حاكميتي دولتها كاربرد
ندارد ،بلكه در برخي موارد ،از مفاهيمي چون «نگراني مشترك بشريت» نيز بهره گرفته شده
است .چنانكه براي مثال ،امكان گنجاندن اتمسفر در قالب ميراث مشترك بشريت ممكن نيست،
لذا تحت عناويني از قبيل «نگراني مشترك بشريت» به آن پرداخته شده است .تفاوت ج ّدي كه
مي توان در نگراني مشترك بشريت با مفهوم ميراث مشترك بشريت جستجو كرد و همين تفاوت
به اندازه زيادي منجر به خلق مفهوم نگراني مشترك بشريت شد ،نگرش به اين مفهوم ،رها از
اصل عدم تخصيص است كه جزء اولين اصول ميراث مشترك بشريت است.
مشخصاً اهميت يک موضوع ميتواند آن را به نگراني تبديل كند اما زماني ميتوان وصف
مشترك به اين نگراني داد كه فراتر از حدود مرزهاي يک يا دو كشور بخصوص بوده و بهواقع ،مربوط
به جامعه بينالمللي باشد .همين امر ،وصف مشتركبودن را در مسائل زيستمحيطي تقويت ميكند
چرا كه اين مسائل عموماً خارج از حوزه صالحيتي كشور خاصي اثرگذار است و زماني كه بروز
مينمايد ،بهطور كلي روي تمامي جهان تأثير ميگذارد .زماني ميتوان از نگراني مشترك صحبت كرد
كه آن امر مهم ،فراتر از حدود مرزهاي يک يا دو كشور بخصوص بوده و بهواقع ،مربوط به جامعه
بينالمللي باشد 9.در واقع ،نگراني مشترك بشريت ،يک مفهوم كلي است كه دربردارنده قواعد خاص و
ويژه نيست اما مبناي كلي براي اقدام جامعه بينالملل در خصوص موارد نگراني به حساب ميآيد.
7ـ .1مصادیق قابل بهرهبرداري
اموال خارج از حاكميت دولتها در مجموع به چهار حوزه كلي تقسيم ميشود كه ويژگي مشترك
آن ،قرارگرفتن در فضايي است كه هيچ كشوري امكان حاكميت بر آن را ندارد .اين چهار حوزه،
شامل درياهاي آزاد ،جو ،ماواري جو و قطب جنوب ميشود كه در هريک از اين حوزهها
مصاديقي از اموال قرار گرفته است كه در زير به آن پرداخته ميشود.
الف .دریاهاي آزادي
درياهاي آزاد ،عالوه بر پهنه آبي وسيعي كه حدود  19درصد سطح زمين را دربرميگيرد ،منابع
ديگري نيز در خود دارد كه شامل آبزيان درياهاي آزاد و منابع معدني بستر و زيربستر درياهاي آزاد
است .بهعالوه ،وجود كوههاي يخ و اشياء تاريخي در عمق آب نيز يكي ديگر از منابع موجود در
3. Shelton, Dinah, “Common Concern of Humanity”, Iustum Aequum Salutare, v. 2009/1, pp. 33–40.
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آبهاي آزاد است.
آزادي ماهيگيري در درياي آزاد ،يكي از اصول اساسي رژيم اقيانوسها به حساب ميآيد.
اين اصل حقوق بينالملل عرفي بهصورت مدوّن در كنوانسيون بينالمللي حقوق درياها گنجانده
شده است .موضوعات مربوط به منابع ماهي درياهاي آزاد ،صرفاً به تعارض منافع ماهيگيراني كه
در مسيرهايي دور از مرزهاي خود ماهيگيري ميكردند و به دولتهاي ساحلي محدود نميشود،
بلكه حفاظت از منابع ماهي و جلوگيري از اتمام و انقراض گونههاي موجود اين منابع را نيز
دربرميگيرد .اصل آزادي ماهيگيري در درياهاي آزاد با دو اصل ديگر تعديل ميشود .اصل «منع
سوءاستفاده از حق» ،يک اصل كنترلي و اصل «انصاف» ،يک اصل مسلّط و برتر در بهرهبرداري
از منابع است .اين موارد ،اصول مهمي است كه در حقوق بينالملل عرفي نبايد در اين مقوله از
آن غفلت كرد 4.كنوانسيون  9192به موضوع آزادي ماهيگيري در درياهاي آزاد بهعنوان يكي از
آزاديهاي موجود در اين درياها ميپردازد اما ساير موارد را به «كنوانسيون  9199ژنو راجع به
ماهيگيري و حفظ منابع جاندار درياي آزاد» موكول كرده است .كنوانسيون راجع به ماهيگيري
و حفظ منابع جاندار درياي آزاد ،بيشتر به حفاظت از منابع جاندار درياهاي آزاد توجه كرده است.
اموال ديگر مورد نظر در درياهاي آزاد ،منابع معدني بستر و زير بستر درياهاي آزاد است.
منابع بستر درياهاي آزاد ،شامل كلوخههايي است كه از مواد معدني مختلفي چون منگنز ،نيكل،
مس ،آهن و غيره تشكيل شده است .امروزه مهمترين ارزش تجاري اين منابع به ذخاير
هيدروكربني معطوف است كه بهعنوان منابع نفت و گاز شناخته ميشود9.
با توجه به اثرات مختلف بهرهبرداري از منابع بستر و زير بستر درياهاي آزاد و اقيانوسها ،كنوانسيون
حقوق درياهاي  9192مقرراتي درباره بهرهبرداري از اين منابع وضع كرده كه مهمترين آن ،ماده 991
است كه اين منابع را «ميراث مشترك بشريت» ميداند .بر همين اساس ،تمامي اصولي كه در خصوص
مفهوم ميراث مشترك بشريت بيان شد ،در مورد منابع معدني بستر درياهاي عميق در مواد مختلف
كنوانسيون حقوق درياهاي  9192شامل مواد  941 ،941 ،999 ،991و  999نيز بيان شده است.
«مقام بينالمللي اعماق درياها» 1طبق ماده  941كنوانسيون و بهمنظور مديريت ،نظارت و
تنظيم مقررات مربوط به منابع معدني بستر درياهاي آزاد تشكيل شده است .ماده  991كنوانسيون
حقوق درياها ،مقام را متشكّل از تمامي اعضاي كنوانسيون دانسته است .مقام از مجمع 1،شورا  9و
4. Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle, Catherine Redgwell, International Law and the Environment,
Oxford University Press, 2009, p. 125.
5. Post, Alexandra Merlé, Deep Sea Mining and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publisher, The
Hague, 1983, p. 9.
)6. International Deep Seabed Authority (IDSA
7. Assembly
8. Council
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كارگزار91

دبيرخانه 1بهعنوان اركان اصلي تشكيل شده است .در كنار اين اركان ،نهادي بهعنوان
نيز تأسيس خواهد شد .عالوه بر اين اركان اصلي ،مقام ميتواند اركان فرعي را كه ضروري
تشخيص ميدهد ،تأسيس كند (ماده  999كنوانسيون).
شناختهشدن منابع معدني بستر درياهاي آزاد بهعنوان ميراث مشترك بشريت در قسمت 99
كنوانسيون حقوق درياها به مذاق كشورهاي توسعهيافته خوش نيامد و اين كشورها در صدد ايجاد
ال نفع تجاري بهرهبرداري از منابع معدني را متوجه
تحول در اين قسمت برآمدند زيرا اصول مذكور ،عم ً
تمام بشريت ميدانست و اين امر ،كاركرد تجاري بهرهبرداري از منابع معدني مذكور را خنثي ميكرد.
لذا كشورهاي توسعهيافته در صدد اصالح مقررات مذكور برآمدند كه حاصل آن« ،موافقتنامه مربوط
به اجراي قسمت يازدهم كنوانسيون ملل متحد در خصوص حقوق درياها مصوب  »9192شد .در اين
موافقتنامه ،مباحثي از قبيل شيوه تصميمگيري مقام ،سقف توليد تعيينشده براي بهرهبرداران ،انتقال
فناوري ،دسترسي به منابع و اخذ تأييدية مقام ،موارد مربوط به كارگزار مقام ،تأمين مالي مقام،
مسئوليتهاي ناشي از قانونگذاري و تقسيم منافع كه كشورهاي صنعتي و بخصوص امريكا با آن
مشكل داشتند اصالح شد كه در نهايت ،اين امر منجر به گسترش تصويب كنوانسيون توسط
كشورهاي توسعهيافته شد و مقررات قسمت  99را بر اساس منافع كشورهاي توسعهيافته تغيير داد.

