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Article Info Abstract 

Original Article With the tremendous developments in space technologies in recent years, artificial 

intelligence is used instead of humans in decision-making. Artificial intelligence (AI) by the 

ability to think logically, manage its actions and correct its decisions when external 

conditions change without human interference. New intelligent and autonomous space 

technologies are being developed for various space activities. It uses for different 

applications such as processing of space data and information, debris removal, and 

exploration and extraction of natural resources in outer space. However, regulating the 

activities of space-faring and especially private actors in the use of AI in space technology 

and dispute settlement between the states have become one of new issues in international 

space law. Since the state's responsibility in space law is explained based on human 

behaviour, the issue arises that the existing international space regulations related to the 

state's responsibility to regulate space activities and their liability that is based on human 

behaviour can still be applied to the use of the new technologies or we need the new legal 

measures in international space law. It seems that with the extensive interpretation of 

Articles 6 and 7 of the Outer Space Treaty regarding state responsibility and liability, these 

provisions can still be considered applicable. Nevertheless, the new international space 

regulations can be an essential step in better determining and recognizing the state 

responsibility and liability of space actors that use space technologies that use AI. 
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 یی فضا  ی ها ی در فناور   یاستفاده از هوش مصنوع   ی الملل ن ی ابعاد حقوق ب 
 حمید کاظمی 

 ران یتهران، ا ،یو فناور قاتیپژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحق اری استاد 1

 چکیده  اطالعات مقاله 

استفاده شده    هایریگمیانسان در تصم  یجابه   یاز هوش مصنوع  جی تدربه  ،ییفضا  یهایدر فناور  ر یبا تحوالت چشمگ پژوهشی مقالۀ  
و تصح  تی ریمد  ،یتفکر منطق  ییتوانا  یاست. هوش مصنوع  تغ   هامیتصم  حیاعمال خود    ط یدر شرا  رییدر صورت 

ها و  پردازش داده  رینظ  ییگوناگون فضا  یهاتیلهوشمند با هدف انجام فعا  ییفضا  نی نو  یهایرا دارد. فناور  یخارج
فضا پسماندها  ،ییاطالعات  طب  ،ییفضا  یحذف  منابع  انسان   یع یاستخراج  دخالت  بدون  اکتشافات  و    ی فضا 

با توسعه  درحال به   ییفضا  گرانی باز  ت یفعال  میتنظ  ن،یاوجود    هستند.  ا  یخصوص   گرانیباز  ژه ی وو  بر  نظارت    ن یو 
شده   ییفضا  المللنیدر حوزٔه حقوق ب  دیاز مسائل جد  یک ی  های نوع فناور  نیدر استفاده از ا  اهتوسط دولت  هات یفعال

ازآن تعهد دولت است.  بجاکه  مبنا  ییفضا  المللن یها در چهارچوب حقوق  انسان  یبر  در    نییتب  یرفتار  شده است، 
مسئله مطرح    نی ها، اعملکرد آن  زهوشمند و جبران خسارت حاصل ا  ییفضا  یهایمواجهه با نظارت بر عملکرد فناور

 ی هاتینظارت بر فعال  یها برادولت  یالمللنیب  تیمسئول   موجود درخصوص  ییفضا  یالمللنیمقررات ب  ایکه آ  شودیم
اعمال شود    زین   هایفناور  ن یهمچنان بر استفاده از ا  تواندی است، م  یبر رفتار انسان  یو جبران خسارت، که مبتن   ییفضا

در باب   1967جو    یماورا  یمعاهدٔه فضا  7و    6موسع مفاد مادٔه    ریشود. با تفس  نی تدو  ینی نو  ییفضا  تمقررا  دیبا  ای
مقررات    نیا  توانیجبران خسارت، م  یبرا  تیمسئول   نیو همچن   ییفضا  یهات ینظارت بر فعال  یها برادولت  تیمسئول 

قابل  با  را همچنان  ور خاص طبه  دیجد  ییفضا  یالملل ن یب  مقررات  نی تدو  رسدینظر مبه    ن،یاوجود  اعمال دانست. 
 ی هایاز فناور  ییفضا  گرانی نظارت بر استفادٔه باز  یها برادولت  تیبهتر مسئول   صیو تشخ  نییدر تع  یگام مهم  تواندیم
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 مقدمه 