ب .فضاي محاذي زمین (اتمسفر)
نخستين استفاده از فضاي درون جو كه به ذهن متبادر ميشود ،استفاده جهت حملونقل هوايي
است كه با توجه به آنكه فضاي باالي قلمرو حاكميتي دولتها بهموجب ماده  9كنوانسيون
شيكاگو ،جزء حاكميت دولتها به حساب ميآيد ،عمالً اين بخش از فضاي جو در قلمرو حاكميت
دولتها قرار ميگيرد .بااينحال ،اين حاكميت مطلق بايد به ميزان عرفي و تا آن حدي باال رود
كه استفادههاي عرفي از هواپيما امكانپذير است99.
انتشار گازهاي گلخانهاي در اتمسفر ،در نتيجه فعاليتهاي انساني در سطح زمين ،روزبهروز از
كيفيت جو و فضاي محاذي زمين ميكاهد و منجر به استهالك اتمسفر ميشود .در انتشار
گازهاي گلخانهاي نميتوان بحثي از حاكميت مطرح كرد چرا كه انتشار اين گازها ،محدوده و
قلمرو حاكميت نميشناسد .انتشار گازهاي گلخانهاي ،اثرات مخربي روي اتمسفر كره زمين داشته
و به همين دليل ،سازوكارهايي براي محدوديت انتشار آن ،ضمن كنوانسيون چارچوب تغيير
9. Secretariat
10. Enterprises
 .77فروتن ،مصطفي؛ «حاكميت بر فضا و مرز بين هواي جو و خارج از جو» ،مجله كانون وكال ،شماره  ،911مهر و آبان و
آذر  ،9941ص .11
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آبوهوايي سازمان ملل در سال  9112و پروتكل الحاقي به آن با عنوان پيمان كيوتو در سال
 9111به تصويب رسيد و در سال  2119الزماالجرا شد .پروتكل كيوتو براي كاهش گازهاي
گلخانهاي ،تدابير حقوقي رو به تكاملي در سطح بينالمللي ارائه ميدهد .كنوانسيون ساختاري
 9112كه در آن بر وظيفه كشورها مبني بر تثبيت و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي تأكيد
ميكند ،در رويارويي با تغييرات آبوهوايي ،دو رويكرد ،شامل شناسايي مفهوم «نگراني مشترك
بشريت» و «اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت» دولتها را اساس كار و هدف خويش قرار داده
است 92.موضوع بعدي ،پروتكل كيوتو است كه همانند كنوانسيون ساختاري به دنبال تثبيت انتشار
و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي است .به همين منظور ،تجارت واحدهاي انتشار كربن ايجاد
شد كه اشخاص خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي براي گسترش فعاليتهاي صنعتي خود ،بايد
واحدهاي مذكور را خريداري كنند كه با مفهوم سنتي مالكيت سازگاري دارد 99.واحدهاي كاهش
انتشار گواهيشده ،از نتايج اقتصادي حاصل از اجراي پروژه سازوكار توسعه پاك هستند كه در
قالب اوراق قابل معاملهاي عرضه ميشوند و نشاندهنده حق مالكيت واحدهاي يادشده است94.
ماهيت واحدهاي انتشار ،نوعي مجوّز است كه صرفاً اجازه مقام صالحيتدار براي استفاده از
موضوع اجازه را كسب ميكند و ازآنجاكه مجوّز كاال به حساب نميآيد ،اين مجوزها صرفاً حق
آتي براي آلودهكردن است99.
ج .فضاي ماوراي جو
بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو ،حول محور دو نوع بهرهبرداري قرار ميگيرد .بهرهبرداري از
مدارهاي ماهوارهاي و بهرهبرداري از منابع و سطح سيارات ديگر و اجرام سماوي.
اساسنامه اتحاديه بينالمللي ارتباطات در نسخه  2111خود در ماده  4442معادل پاراگراف  911در
خصوص تخصيص مدارهاي ماهوارهاي مقرر ميدارد« :دولتهاي عضو بايد در نظر داشته باشند كه
هريک از مدارهاي مورد نظر آنها ،ازجمله مدار ثابت ماهوارهاي از منابع طبيعي محدود هستند كه بايد
به نحو منطقي ،مناسب و با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و مطابق با مقررات راديويي مورد استفاده
قرار گيرند ،بهگونهاي كه كشورها يا گروهي از كشورها بتوانند دسترسي منصفانه به اين مدارها داشته
 .71عبداللهي ،محسن؛ «تغييرات آبوهوايي :تأملي بر راهبردها و تدابير حقوقي سازمان ملل متحد» ،فصلنامه حقوق دانشكده
حقوقوعلومسياسي دانشگاه تهران ،دوره چهلم ،شماره  ،9بهار  ،9991ص .911
13. Sprankling John G., International Property Law, Oxford, USA, 2014, p. 176.
14. Chaudhary, Nupur, Kumar, Vivek, “Legal Implementation of CDM in India: Challenges and
Opportunities”, with inputs from N.Y.D. Babu and Preety Bhandari, The Energy and Resources Institute,
New Delhi, India, CDM Investment Newsletter, No. 1, Issue 7, 2005, p. 4.
15. Wiser, Glenn, “Frontiers in Trade: The Clean Development Mechanism and the General Agreement on
Trade in Services”, International Journal of Global Environmental Issues, vol. 2, Nos. 3/4, (2002), p. 295.
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باشند  .»...دسترسي به مدارهاي ماهوارهاي طبق قاعده «اولين واردشونده ،اولين استفادهكننده»
امكانپذير خواهد بود .بهعالوه ،قاعده عدم استفاده دائمي از منابع طبيعي محدود نيز به هنگام استفاده
از مدارها بايد مورد توجه قرار گيرد .درباره مدارهاي ماهوارهاي بايد گفت كه سيستم بينالمللي در
خصوص اختصاص مدارها و به همراه آن ،فركانسهاي راديويي ميتواند بهعنوان نمونه حق مالكيت
از قبيل حق اختصاص به حساب آيد .وظيفه اختصاص فركانسهاي راديويي به اتحاديه مخابرات
بينالمللي ( )ITUواگذار شده كه نهادي تخصصي است و از جانب سازمان ملل نمايندگي دارد تا
مقررات مربوط به ارتباطات راديويي را تنظيم كند .اين مسئوليت شامل اختصاص مدارها نيز ميشود.
در زمينه بهرهبرداري از سطح و منابع ديگر سيارات و اجرام سماوي ،مهمترين منبع حقوق
فضا معاهده  9111پيرامون «اصول حاكم بر فعاليتهاي دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي
ماوراي جو ،شامل ماه و ديگر سيارات» است .معاهده مذكور ،امكان انجام فعاليتهاي فضايي و
بهرهبرداري از فضا را به اتباع كشورها و اشخاص خصوصي نيز داده است به اين شرط كه
دولت ها نسبت به ارائه مجوز جهت فعاليت اتباعشان اقدام نموده و بر آن نظارت داشته باشند و
مسئوليت بينالمللي در خصوص فعاليت آنها را بپذيرند .ماده  9 ،2و  4معاهده فضاي ماوراي
جو ،بر اصولي همچون عدم استيالي حاكميت ملي روي اين منطقه ،آزادي دسترسي به فضاي
ماوراي جو ،آزادي انجام تحقيقات علمي و رعايت اهداف صلحآميز در انجام فعاليت دولتها تأكيد
دارد .بنابراين ،اصول مربوط به ميراث مشترك بشريت در ساختار معاهده ماوراي جو نيز كامالً
رعايت شده است ،هرچند اصطالح «قلمرو مشترك بشريت» را به كار گرفته است.
بهطور خاص در خصوص ماه ،بند  9ماده  99موافقتنامه ماه بهصراحت اعالم ميكند كه «ماه و
منابع طبيعي آن ،ميراث مشترك بشريت است» .ماده  9معاهده فضاي ماوراي جو ،يک محدوديت
براي استفاده از منابع طبيعي سيارات قرار داده و آن ،نفعبردن تمامي نوع بشر از اين بهرهبرداري است.
اما در عمل نميتوان اين تعادل را ايجاد نمود و تعجبآور نيست كه تا كنون هيچيک از كشورهاي
فعال در عرصه فضا ،عضو موافقتنامه ماه نشدهاند چرا كه مفهوم ميراث مشترك ،نهتنها مش ّوق
فعاليت براي اين كشورها نيست بلكه مانع محسوب ميشود 91.ميتوان بحث تقسيم منافع ميان
تمامي دولتها را بهجاي يک تقسيم مستقيم ،همان نفع كلي و غيرمستقيم دانست.
در زمينه تعارض اصول حاكم بر ميراث مشترك بشريت ،ازجمله اصل عدم تخصيص و بحث
تجاريسازي فضا بايد گفت سازوكاري كه حقوق مالكيت را به نفع نظام «ميراث مشترك بشريت»
كنار بگذارد ،مطلوب جامعه بينالمللي نخواهد بود و عمالً رويكرد توسعهمحور در اين مناطق را با
مشكل مواجه خواهد كرد .نظام حقوقي بايد بتواند ميان مفاهيم مشتركات عمومي و نظام حقوق
مالكيت محدود ،مصالحه برقرار كند .بر اين اساس ،دستيابي به مالكيت خصوصي نيازمند چارچوب
 .76ليال ،فرانسيس و پاول ب .الرسن؛ رسالهاي در حقوق فضا ،ترجمه :سيدمحمد حسيني؛ مجد ،9919 ،ص .219

بهرهبرداري اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاكمیت دولتها و سازوكارهاي مرتبط



021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوقي متقن است .طبق معاهده فضاي ماوراي جو ،مشاركت نهادهاي خصوصي در فعاليتهاي
فضايي به شرط پذيرش مسئوليت اعمال آنها توسط دولتهاي متبوع ،مجاز شمرده شده است.
بنابراين ،برقراري ممنوعيت مطلق ادعاي مالكيت بر اين مناطق ميتواند به كاهش فعاليتهاي
بخش خصوصي در اين زمينه منجر شود 91.بهرهبرداري از فضا تابع دو رويكرد كلي است .رويكرد
نخست ،تنها به استفاده علمي از فضا جهت انجام پژوهش رضايت داده و آن را در راستاي نفع
همگان تفسير ميكند .رويكرد ديگر ،فضاي ماوراي جو را صحنه تالش بشر ميداند و معتقد است
بايد تقويت زيرساختهاي توسعه و بهرهبرداري تجاري از آن فراهم شود.
بهموجب مقررات معاهده فضا ،آزادي استفاده و بهرهبرداري از فضا مطلق نيست زيرا دولتها
بايد اطمينان يابند كه فعاليتهاي ملي آنها در انطباق كامل با مفاد معاهده انجام ميگيرد .به
عبارت ديگر ،محدوديتها و قيود مندرج در اين معاهده ،نسبت به فعاليتهاي بخش خصوصي
نيز ساري و جاري است .باوجود اين ،بهرهبرداري بيحدوحصر از فضا باعث ميشود تا برخي از
اصول بنيادين معاهده فضا از اهداف اصلي فاصله بگيرند كه در اين ميان ،اصل منع تخصيص،
بهويژه اصل ممنوعيت تخصيص اجرام آسماني نيازمند بازنگري است ،چرا كه ممنوعيتهاي
اعالمشده در عرصه عمل به فراموشي سپرده شده است و گاهي شركتهاي خصوصي به دنبال
فروش بخشي از يک جسم آسماني هستند و مدعي مالكيت بر اجرام مذكورند.
د .قطب جنوب
منابع قطب جنوب شامل منابع جاندار و بيجان است .موجودات زنده قطب جنوب به دو بخش
منابع آبزي و منابع موجود در خشكي تقسيم ميشود .موجودات خشكي بيشتر شامل فوكهاي
دريايي يا همان سيلها ميشوند كه ذيل «كنوانسيون راجع به حفاظت از سيلها» 99،مصوب
 9112جاي ميگيرند .دولتهاي امضاكننده معاهده ،نقش پررنگي در انجام اقدامات حفاظتي از
فوكهاي دريايي دارند و اين اقدامات حفاظتي ميتواند از طريق نظارت دولتها بر اشخاص
خصوصي و ميزان و نحوه شكار آنها فراهم آيد.
عمدهترين منابع غيرجاندار در منطقه قطب جنوبي ،منابع معدني و هيدروكربني در اين منطقه
است .اين منابع گرچه از اهميت بسياري برخوردار است ،به لحاظ بهرهبرداري ،محدوديتهاي
گستردهاي روي آن اعمال شده است .ماده  1پروتكل حفاظت زيستمحيطي قطب جنوب ،مصوب
 9119انجام هر گونه فعاليت مربوط به منابع معدني را در قطب جنوب ،ممنوع اعالم كرده است.
اين ممنوعيت شامل تحقيقات علمي در اين خصوص نميشود و امكان انجام تحقيقات علمي در
17. Tennen, L.I., “Commentary on Emerging System of Property Right in Outer Space”, United Nations/
Republic Korea Workshop on Space Law, 2004, p. 67.
)18. Convention for the Conservation of Antarctic Seals (CCAS
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خصوص منابع معدني و ميزان و نوع آن بالمانع است .با توجه به آنكه معاهده قاره قطب جنوب،
مصوب  9191و ساير كنوانسيونها و پروتكلهاي مرتبط ،عرض جغرافيايي  11درجه جنوبي را
مالكي براي محدوده قطب جنوب به حساب آورده ،اين محدوده ،بخشي از آبهاي اقيانوسي را نيز
در بر ميگيرد .ازآنجاكه مقررات معاهدات قطب جنوب ،تنها ميان كشورهاي عضو الزماالجرا بوده و
براي جامعه جهاني ضرورتي براي اجرا ندارد ،نميتوان مقررات معاهده قطب جنوب را به آبهاي
اطراف قطب تسرّي داد ،چرا كه اين آبها ذيل كنوانسيون حقوق درياها ،مصوب  9192جاي
ميگيرد و منابع معدني موجود در بستر دريا و آبزيان اين مناطق ،مشمول رژيم بخش 99
كنوانسيون حقوق درياها و ذيل مفهوم ميراث مشترك بشريت قرار دارد.
 .1سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاكمیت دولتها
پس از آنكه به انواع بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از حاكميت دولتها اشاره شد ،در
اينجا به سازوكارهايي كه براي اشخاص خصوصي در ارتباط با بهرهبرداري از اين اموال طراحي شده
اشاره ميشود .با توجه به آنكه دولتها بهرهبرداران سنتي اموال خارج از حاكميت دولتها بودهاند،
اشخاص خصوصي بهعنوان بهرهبرداران جديد ،كمتر مورد توجه بودهاند .بااينحال ،در حال حاضر با
وجود شركتهاي قدرتمند خصوصي كه سرمايههاي كالن در اختيار دارند ،امكان بهرهبرداري از اموال
خارج از حاكميت دولتها براي اشخاص خصوصي متصور است .درعينحال ،مواردي از بهرهبرداري
مانند صيد آبزيان درياهاي آزاد از زمان گذشته توسط اشخاص خصوصي انجام ميشده است.
مفهوم ميراث مشترك بشريت ،بهرهبرداري از اموال ذيل اين مفهوم ،مانند منابع موجود در
درياهاي آزاد ،سطح ماه و فضاي ماوراي جو را ممنوع نميكند بلكه آن را محدود و تابع نوع
بهرهبرداري خاص ميكند و درنظرگرفتن نفع بشريت را ،همراه با مديريت مشترك و رعايت صلح
و صرفه بينالمللي و رعايت مسائل زيستمحيطي الزم ميداند ،به نحوي كه نفع جامعه
بينالمللي و نسلهاي آينده رعايت شود.
قواعد و اصول حاكم بر ميراث مشترك بشريت در بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت
دولتها ،هم براي دولتها و هم نسبت به اشخاص خصوصيِ تابع آنها يكسان است ،اما
سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي در ميان اسناد بينالمللي تا اندازهاي متفاوت بوده و در
برخي موارد ،كامل و برخي ناقص است.
1ـ .7سازوكار بهرهبرداري در كنوانسیون حقوق دریاها
قسمت  99كنوانسيون حقوق درياها و ضميمه شماره  9و موافقتنامه اجرايي مربوط به قسمت
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 99كنوانسيون حقوق درياها ،شرايط و ضوابط بهرهبرداري از بستر درياهاي آزاد را تعيين كرده
است .مهمترين نهاد در اين قسمت ،مقام بينالمللي اعماق درياها ( )ISBAاست كه نقش
مديريتي ،نظارتي و اجرايي را نيز در اين موضوع بر عهده دارد.
مقام بينالمللي اعماق درياها خود و در قالب نهادي كه تحت نظر او فعاليت ميكند ،امكان
بهرهبرداري از منابع بستر دريا را داراست .همچنين دولتهاي عضو ،شركتهاي وابسته به
دولتهاي عضو و اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت دولتهاي عضو را دارند ،يا عمالً تحت
كنترل مؤثر اين دولتها هستند يا هر گروه ديگري كه شرايط و اصول حاكم بر كنوانسيون
حقوق درياها و ضمايم آن را رعايت كند ميتوانند از منابع بستر دريا بهرهبرداري كنند (ماده
 )2(999كنوانسيون حقوق درياها).