  د یتقل  انسان  ذهناز    که  است  ی شناخت  فناوریو متضمن    کند ی م  عمل  انسان   ذهن  به  هیشب  یحدود  تا  که  است  یاانهیرا   ی ستمیس  ی مصنوع   هوش 
 ی برداربهره   توسعهٔ   با  ،رونیازا .  دشوی تر مرنگکم  ی نقش عامل انسان   رد،یبگ  میانسان تصم  یجابتواند به  ی هوش مصنوع   که زانیهر م  به .  کند ی م

فناور  ی مصنوع   از هوش  فناور  نینو  یهایدر   ی و هوش مصنوع   شده  کمتر  ج ی تدربه  های ریگم یانسان در تصم  دخالت  ،یی فضا  یهایازجمله 
 . (Abashidze et al., 2022, p. 1)کرده است  دا یپ گوناگون طیانسان را در شرا  یجابه ی ر ی گمیتصم تیقابل

 یهاکاربرد ربات  ا یها  و ماهواره   ماها یمثل فضاپ  ییفضا  یهایاستفاده از فناور  ،کنونتا  یالدیم  1۹60  از دههٔ   یی،فضا  یها تیشروع فعال  از
  ی هادر سال ،لکن.  دارند   ی انسان  رفتار   و  هوش   که  است  انجام شده   ی انمعمواًل توسط فضانورد   یاز اجرام آسمان  ی عیدر استخراج منابع طب  یی فضا

  ی است که از هوش مصنوع   رخ داده  ایهیپاو خدمات فضا  ی اماهواره   ی هاستم یمخصوصًا س  ییفضا  یهایدر فناور   ی ریچشمگ  تتحوال   ،ریاخ
  کند فراهم می   ی هوش مصنوع   توسعهٔ   یبرا   مناسب  ی بستر  ماهایفضاپ  تیماه  کهجاآناز.  شودی ماستفاده    هاآنانسان در    یجابه  ی ر یگمیتصم  یبرا 
  ی هایفناور  ازحال حاضر    در  دارند،  را   ی استفاده از هوش مصنوع   تیقابلازدور و ارتباطات از راه دور  سنجش  ری نظ  یی فضا  یهاتی فعال  همهٔ   باً ی تقر  و

  ،هایفناور  ن یااز    ی ریگبهره   با .  د شوی م و اکتشافات استفاده    فضا   در  ی ع یطب، استخراج منابع  یی فضا  ی پسماندهاحذف    ی برا   هوشمند   ییفضا  نینو
، نظارت  یکشاورز  خدمات، یبریساو  ی مل تیامن نیهوشمند، تأم یشهرها تی ری ونقل، مد حمل ازجمله گوناگون یهانهیدر زم ی بهتر خدمات

 .دشوی م  عرضهعموم  به یی وهوا آب  راتییبر تغ
 عرصهٔ   در  ید ی جد   یهاچالش  ،مند هوش   هٔ یپاخدمات فضا  ش گستر   با  ،یی فضا  یهافناوریدر    ی استفاده از هوش مصنوع   یایمزا   رغمی عل

مشارکت    نیجو و همچن  یماورا   یمنظور کاوش در فضا به  ی،مجهز به هوش مصنوع   یهایشده است. استفاده از فناور  دار ی پد   یی فضا  یهاتیفعال
  ن ی. اآورد   خواهد   وجود  به  هادولت  تیتعهدات و مسئول   درخصوص   را   یاناخواسته  یامدهای، پیی فضا  یو خدمات تجار  یکاربرد   یهادر برنامه

  در   یمد ناکارآ  دلیلبهگرفت. محتمل است    دهی ها را نادآن  توانی است که نم  یی هایفناور  نیاز چن  نادرست  ایدرست    از استفادهٔ   ی ناش  امدهایپ
  ،نیهمچندر فضا وارد شود.    ای   نی زم  یبه جان و مال افراد در رو  یی ها خسارت   رد،یگی م   میکه مستقل از انسان تصم  ی،مصنوع   هوش   عملکرد 

  تیامن  ای  شوداشخاص نقض    ی خصوص   می حقوق مربوط به حر  را کهاحتمال  این    ی مجهز به هوش مصنوع   هٔ یفضاپا  یاز کاربردها  یبرداربهره 
  ی ادی ز  اطالعات  ،ی هوش مصنوع   قی از طر  ها آنو پردازش    یی فضااطالعات    ،هاداده  حجم   شیافزا . با  ابد یی م  شیشهروندان به خطر افتد افزا 

و    ی قیاشخاص حق  ی خصوص   ا یممکن است اطالعات محرمانه    هادادهاطالعات و    نیا  انی. در مرد یگی م   قرار  عموم   دسترس   درگسترده    طوربه
 . (Martin & Freeland, 2020, p. 278)شود افشا ها آن تیبدون رضانیز  ی حقوق 

منع    1تیمسئول شده است و    نییتب  یی فضا  المللنی بخسارت در حقوق    جبرانو    یی فضا  یهاتیفعالبر    هادولت  نظارت   جاکه مسئلهٔ ازآن
مبنا  ی المللنیب  ارتکاب عمل متخلفانهٔ  مبنا  2ت یو مسئول   6  مادهٔ   یبر  بر  فعال  معاهدهٔ   7مادٔه    یجبران خسارت  بر  ناظر  ها در  دولت  تیاصول 

 مراقبت عدم  نیارتباط ب  مستلزم   کهجو(    یماورا   یفضا   معاهدهٔ )  1۹67  یاجرام آسمان   ری ازجمله ماه و سا  جو  یماورا   یاکتشاف و استفاده از فضا
 گران ی ازجمله باز  یی فضا  گرانیباز  تینظارت بر فعال  تیمسئول که    د ی آ ی م  شیپمسئله    نیا   ،اثبات شده است  است  ی رفتار انسان  ناشی از  خساراتو  

  کامالً   ای  شودی م   رنگکم   ی مصنوع   هوش   ی ر یگمیبا تصم  انسانی   رفتار  که ی درحال  شود،  نیی تع  و  مشخص  مقررات  نیا  یمبنا  بر  تواند ی م  ی خصوص 
 . اثر خواهد شد بی 

  ن ییتع  در   یکه با استفاده از هوش مصنوع   یی ها چالش  بر  ی المللنی بو امکان اعمال مقررات    ی جار  یی فضا  الملل نیبحقوق    ،مقاله  نیا  در
 صالح، یذ  دولت   با توجه به  ،مواد  نیا  موسع   ریتفس  با.  شودی م  بررسی خواهد آمد    شیجبران خسارت پ  نینظارت و همچن  یبرا   هادولت  تیمسئول 

.  کرد   نییتع  هادولت  هایی برایتیهمچنان مسئول   توانی م  د،کننی استفاده م  ی که از هوش مصنوع   فضایی   هایفناوریدر    یی فضا  هایت یفعال  یبرا 

 
1. Responsibility  

2. Liability 
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از    یها دولت  تیمسئول   نییتب  ،نیهمچن   یامعاهده  حقوق  در  ،کنند ی م  استفاده  ی مصنوع   هوش   از  که  یی،فضا  یهافناوریمتعاهد در استفاده 
 . باشد  یی فضا ی المللنی ب حقوق در یمهم  گام تواند ی م

   ی به استفاده از هوش مصنوع   یی فضا   الملل ن ی ب  حقوق   رویکرد 

حاضر    یی فضا   یهافناوری  در  ی مصنوع   هوش   توسعهٔ   ی،طورکلبه حال  مقررات    بادر    در   هنوز  واست    روروبه  االجرا الزم  ی المللنیبفقدان 
 نقش  ریاخ  یهاسالدر    که  یی،فضا  نرم«   حقوقاست. »  نشده  ی بررس   می مستقو    حی صر  طوربه  یی فضا  « نرم   حقوق»و    « سخت  حقوق»ارچوب  هچ

  در مقابل   تی احراز مسئول   درخصوص   ها دولتبا  برخورد    ی برا   یی هادستورالعمل  ای  مقررات  ،است  کرده  فایا  ییفضا  یهاتیفعال  میتنظ  در  بسیاری
از هوش مصنوع  اگرچه    نکردهارائه    یی فضا  یهافناوریدر    ی استفاده   هوش   یهافناوری  از  استفاده  به  مربوط   مسائل  ی الدیم  2018  دراست. 