زماني اشخاص فوق ميتوانند بهرهبرداري كنند كه بر اساس سند مكتوب رسمي ،درخواست
بهرهبرداري از منابع مذكور را مطرح كنند .شورايي زير نظر مقام بينالمللي اعماق درياها اين درخواست
را بررسي ميكند و پس از آنكه شورا صالحيت فني و حقوقي آنها را تأييد كرد ،امكان فعاليت پيدا
ميكنند .پس از اين تأييد ،برنامه كاري شخص يا نهاد مورد نظر بايد بهصورت رسمي و مكتوب و در
قالب قرارداد به مقام تحويل شود .همچنين ممكن است اين قراردادها براي انجام پروژه بهصورت
مشاركتي ميان دولت عضو يا اشخاص تحت تابعيت وي با نهاد زير نظر مقام منعقد شود.
مقام كنترلكننده در اين موارد ،مقام بينالمللي اعماق درياهاست كه كنترل ميكند تمامي
فعاليتها در ناحيه ،بر اساس شرايط و مقررات كنوانسيون حقوق درياها ،ضمايم و برنامه كاري
كلّي و ساير مقرراتي باشد كه توسط خود مقام در اين زمينه تنظيم شده و در راستاي حفظ
محيطزيست دريايي و بهرهبرداري مطلوب وضع شده است .دولتهاي عضو نيز در اين خصوص
با اقداماتي كه در ماده  991كنوانسيون حقوق درياها مقرر شده ،از طريق كنترلهاي الزم روي
اتباع خود به مقام كمک ميكنند.
در راستاي انجام مسئوليتها و وظايف مقام ،اين نهاد ،اختياراتي نيز دارد كه در هر زمان
ميتواند هر اقدامي كه الزم بداند در راستاي همسوكردن فعاليتها با شرايط و مقررات مندرج در
اسناد مربوطه انجام دهد و شرايط و الزاماتي را در قراردادهاي منعقده با اشخاص طرف قرارداد
بگنجاند .بهعالوه ،از حق نظارت بر اقدامات و تأسيسات ايجادشده در ناحيه از سوي اشخاص
طرف قرارداد برخوردار است91.
بر اين اساس ،اشخاص خصوصي امكان بهرهبرداري از منابع بستر آبهاي آزاد را دارند به
شرط آنكه تحت حمايت دولتهاي خود ،درخواست و با مقام براي بهرهبرداري ،قرارداد منعقد
كنند .مقام ،قابليت و توانايي فني و مالي اشخاص خصوصي و دولتهاي حامي آنها را كه دولت
19. UNCLOS, 1982, Art. 153.
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متبوع شخص خصوصي يا دولتي است كه كنترل مؤثر روي شخص دارد ،كنترل ميكند و پس از
تأييد اين توانايي ،اجازه بهرهبرداري از منابع بستر درياهاي آزاد را به آنها ميدهد.
مطابق ماده ( 991)9كنوانسيون حقوق درياها ،دولتهاي عضو را مسئول اقدامات اشخاص
حقوقي ذيل حاكميت آنها ميداند .در واقع ،دولتهاي عضو ،مسئول تبعيت اشخاص خصوصي
يا دولتي و كنترل مؤثر اين تبعيت از قوانين و مقررات موضوعه در خصوص بهرهبرداري از اعماق
درياهاي آزاد هستند .در مورد سازمانهاي بينالمللي نيز همان سازمان بينالمللي مسئول هدايت
و كنترل سازمان بهرهبردار خواهد بود.
در اول فوريه  2199شعبه حلوفصل اختالفات مربوط به بستر درياهاي آزاد ،وابسته به ديوان
بينالمللي حقوق درياها ،نخستين نظر مشورتي خويش را در خصوص «مسئوليت و تعهدات
دولت هايي كه از اشخاص و نهادهاي خصوصي در ارتباط با فعاليت در بستر درياهاي آزاد حمايت
ميكنند» 21صادر كرد .ارائه اين نظر مشورتي از اين جهت اهميت دارد كه تعهدات و مسئوليت
بالقوة دولتهاي حامي را در شرايطي كه فعاالن خصوصي تحت حمايت آنها باعث ايجاد
خساراتي در ناحيه بستر دريا يا به تبع در محيط دريا ميشوند ،روشن ميكند.
محتملترين نتيجهاي كه ممكن است از بهرهبرداري مواد معدني در بستر درياهاي آزاد روي
دهد ،آلودهكردن محيط درياهاي آزاد توسط اشخاص خصوصي بهرهبردار است .بنابراين ،ارائه اين
نظريه در بهترين زمان انجام شد چرا كه ريسک عبور از مقررات و عدم استفاده از ابزار و تجهيزات
و روشهاي صنعتي با كيفيت را براي بهرهبرداران باال ميبرد .نظريه مشورتي شعبه حلوفصل
اختالفات ،انجام فعاليتهاي معدني را بهشدت محدود كرده است و از اين راه ،سعي كرده ريسک
مواجهه با آلودگي دريايي را پايين بيارود .نخستين دليل اين سختگيري از ديد شعبه حلوفصل
اختالفات ،شناسايي اين مناطق بهعنوان ميراث مشترك بشريت و لزوم حفاظت از آنهاست29.
در ششم مه  2191مقام تصميم گرفت نظريه مشورتي را در خصوص سه سؤال مشخص زير
از شعبه حلوفصل اختالفات بخواهد:
مسئوليت حقوقي و تعهدات دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق درياها در ارتباط با حمايت از
فعاليت در ناحيه بستر درياهاي آزاد ،مطابق كنوانسيون حقوق درياها (قسمت  )99و موافقتنامه
 9114مربوط به اجراي قسمت  99كنوانسيون حقوق درياها چيست؟
حدود مسئوليت دولت عضو براي هر تقصير نهاد مورد حمايت وي در عدول از شرايط
كنوانسيون درياها بخصوص قسمت  99اين كنوانسيون و موافقتنامه اجرايي  ،9114ذيل ماده
20. Responsibilities and Obligations of State Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities
in the Area (Advisory Opinion) (International Tribunal for the Law of the Sea, Seabed Disputes Chamber,
Case No 17, 1 February 2011).
21. Poisel, Tim, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Disputes Chamber’s Advisory Opinion”,
Australian International Law Journal, vol. 19, 2012, pp. 213-233.
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 999پاراگراف دوم بخش (ب) از كنوانسيون حقوق درياها چيست؟
اقدامات الزم و ضروري دولت حامي كه بايد در راستاي مسئوليتاش ذيل كنوانسيون حقوق
درياها و بخصوص ماده  991و ضميمه سوم كنوانسيون و موافقتنامه  9114اتخاذ كند
چيست؟22
در پاسخ به سؤال اول پيرامون مسئوليت و تعهدات دولتهاي حامي ،شعبه حلوفصل اختالفات
روشن كرد كه وسعت عبارت «فعاليتهاي در ناحيه» به تمامي فعاليتهاي وابسته به استخراج و
بهرهبرداري از بستر دريا سرايت نميكند .شعبه ،براي رسيدن به اين نتيجه ،تفسير واژه «فعاليتها»
را محدود به فعاليتهايي كرد كه مشمول ماده  949كنوانسيون حقوق درياهاست يعني فعاليتهايي
از قبيل «حفاري ،خاكبرداري زير آب ،كاوش ،جمعآوري زبالهها ،ساخت و بهرهبرداري و نگهداري
از تأسيسات ،خطوط لوله و ديگري تجهيزاتي كه به اين قبيل فعاليتها مربوط ميشود».
با درنظرگرفتن فعاليتها در ناحيه بستر درياهاي آزاد ،شعبه حلوفصل اختالفات توصيه كرد
كه مسئوليت و تعهدات ابتدايي دولتهاي حامي ،نخست شامل كسب اطمينان از اينكه
فعاليتهايي كه اشخاص خصوصي تابع دولت حامي ،متعهد به انجام آن شدهاند ،مطابق با قسمت
 99كنوانسيون حقوق درياها انجام پذيرد و دوم ،همكاري با مقام بينالمللي اعماق درياها در
راستاي ايجاد اطمينان بهمنظور رعايت مفاد ماده  991كنوانسيون حقوق درياها با موضوع
مسئوليت ايجاد اطمينان نسبت به تمكين از مقررات و مسئوليت براي جبران خسارت بوده و اين
دولتها در نظام حقوقي داخلي خويش بايد اين اطمينان را ايجاد كنند كه شخص خصوصي مورد
حمايت آنها فعاليتهايش را در ناحيه ،مطابق با شروط قرارداد با مقام بينالمللي اعماق درياها و
تعهداتش در كنوانسيون حقوق درياها انجام ميدهد.
در پاسخ به سؤال دوم ،مطابق ماده ( ،991)2دولت ،مسئول جبران خسارات ناشي از نقض
تعهداتش ضمن قسمت  99كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود .در هر حال ،چنانچه خسارتي بر
اثر نقض تعهد يک شخص حمايتشده ايجاد شده باشد ،ممكن است دولت حامي با اين استدالل
كه «تمامي اقدامات مناسب و الزم» را در راستاي اطمينانبخشي پيرامون همراستابودن اقدامات
شخص مورد حمايت با مقررات قسمت  99اتخاذ كرده است ،از مسئوليت بگريزد.
در نخستين گام ،شعبه ،برداشت خويش از مسئوليت را در ماده ( 991)2اينگونه بيان ميكند كه
اين مسئوليت در نتيجة كوتاهي دولت حامي در عدم رعايت تعهداتش از قبيل «تعهدات اوليه» و
«تعهدات مستقيم» حاصل ميشود .در نتيجه اگر دولت حامي نسبت به انجام تعهدات مستقيم و
تعهدات اوليه خويش كه همان انجام اقدامات مناسب و الزم در راستاي رعايت مقررات توسط اتباع
22. ISBA, Decision of the Council of the International Seabed Authority Requesting an Advisory
)Opinion Pursuant to Article 191 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ISBA/16/C/13
(6 May 2010) <http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/16Sess/Council/ISBA-16C-13.pdf>.
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خصوصي هست اقدام كند ،در قبال نقض عهد شخص مورد حمايت ،مسئوليتي نخواهد داشت.
عليرغم وجود موارد مخالف ،شعبه نتيجه ميگيرد كه مسئوليت معقول يک دولت حامي ،آن قدر
شديد و سخت نيست كه حتي در شرايطي كه تقصيري نداشته باشد نيز مسئول شناخته شود.
در پاسخ سؤال سوم ،شعبه حلوفصل اختالفات مالحظه كرد كه عبارت «اقدامات الزم و
مقتضي» ،دولتهاي حامي را الزام ميكند تا قوانين و مقرراتي به تصويب برسانند و اقدامات
اداري را براي تضمين پايبندي شخص مورد حمايت به تعهداتش بهكار گيرند.
پيرامون منابع زنده درياهاي آزاد كه خارج از محدوده حاكميت ملي كشورها قرار دارد،
دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق درياها بر اساس ماده  991اين كنوانسيون ،مكلف به انجام
اقداماتي در خصوص حفظ منابع زنده درياهاي آزاد شدهاند .اين منابع زنده ،منابع ماهي و ديگر
آبزيان را دربر ميگيرد .نكته اين بحث آن است كه صيد ماهي از ديرباز ،بهرهبرداري خصوصي از
منابع درياهاي آزاد تلقي ميشده و نخستين بهرهبرداري بشر از اين درياها ،صيد ماهي و ساير
آبزيان بوده است .بنابراين بحث از امكان بهرهبرداري اشخاص خصوصي از منابع زنده درياهاي
آزاد ،امري باطل است چرا كه اين موضوع بر اساس حقوق بينالملل عرفي ،امر مسلم است و در
حال حاضر ،تابع مقرراتي در خصوص حفاظت از شيالت و آبزيان درياهاي آزاد است كه اطمينان
از رعايت اين مقررات نيز بر عهده دولتهاي عضو نسبت به اتباع خويش است.
1ـ .1سازوكار بهرهبرداري در فضاي ماوراي جو
فضاي ماوراي جو به لحاظ ساختاري ،بسيار شبيه درياهاي آزاد و اقيانوسهاست بهطوريكه اين
منطقه نيز قابليت دسترسي براي تمامي كشورها و افراد را داشته و هيچ شخص يا كشوري
نميتواند ادعاي مالكيت يا حاكميت بر آن داشته باشد و ديگران را از دسترسي و بهرهبرداري از
فضاي ماوراي جو منع كند.
مهمترين منبع در خصوص بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو ،معاهده  9111با عنوان «اصول
حاكم بر فعاليتهاي دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو ،شامل ماه و ديگر
سيارات» است كه بهصورت مختصر« ،معاهده فضاي ماوراي جو» ( 29)OSTناميده ميشود.
معاهده فضاي ماوراي جو در ماده  1موضوع بهرهبرداري اشخاص مختلف از اين فضا و اجرام
سماوي شامل ماه و ديگر اجرام سماوي را مطرح ميكند .از روح اين ماده برميآيد كه
تدوينكنندگان اين معاهده ،قصد محدودنمودن بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اين فضا را
نداشته و حتي به نهادهاي بينالمللي نيز اجازه ورود به فضاي ماوراي جو و بهرهبرداري از آن را
دادهاند .بااينحال در اينجا نيز همانند درياهاي آزاد ،ماده  1معاهده فضاي مارواي جو ،دولتها را
23. Outer Space Treaty
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مسئول اقدامات اشخاص خصوصي تحت تابعيت آنها ميداند و مقرر ميدارد« :دولتهاي عضو
معاهده بايد مسئوليت بينالمللي اتباع خويش ،ناشي از فعاليتهاي آنان در فضاي ماوراي جو،
شامل ماه و ديگر اجرام سماوي را براي آنكه اين اطمينان حاصل شود كه فعاليتهاي اتباع
كشورها مطابق با شرايط معاهده حاضر انجام ميشود بر عهده گيرند ،چه اين فعاليتها توسط
سازمانهاي دولتي و چه توسط نهادهاي غيردولتي انجام پذيرد .فعاليتهاي نهادهاي غيردولتي و
خصوصي در فضاي ماوراي جو ،شامل ماه و ديگر اجرام سماوي ،نيازمند صدور مجوز و انجام
نظارت مستمر توسط دولت صالح عضو اين معاهده است.»...
زماني كه از حقوق فضا بهعنوان قلمرو خصوصي بحث به ميان ميآيد ،بايد در نظر داشت كه از
منظر تاريخي ،حقوق فضا در برههاي شكل گرفت كه فقط دولتها بازيگران اصلي صحنه بودند و
فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي را بهعنوان «مشتركات عمومي بينالمللي» به رسميت ميشناختند.
ازاينرو كليه اصول و قواعد حقوقي با محوريت دولتها تنظيم شد .اما با پايان جنگ سرد و تعديل
ديدگاه استفاده نظامي از فضا ،مشاركت بازيگران بخش خصوصي در اين عرصه ،روزبهروز بيشتر شد و
فعاليتهاي فضايي دولتها در اين مناطق ،جاي خود را به آژانسهاي فضايي ،نهادهاي غيردولتي و
سرمايهگذاران خصوصي داد ،بهطوريكه در حال حاضر ،اكثر اين فعاليتها جنبه تجاري و خصوصي
به خود گرفتهاند .از اين روند تحت عنوان «خصوصيسازي فضا» ياد ميشود.
خصوصيسازي فضا ميتواند از يک طرف به تأمين هزينهها و ارتقاي بهرهوري ،مديريت و
كنترل بهتر بر فعاليتهاي فضايي كمک كند و از طرف ديگر ،دولتها را از درگيرشدن در مسائل
اجرايي برهاند .اين فرآيند مي تواند زمينه را براي تحول نظام حقوق فضا ايجاد كند .اينها داليلي
است كه بخش خصوصي را براي مشاركت در فضا ترغيب ميكند24.
درج عبارت «تسهيم منافع فضا در جهت منافع همگان» يا «اشتراك در منافع» در معاهدات
فضايي به اين معناست كه كليه فعاليتهاي فضايي بايد در راستاي باالبردن استانداردهاي زندگي
مردم و ارتقاي شاخصهاي اقتصاد ملي باشد و اين گزاره نميتواند با «فعاليتهاي فضايي
خصوصي» قابل جمع باشد زيرا سهيمشدن همه كشورها در منافع حاصل از فضا موجب عدم
تمايل سرمايه گذاران بخش خصوصي براي ورود به عرصه فضا ميشود29.
به اين ترتيب ،همكاري آژانسها و سازمانهاي فضايي يا ساير نهادها و دولتهاي
متبوعشان ،عالوه بر اينكه موجبات تحكيم قواعد نظام حقوق فضا را فراهم ميآورد ،سود
بيشتري را نصيب آنها خواهد كرد .در حال حاضر ،چندين نهاد بينالمللي غيردولتي نظير
24. Galloway, J. F., “Privatizing an International Cooperative? The Case of INTELSAT”, Proceedings of
the 30th Colloquium on the Law of Outer Space, 1996, p. 145.
25. Qizhi, H., “Legal Aspects of Commercialization of Space Activities”, Proceedings of the 30th
Colloquium on the Law of Outer Space. 1990, pp. 58-59.