  نیا  دردستور کار    موضوع و    شد   مطرح   1)کوپوس(   جو  یماورا   یفضااز    زیآمصلح  استفادهٔ   تهٔ یکم  یهاتیفعال  از  ی بخش  مثابهٔ به  فضا  در  ی مصنوع 
  از ملموس    ی و دستاورد حقوق   جهینت  بدون  موضوع   نیا  ی بررس   ،بود  یاماهواره   ریتصاو  پردازش   یبرا   ی مصنوع   هوش   ازخاص استفاده    طوربه  سال

  قرار   کوپوس   کار  دستور  درو مستقل    جداگانه  ی موضوع   مثابهٔ به  ی مصنوع   هوش   موضوع   ،کنونتا  ،زین  آن  از  بعد .  شد   خارج   این کمیتهدستور کار  
 (. Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 2018) است نگرفته

بر    ،است  دهیرس   بیتصو  به  ملل  سازمان  توسط  ی المللنیب  معاهدهٔ   پنجارچوب  هچ  درکنون  تاکه    یی،فضا  « سخت  حقوق» حاکم 
ها در اکتشاف  دولت  یهاتیاصول ناظر بر فعال  معاهدهٔ   ی عنــ ی  یی فضا  ی المللنیب  معاهدهٔ   چهار  ،پنج معاهده  نیا  از  .است  یی فضا  یهاتیفعال

  بازگرداندن  فضانوردان،  نجات  به  مربوط   نامهٔ موافقت جو(،    یماورا   یفضا   معاهدهٔ )  1۹67  ی اجرام آسمان  ریو استفاده از فضا ازجمله ماه و سا
از اجسام    ی خسارت ناش   خصوص در  یالمللنیب  تیمربوط به مسئول   ونیکنوانس،  1۹68جو    یماورا   یبه فضا  شدهپرتاب  یایاش  اعادهٔ   و   فضانوردان

  ( 1۹74ثبت    ونی)کنوانس  1۹74جو    یماورا   یشده به فضاپرتاب   یایمربوط به ثبت اش  ون ی( و کنوانس1۹72  تیمسئول   ونی)کنوانس  1972  یی فضا
  ،(1۹78ماه    نامهٔ موافقت  ی آسمان  اجرام  گری د  وماه )  یبر رو  ها دولت  هایتیحاکم بر فعال  نامهٔ موافقت  ی عنی  ،پنجم  معاهدهٔ اند و  شده  االجرا الزم  ــ
پنج    نیا  .( Masson-Zwaan & Mahulena, 2019, p. 32)  نشده است  االجرا الزم  هنوز   ،آن  بیتصو  از   سال   45  از   شی گذشت ب  رغمی عل

  یی فضا  یهاتیفعالهرگونه    یبرا   را   ی کل  ی اصول   فقط  و  ستند ین  ی مصنوع   هوش   یهافناوری  ازاستفاده    خصوص در  حی صر  ی مقررات  یحاومعاهده  
 :هستند  ری ز موارد  بر ناظر شتریبکلی  قواعد   و اصول  نیا ی،طورکلبه .کنند ی م انیب

 .شود انجام کشورها همهٔ   سود  و نفع به جو ی ماورا  یفضا از استفاده و اکتشاف (1
 . شود  انجام دیبا ی المللنیب حقوق  با مطابق یی فضا یهاتیفعالو  رد یگی قرار نم  یکشور چیه ی مل  تصاحب و تصرف  مشمول  فضا (2
 انجام شود. در این خصوص  هادولت ریسا منافع  گرفتن نظر دربرای  الزام و یهمکار اصل براساس  باید یی فضا یهاتیفعال (3
گاه   خود یی فضا یهاتیفعال جینتا  و هامکان ر،یمس ت،یماه از  را  ی علم  جامعهٔ  و مردم عموم  دیبا ها دولت (4  .کنند آ
و  گر ی د  یهادولتو در مقابل    المللنیب  عرصهٔ   در  ی مل  یها تیفعال  تماممسئول    هادولت  (5 ا  ،هستند    د یبا  ،خسارت   جادیدر صورت 