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اينتلست ،اينمارست و يوتلست با همكاري شركتهاي خصوصي بهطور مستقيم به فعاليتهاي
فضايي ميپردازند .اين سازمانها حضور ساير شركتهاي خصوصي را نيز در كنار خود
پذيرفتهاند .با ظهور شركتهاي خصوصي ،برخي از سازمانها و نهادهاي دولتي به سمت
خصوصيسازي گرايش پيدا كردهاند .براي مثال ،در سالهاي اخير ،اينمارست به شركت
خصوصي تبديل شد .همچنين يوتلست نيز در قالب نهاد خصوصي به ارائه خدمات ميپردازد21.
مباحث سنتي در خصوص مالكيت خصوصي بر اين نظريه استوار است كه حق مالكيت ،تنها
ميتواند از جانب دولت حاكم صادر شود .بر اساس اين رويكرد ،معاهده فضاي ماوراي جو در ماده 2
خود ،حاكميت بر ماه و ديگر اجرام آسماني را ممنوع كرده و هيچ دولتي اين امكان را ندارد تا حق
مالكيت بر بخشهايي از آن را براي خود ايجاد كند .بااينحال ،مالكيت خصوصي اجرام سماوي
اصوالً با تكيه بر ماده  2معاهده فضاي ماوراي جو و بند ( 99)9توافقنامه مجاز است .با توجه به
آنكه توافقنامه ماه ،صريحاً مالكيت خصوصي را ممنوع ميكند ،درحاليكه در معاهده فضاي ماوراي
جو اينگونه نيست ،ميتوان نتيجه گرفت كه معاهده فضاي ماوراي جو بهصورت ضمني مالكيت
خصوصي را پذيرفته است .به نظر ميرسد فعاالن خصوصي ميتوانند بر اساس حق طبيعي كه
مستقل از هر دولتي است ،با استفاده از قاعده حق اولويتِ اولين تصرفكننده ،مالک شوند .بر اساس
اين رويكرد ،اولين كسي كه كنترل بخشي از سطح ماه را به دست آورد ،حق مالكيت آن قسمت را
نيز به دست آورده است .اين مسئله را بايد پذيرفت كه مالكيت و حاكميت ملي ،ضرورتاً جداييناپذير
نيست .تقريباً هميشه حقوق مالكيتي كه شخص خصوصي حاصل ميكند ،از حقوق داخلي دولتي
خاص نشأت ميگيرد .در موارد محدود ،ممكن است حق مالكيت بر اساس حقوق بينالملل ايجاد
شود ،بهطوريكه كنوانسيون ملل متحد در حقوق دريا ،مواد معدني استحصالشده را به فعاالن
خصوصي واگذار ميكند .اما نميتوان بهراحتي اين نظر را پذيرفت زيرا هيچ معاهده ،سنت ،اصول
ك ّلي يا ديگر منابع حقوق بينالمللي وجود ندارد كه حقوق طبيعي را بهعنوان مبنا براي ايجاد حق
مالكيت در اجرام سماوي شناخته باشد .از اين ديدگاه ميتوان مبناقرارگرفتن حقوق طبيعي براي
ايجاد حق مالكيت را بحث حقوقي تلقي نكرد ،بلكه مبناي اين نظريه را تنها در حد نظريه فلسفي به
شمار آورد .اصول حاكم بر فعاليتهاي دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو ،شامل
ماه و ديگر سيارات ( ،)OSTحق مالكيت خصوصي را در اجرام آسماني ممنوع كرده است .مبناي
اين ممنوعيت ،ماده  9و  2اين سند است .ماده  ،9اكتشاف و بهرهبرداري از كليه مناطق ماوراي جو
را متعلق به تمامي دولتها ميداند و آن را بخشي از سرزمين نوع بشر به حساب ميآورد .در ماده 2
نيز همين روش در پيش گرفته شده و امكان اكتشاف و بهرهبرداري از سيارات را متعلق به تمامي
دولتها دانسته است .هنگام نوشتن سند فوقالذكر از يکسو رقابتهاي نظامي دو كشور اياالت
 .16حسيني ،سيدمحمدرضا؛ نظام حقوقي فضاي ماوراء جو ،ميزان ،9919 ،ص .929
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متحده و شوروي سابق ،مانع از طرح ادعاي مالكيت خصوصي سيارات و ماه شد و از طرف ديگر ،به
دليل ديد ايدئولوژيكي شوروي به مسئله مالكيت خصوصي و عدم پذيرش آن از ديد كمونيستي،
مالكيت خصوصي اجرام آسماني اساساً در معاهده فضاي ماوراي جو ،جايگاهي نداشت .بخش
ديگري از معاهده فضاي ماوراي جو كه اين تفسير را تأييد ميكند ،ماده  1اين سند است .اين ماده
مقرر ميدارد كه دولتها مسئول هستند تا اطمينان دهند فعاليت اتباعشان در فضا ،شامل
فعاليتهاي نهادهاي غيردولتي ،مطابق شرايط معاهده انجام ميپذيرد .بنابراين دولت مكلف است
اطمينان دهد كه فعاليت اتباعش ،منجر به ادعا در خصوص مالكيت و عدول از «اصل عدم
تخصيص» مالكيت نميشود .اصل عدم تخصيص ،اتباع دولتها را از تخصيص مالكيت به هر
وسيلهاي از قبيل ادعاي حاكميت ،استفاده از ابزار تصرف يا به هر وسيله ديگر منع ميكند .قيد «به
هر وسيله ديگر» به اندازه كافي گسترده است تا هرگونه تالش غيرمستقيم براي اختصاص قلمرو از
طريق ادعاي وجود حق مالكيت خصوصي را نيز شامل شود.
ممنوعيت حق مالكيت در معاهده فضاي ماوراي جو به معني ممنوعكردن وجهههاي رقيقتر
از حق مالكيت نيست .عليرغم محدوديت حاكميت رسمي بر اجرام فضايي ،دولت ميتواند
كنترل عملي روي بخشي از سياره داشته باشد و به نحو متناظري ،حقوق مالكيت مشتقي شبيه
حق انتفاع يا اجاره در خصوص آن منطقه ايجاد كند.
ماده  9معاهده فضاي ماوراي جو مقرر ميدارد كه دولتها حق اكتشاف و استفاده از سياره را
دارند .در اين ساختار ،واژه «استفاده» ،دربرگيرنده امكان بهكارگيري سياره بهعنوان ابزار رسيدن به
اهداف خاص بهمنظور انجام اقدامات و تالشهايي فراتر از صرف اكتشاف است .اما معاهده مذكور،
مؤلفههاي دقيقي از چگونگي استفادههاي فراتر از حد اكتشاف مطرح نميكند مگر در شرايط خاص.
براي مثال ،ماده  1اين معاهده ،استفاده را تنها در راستاي اهداف صلحآميز مطرح ميكند .ماده 92
معاهده فضاي ماوراي جو توضيح ميدهد كه دولت ممكن است بهطور فيزيكي بخشهايي از سياره
را تصرف كند .اين ماده مقرر ميدارد« :تمامي ايستگاهها ،تأسيسات ،تجهيزات و وسايل حملونقل
فضايي روي ماه و ديگر كرات بايد براي نمايندگان ديگر دولتهاي عضو معاهده بهصورت متقابل
قابل دسترسي باشد» .اين مسئله مهمي است كه معاهده  9191قطب جنوب كه معاهده فضاي
ماوراي جو بر مبناي آن تهيه و امضا شده است ،به دولتها اجازه ميدهد تا در قطب جنوب،
ايستگاههايي تأسيس كرده و از آن منطقه بهرهبرداري كنند اما نميتوانند مدعي حاكميت بر
قلمروي خاص شوند .بسياري از اين دولتها هنوز در اين منطقه بدون هيچ ادعايي كه اصل عدم
تخصيص را نقض كند حضور دارند .ماده  92معاهده فضاي ماوراي جو ،احداث ايستگاههاي
نيمهدائمي را مجاز دانسته است .داللت اين ماده بر آن است كه دولت حق دارد ديگران را از ورود
به ايستگاه خويش و ساير تجهيزات خود منع كند ،مشروط بر آنكه دسترسي به ايستگاه با اطالع
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قبلي دولت صاحب ايستگاه نباشد و ديگر آنكه دولت صاحب ايستگاه بخواهد مقابله به مثل كند.