 .کنند خسارات را جبران  

 و   حی صر  مقررات   و  ها دولتبر عملکرد    ناظر  و   ییفضا  ی المللنی بدر مقررات    شدهتبیین  تیمسئول   اصل  که جاآناز  مذکور،اصول    ان یم  از
  نقطهٔ نظر بود که    ن یبر ا  توانی م وجود ندارد،    تیمسئول   در حوزهٔ   مخصوصاً   یی فضا  یها فناوریدر    ی مسائل هوش مصنوع   درخصوص  شفاف

 ستم یاز س  استفادهباشد.    ی عملکرد هوش مصنوع   با   تیتطابق قواعد و اصول مسئول   یبرا   یاستفاده از هوش مصنوع   ی بایدچالش حقوق   نی آغاز
توسط انسان به   انهیو انتخاب را   انهیکمک را و انتخاب انسان به  لیوتحله ی تجزاز    ی جی تدر  راتییباعث تغ  یی فضا  یهاتیفعالدر    ی هوش مصنوع 

 
1. The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) 
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مستقل شده    طوربه  ی مصنوع   هوش   توسط  آن  یو اجرا   میتصم  اتخاذو    ی به عملکرد انسان  ازیبدون ن  ی نیماش  خودکار  واطالعات    لیوتحله ی تجز
 . (Cuellar, 2017, p. 30) است

 یی فضا   المللی بین   ت ی مسئول   ی ها چالش 

  به   را   ی المللنیب  تیمسئول   انتساب  ی چگونگ  مسئلهٔ   فضا،در    نوین  یی فضا  گران ی باز  توسط  ی،مصنوع   هوش   با   ییفضا  یایاستقرار و استفاده از اش
جبران خسارت    ،یی فضا  یهاتی فعالنظارت بر    رینظ   ی معاهدات در مسائل  ن یدر ا  تیمسئول   اصول   کهچرا   ؛ساخته است   انیمتعاهد نما  یهادولت

محور بر رفتار انسان  ی مبتن  یی فضا  یهاتیفعالدر    هاآن  ی خصوص   می حرو اطالعات اشخاص و نقض    هاداده   یافشا  تاً ینهابه اموال و اشخاص و  
الزم    ،د ی چالش جد   نیپاسخ به ا  یبرا   .(Stewart, 2019, p. 2) است  دی جد   یبررس   ازمند ین  ی بر هوش مصنوع   ی آن با رفتار مبتن   قیتطب  و  است

حقوق   ابتدا  بررس   یی فضا  المللنیباست  باید   ی موجود  همچنین،  مقررات    شود.  که  شود  مسئول   موجود  ی المللنیبمشخص   تیدرخصوص 
 . ریخ ا یاعمال است قابل زین ی استفاده از هوش مصنوع  یامدها یهمچنان بر پ

 فضایی    ی ها ت ی فعال   م ی ظارت و تنظ ن   در مقابل   ت ی مسئول 

فضای    هٔ معاهد   6  هٔ . ماداستشناخته    ییفضا  یهاتیفعال  ی المللنیب را مسئول    ها دولت  متحد  ملل سازمان    1۹67فضای ماورای جو    هٔ معاهد 
اعم از   ،ی اجرام آسمان  گری جو، شامل ماه و د  یماورا   یدر فضا  ی مل  یهاتیعضو معاهده به جهت فعال  یهاکه »دولت  دارد ی ماورای جو بیان م

مطابق با مقررات    یمل  یهاتیکه فعال آن  ن یتضم  یانجام شوند، و برا   یردولتیغ  ینهادها  ای  یدولت  یتوسط کارگزارها  هاتیفعال  لیقب  ن یکه اآن
شامل ماه  جو،    ی ماورا   ی در فضا  یردولتیغ  ی نهادها  یهاتیهستند. فعال  یالمللنیب  تیمسئول   یشوند، دارا ی حاضر انجام م   ۀ در معاهد   شدهنییتع

  یرا در فضا یی هاتیفعال  ی المللنیسازمان ب  کیعضو معاهده است. هرگاه    ی اجازه و نظارت مستمر دولت مقتض  ازمند ین  ،ی اجرام آسمان   گری و د
عضو    یهاو دولت  ی المللنیآن سازمان ب  ۀمعاهده بر عهد   نیبه ا  یبند یپا  تیانجام دهد، مسئول   ی اجرام آسمان  گری جو، شامل ماه و د  یماورا 