اين بند در مغايرت با بند  9اين معاهده قرار دارد كه امكان دسترسي را براي تمامي دولتها به
تمامي نواحي سيارات و كرات ،آزاد گذاشته است .بااينحال ،در اين مورد خاص ،زماني كه منطقهاي
در تصرف دولت ديگر قرار دارد ،امكان دسترسي بيقيدوبند به آن منطقه وجود نخواهد داشت و
چنانچه عمل متقابل دولت متقاضي دسترسي ،در ايجاد امكان دسترسي براي منطقه خويش وجود
نداشته باشد ،دولت متقاضي نيز نخواهد توانست از ايستگاهها و تجهيزات ديگران استفاده كند .در
خصوص مدارهاي ماهوارهاي نيز اصل «عدم تخصيص» همچنان پابرجاست و همان اصولي كه در
خصوص فضاي ماوراي جو حاكم است بر مدارهاي ماهوارهاي نيز حاكم خواهد بود .در همين راستا
اساسنامه اتحاديه بينالمللي ارتباطات در نسخه  2111خود در ماده  4442معادل پاراگراف  911در
خصوص تخصيص مدارهاي ماهوارهاي مقرر ميدارد« :دولتهاي عضو بايد در نظر داشته باشند كه
هريک از مدارهاي مورد نظر آنها ،ازجمله مدار ثابت ماهوارهاي از منابع طبيعي محدود هستند كه
بايد به نحو منطقي ،مناسب و با درنظرگرفتن صرفه اقتصادي و مطابق با مقررات راديويي مورد
استفاده قرار گيرند ،بهگونهاي كه كشورها يا گروهي از كشورها بتوانند دسترسي منصفانه به اين مدارها
داشته باشند .»...درباره مدارهاي ماهوارهاي بايد گفت كه سيستم بينالمللي در خصوص اختصاص
مدارها و به همراه آن ،فركانسهاي راديويي ميتواند نمونهاي از حق اختصاص به حساب آيد.
اختصاص و انتقال مدار و فركانس راديويي ،تحت نظارت اتحاديه مخابرات بينالمللي است .با
توجه به آنكه تمامي دولتها بايد دسترسي عادالنه به اين منابع محدود داشته باشند ،اتحاديه مخابرات
بينالمللي اين موضع را اعالم كرده كه انتقال فركانس ،دائمي و هميشگي نخواهد بود .اين انتقال
براي دوره زماني محدود در نظر گرفته ميشود يعني تا زماني كه تشخيص داده شود دوره زماني كافي
براي مالكان بهمنظور مستهلکكردن سرمايههايي كه براي ارسال و بهرهبرداري از ماهواره اختصاص
داده شده ،واگذار شده است .از ديدگاه عملي ،نظام اتحاديه مخابرات بينالمللي ،مستقيماً حق
بهرهبرداري ايجاد ميكند و آن را به اتباع دولتهاي عضو اختصاص ميدهد .يک شركت ،حقي از
يک آژانس بين المللي در اختيار دارد كه به او حق استفاده از يک مدار و فركانس براي يک دوره قابل
تمديد اعطا ميكند و به اين طريق ،ديگران را از استفاده از آن مدار و فركانس منع ميكند .بهعالوه
اين حقوق ،آزادانه تا حدودي كه مقررات داخلي اجازه دادهاند قابل انتقال خواهد بود .معموالً ماهوارهها
به همراه مدارها و فركانسهاي اختصاصدادهشده به آنها خريدوفروش ميشود21.
1ـ .9سازوكار بهرهبردراي در جو
بهرهبرداري اشخاص خصوصي از هواي اطراف زمين يا همان اتمسفر در دو حالت شامل عبورومرور
27. Sprankling, op. cit., p. 193.
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و حملونقل هوايي و استفاده از آن بهعنوان محيطي جهت انتشار گازهاي گلخانهاي متصور است.
در خصوص حملونقل هوايي« ،پيمان بينالمللي هواپيمايي كشوري» 29،مشهور به معاهده
شيكاگو در  1دسامبر سال  9144در شيكاگو امريكا منعقد شد .اين معاهده ،مهمترين معاهده
مربوط به هوانوردي و حقوق هوايي است .بر اساس پيمان شيكاگو ،كشورهاي متعاهد قبول دارند
كه هر كشور ،نسبت به فضاي مافوق قلمرو خود ،حق حاكميت تام و مطلق دارد .بنابراين بر
اساس اين ديدگاه ،فضاي محاذي اطراف زمين كه باالي قلمرو كشورها قرار دارد ،تحت حاكميت
آن كشورها قرار داشته و خارج از حاكميت آنها نيست ،اما به لحاظ ساختاري ،وضعيتي شبيه
فضاهاي خارج از حاكميت دولتها ايجاد شده است .بااينحال ،زماني اشخاص خصوصي امكان
عبور و بهره برداري از تمامي فضاي جوي كره زمين طبق معاهده مذكور را خواهند داشت كه
دولتهاي متبوع شركتهايي كه پروازهاي منظم دارند ،جهت استفاده از فضاي مافوق ديگر
دولتها ،موافقتنامههايي امضا كنند.
بخشي از هواي محاذي زمين ،روي مناطقي است كه به لحاظ حاكميتي تحت حاكميت هيچ
كشوري نيست .اين موارد ،عمدتاً درياهاي آزاد هستند .ماده  91كنوانسيون  9192حقوق درياها
در خصوص مواردي كه امكان استفاده توسط تمامي افراد را داراست ،در بند (ب) خود ،به آزادي
پرواز بر فراز درياهاي آزاد اشاره ميكند .بنابراين امكان استفاده از جوّ تمامي زمين براي پرواز
هواپيماهاي كشوري غير از سرويسهاي منظم وجود دارد كه عمده اين هواپيماها متعلق به
شركتهاي خصوصي و با مالكين خصوصي هستند.
انتشار گازهاي گلخانهاي در اثر فعاليتهاي صنعتي و غيرصنعتي منجر به تخريب اتمسفر
زمين و بهنوعي ،منجر به سوءاستفاده از اين منبع شده است .بهموجب پروتكل كيوتو كه به
كنوانسيون تغييرات آبوهوايي ريو ضميمه شده ،اين نوع بهرهبرداري به دليل مضربودن انتشار
اين گازها در جو ،محدود شده است .هدف اساسي از پروتكل كيوتو ،تعيين شرايطي است كه
كشورها ،انتشار گازهاي گلخانهاي خود را محدود نموده يا كاهش دهند .با اتخاذ اين هدف،
كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي تبديل به ارزش اقتصادي ميشود .براي آنكه به كشورهايي كه
اهداف اين پروتكل در زمينه كاهش انتشار را رعايت ميكنند كمک شود و براي آنكه بخش
خصوصي و كشورهاي درحالتوسعه تشويق شوند تا در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
تالش كنند ،مذاكرهكنندگان پروتكل ،سه سازوكار بازارمحور ،شامل تجارت دافعات گازهاي
گلخانهاي ،سازوكار توسعه پاك و اجراي مشترك را ترسيم كردهاند 21.عمده استفادهكنندگان و
خريداران و فروشندگان واحدهاي انتشار مذكور و سرمايهگذاران در پروژههاي كاهش انتشار
28. Convention on International Civil Aviation
29. UNFCCC, The Kyoto Protocol Mechanisms, International Emissions Trading Clean Development
Mechanism Joint Implementation, 2007: http://unfccc.int/resource/docs/publications/mechanisms.pdf.
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گازهاي گلخانهاي و بهرهبرداران از امتيازات اين پروژهها اشخاص خصوصي هستند چرا كه عمده
فعاالن صنعتي در كشورهاي توسعهيافته و حتي درحالتوسعه ،اشخاص خصوصي و شركتهاي
تجاري هستند كه دولتها امكان خريدوفروش اين واحدها را به آنها واگذار كردهاند .در واقع،
خريدار نهايي امتيازات ،اغلب شركتهاي خصوصي هستند .معموالً آنها امتياز را يا مستقيماً از
عضو ديگر با هزينه باال ،از واسطه ،از توسعهگر  91،JI/CDMيا از بورس خريداري ميكنند.
1ـ .4سازوكار بهرهبرداري در قطب جنوب
با توجه به آنكه قطب جنوب از ابتدا مورد توجه بسياري كشورها براي مالكيت و تصاحب
بخشهايي از آن بوده است ،معاهده  9191قطب جنوب ،اعضاي امضاكننده اين معاهده را از
طرح هرگونه ادعا در خصوص حاكميت بر مناطق مختلف قطب جنوب ،منع ميكند .اين موضوع
در مواد مختلف اين معاهده قابل مشاهده است.
ماده  2معاهده قطب جنوب و همچنين بند  9از ماده  9پروتكل  9119معاهده قطب جنوب،
جهتگيري تمامي فعاليتهاي قابل اجرا در قطب جنوب را در راستاي انجام تحقيقات و مطالعات
علمي در اين منطقه ميداند .ازاينرو امكان بهرهبرداري و استخراج منابع و معادن اين منطقه در
معاهده  9191پيشبيني نشده و حتي در ماده  1پروتكل  9119بهصراحت ،انجام هرگونه فعاليت
مربوط به منابع معدني اين منطقه ،غير از فعاليتهايي كه مربوط به مطالعات علمي است ممنوع
شد ه است .همچنين امكان بازديد گردشگران از اين منطقه وجود دارد .اين امكان در پروتكلي كه
توسط اعضاي معاهده در سال  9119امضا شد ،پيشبيني شده است.
پروتكل  9119حفاظت محيطي در خصوص گردشگري و فعاليتهاي غيردولتي (خصوصي)
كاربرد دارد .پروتكل به دنبال آن است تا اين قبيل فعاليتها اعم از فعاليتهاي دولتي و
خصوصي ،منجر به ايجاد اثرات زيانبار براي محيطزيست قطب جنوب و كاهش ارزش علمي و
زيبايي آن نشود .مطابق اين پروتكل ،ضروري است كه گردشگري و فعاليتهاي خصوصي
بهصورت كامل از قوانين داخلي خود و مقرراتي كه نظام معاهده قطب جنوب ايجاد نموده و
همچنين ديگر قوانين داخلي و مقرراتي كه در صدد اجراي موافقتنامههاي بينالمللي بهمنظور
حفاظت محيطي ،آلودگي و ايمني محيط قطب جنوب است ،تبعيت كنند .همچنين الزم است
آنها از شرايطي كه از سوي سازمانها و اُپراتورها ذيل پروتكل حفاظت محيطزيست قطب
جنوب و ضمايم آن تدوين شده است ،تبعيت كنند99.
با توجه به آنكه در هيچيک از اسناد مذكور ،بحثي از مسئوليت دولت در قبال اعمال اشخاص
30. Joint Implementation/ Clean Development Mechanism
)31. http://www.ats.aq/documents/recatt/att245_e.pdf. p. 4. (Last seen 07/09/16
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خصوصي تابع وي نيامده است ،نميتوان قائل به مسئوليت دولت بود ،بلكه اين مسئوليت متوجه
شخص خصوصي ناقض مقررات است .بااينحال ،دولتها وظيفه دارند تا اعزام و انجام فعاليت
توسط اشخاص متبوع خود را ذيل بند  9ماده  1معاهده قطب جنوب به ساير اعضا اطالع دهند.
تشخيص كوتاهي دولت عضو در نظارت نسبت به اطمينان نسبت به رعايت مقررات از سوي
شخص خصوصي متبوع ،بر عهده ساير دولتهاي عضو خواهد بود چرا كه بهموجب بند  1معاهده
 9191و ماده  94پروتكل حفاظت زيستمحيطي ،وظيفه و حق نظارت بر رفتار دولت بر عهده
ساير دول عضو است و از اين حيث بايد نماينده ناظر تعيين كنند.
برخالف بهرهبرداري از منابع معدني قطب جنوب ،در خصوص بهرهبرداري از آبزيان و صيد
آنها ممنوعيتي مالحظه نميشود و اين امكان با رعايت محدوديتها و شرايط ويژه «كنوانسيون
حفاظت از منابع جاندار دريايي قطب جنوب» 92،مصوب  9191مبني بر حفظ منابع موجودات زنده
اين ناحيه امكانپذير خواهد بود .بنابراين نميتوان قائل به ممنوعيت بهرهبرداري و صيد منابع زنده
دريايي قطب جنوب بود ،بلكه اين بهرهبرداري توسط اشخاص خصوصي بايد مطابق محدوديتهاي
ويژه باشد .چنانچه شخص خصوصي تابع كشوري باشد كه اين معاهده را امضا نكرده است ،بايد با
احترام به اهداف اين كنوانسيون ،از منابع زنده قطب جنوب بهرهبرداري كند.
نخستين اقدامي كه بايد دولت هاي عضو براي حفاظت از منابع زنده قطب جنوب انجام بدهند
نظارت بر روند بهرهبرداري اشخاص و دولتها از اين منابع است .در مرحله بعد ،اقداماتي كه
دولت هاي عضو بايد در زمينه حفاظت از منابع زنده دريايي قطب جنوب انجام دهند ،شامل تعيين
ميزان ،گونه و جنس آبزياني كه امكان صيد آنها وجود دارد ،تعيين پراكندگي اين آبزيان ،تعيين
مقداري كه در يک منطقه ،امكان صيد آنها وجود دارد ،تعيين گونههاي تحت حفاظت ،تعيين
فصلهاي صيد و تدوين مقررات مربوط به صيد اين آبزيان ،همگي مواردي است كه بر عهده
دولتهاي عضو است 99.اشخاص خصوصي بهرهبردار منابع جاندار دريايي قطب جنوب بايد تابع
اين مقررات و سازوكارها باشند.
نتیجه
اموال خارج از حاكميت دولتها تحت حاكميت و مالكيت هيچ كشور يا شخصي قرار نميگيرد.
لذا آنچه در رابطه ميان اشخاص خصوصي با اين اموال مطرح ميشود ،امكان و ايجاد حق
بهرهبرداري از اين اموال است.
مباني مختلفي حق بهرهبرداري اشخاص خصوصي را توجيه ميكند كه ميتوان به مواردي
)32. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR/1980
)33. CCAMLR/1980/ ART.IX (2
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چون حق طبيعي و حقوق بشر اشاره كرد و از رهيافت اين دو مبنا مفاهيمي چون ميراث مشترك
بشريت ،پايهريزي و تقويت ميشوند .در كنار اين مفهوم ،مفاهيم مكمّلي چون نگراني مشترك
بشريت نيز قرار ميگيرد .استفاده از اين مفاهيم ،منجر به ايجاد سازوكاري در راستاي بهرهبرداري
منصفانه با درنظرگرفتن نفع كلّ بشريت ميشود.
با شكلگيري مفهوم ميراث مشترك بشريت ،اصولي در بهرهبرداري از اموال خارج از
حاكميت دولتها قوام مييابد كه به نحوي سازوكار كلّي بهرهبرداري از اين اموال را تعيين
ميكند .اين اصول ،شامل اصل عدم اختصاص ،بهرهبرداري صلحآميز ،مديريت مشترك و جمعي،
انتفاع نوع بشريت و بهرهبرداري با معيارهاي محيطزيستي ،از يک سو حق استفاده و بهرهبرداري
را به اشخاص خصوصي داده و از سوي ديگر ،منافع واالتري را حفظ ميكند .اين سازوكار،
دولتها را واسطههايي بهمنظور نظارت و مديريت عالي بهرهبرداري معرفي ميكند .هرچند
دولتها خود نيز به نيابت از ملتها امكان بهرهبرداري دارند.
مصاديقي كه اشخاص خصوصي امكان بهرهبرداري از آن را مييابند ،در چهار حوزه درياهاي آزاد،
جو ،ماوراي جو و قطب جنوب قرار دارد كه هريک بر اساس استفادههاي ممكن از اين مناطق ،تعريف
شده است .براي نمونه ،درياهاي آزاد ،منابع آبزي و غيرآبزي در خود دارد كه آزادي بهرهبرداري از آن،
تابع شرايطي است .بااينحال ،منابع معدني اين درياها خود از اهميت ويژهاي جهت بهرهبرداري
برخوردار است .استفاده از جو ،جهت حملونقل هوايي و انتشار گازهاي گلخانهاي ،استفاده از ماوراي
جو ،جهت بهرهبرداري از مدارهاي ماهوارهاي و سطح ساير كرات و اجرام سماوي و استفاده از قطب
جنوب در راستاي بهرهبرداري از جانداران خشكي و آبي و منابع معدني با درنظرگرفتن محدوديتهاي
موجود ،ازجمله مصاديق بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتهاست.
با تأييد امكان بهرهبرداري اشخاص خصوصي از اين منابع ،سازوكار ،روش و چگونگي
بهرهبرداري اين اشخاص برحسب مناطق مختلف ،مورد بحث است .نتيجه تمامي مباحث موجود
درباره سازوكار بهرهبرداري اشخاص خصوصي ،عدم امكان بهرهبرداري خالف مقررات و قواعدي
است كه نظام بينالمللي در زمينه بهرهبرداري از اموال خارج از حاكميت دولتها تدوين كرده
است .در اين سازوكار ،دولتها نقش ناظر داشته و در راستاي اين نظارت ،وظايف و تعهدات و
مسئوليتهايي بر عهده دارند .اگر درحاليكه اشخاص خصوصي به محيطزيست منطقه خسارت
برسانند ،دولتها به وظايف نظارتي خود عمل نكرده باشند ،مكلف به جبران خسارت هستند.
عالوه بر دولتها ،نهادهاي بينالمللي همچون مقام بينالمللي اعماق درياها يا اتحاديه مخابرات
بينالمللي ،نهادهاي ناظري هستند كه عالوه بر نظارت ،امكان صدور مجوز در خصوص
بهرهبرداري اشخاص خصوصي را در اختيار دارند و اصوالً قراردادهاي بهرهبرداري اشخاص
خصوصي در موارد خاص ،با اين نهادها منعقد ميشود.
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