 کننده در آن سازمان خواهد بود«.شرکت ۀ معاهد 
توسط ها این فعالیتخواه  ، استفضایی  یها تیها نظارت بر فعالالمللی دولتنمسئولیت بی  ،جو یماورا یفضا معاهدهٔ  6 هٔ ماد یمبنا بر

  ییفضا  یهاتیفعالو نظارت بر    الزم  یصدور مجوزها  ی عنی  ی اساس  عنصر. دو  دولت  تیشوند خواه توسط نهاد خصوصی تحت تابع  انجامدولت  
مجوز    کسبمستلزم    جو   در فضای ماورای  ی خصوص   یها. فعالیت شرکتکنند ی م  فایرا ا  ی نقش اصل  هادولتبه    تیانتساب مسئول   درخصوص 

برا   ی متعاهد   دولتو نظارت مستمر  از     یهاتیفعال  ی اصل  گران ی بازها  دولت  ،قتیدرحق.  را دارد   تیمسئول   ن یا  یخواهد بود که شأنیت الزم 
که عضو معاهده    یی هاد. دولتنباش  ی خصوص   ا ی  ی دولت  وفضایی ماهیتًا علمی یا تجاری    یهاتیکه فعالاند، مستقل از این شده  شناختهفضایی  
  داشتهنظارت مستمر    هاآنخود بر طبق قوانین ملی مجوز صادر کنند و بر عملکرد    متبوع  یهاشرکت  یی فضا  تیفعال  شوند برایمتعهد می هستند  

 . (von der Dunk, 2015, p. 1) باشند 
 ی و بخش خصوص   ی نظارت بر عملکرد بخش عموم  یبرا   هادولتکه    آید برمی فضای ماورای جو    معاهدهٔ   6  منطوق مادهٔ   از  ،طرف   کی  از

  شود ی م  نقضدولت متعاهد    هرالملل توسط  حقوق بین  زمانی .  دارند   تعهد المللی  رفتار خطاکارانه و عمل متخلفانه از نظر بین  وقوع خود بر مبنای  
 ی هاتینظارت مستمر دولت متعاهد بر فعال  ا ی  انجام شوند بدون مجوز معتبر    آن دولتمتبوع    یو خصوص   ی دولت   ی فضایی نهادها  ی هاتیکه فعال

طور صحیح و مؤثر رژیم صدور مجوز و تداوم  دولتی که به  شود ی م  استنباط  ماده  نیااز مفهوم مخالف    ،گری د طرف  ازنشده باشد.    محققفضایی  
است   اثباتقابلت دولت متعاهد زمانی  تحقق مسئولیعدم  ،نیبنابرا   .شود مسئول شناخته نمی   کندنظارت را بر نهادهای داخلی کشور خود اعمال  

اند توسط بخش خصوصی به طور غیرقانونی هایی که به خسارت منجر شدهفضایی، فعالیت  یهاتیفعال  از  دولتالزم    هایمراقبت  رغمی عل  ،که
 . ند باش انجام شدهیا تحت صالحیت دولت ثالث  آن دولت یو بدون مجوز در قلمرو



 1402  بهار و تابستان ،  7، شمارۀ  4دورۀ    ، های نوین دوفصلنامۀ علمی حقوق فناوری 

168 

دهد  علیه دولتی را می   تیمسئول   یدعوا   اقامهٔ   اجازهٔ   متخلفانه  عملشود که دکترین  استنباط می   نیجو همچن  یفضای ماورا   معاهدهٔ   6  از مادهٔ 
هرچند هیچ خسارتی ایجاد نشده    ،فضایی را تحت صالحیت خود اجرا نکرده باشد   یهاتیکه تعهد مربوط به صدور مجوز و نظارت بر فعال

فضایی تحت صالحیت خود را بدون نظارت صحیح  ی هاتیفعالاجازٔه المللی دولتی که مسئولیت بینبرای کافی دلیل  ،ماده  ینا براساس باشد. 
کند. در  ی نم  لی تحم  ی ردولتیغ  یبه نهادها   ی میتعهد مستق  گونهچیحقوق فضا ه  یامعاهده  می رژ  ،نیبنابرا   .شود ی م  محققد  کنمی   صادرو منطقی  

مؤسسات   یی فضا  یهاتیکه فعال  کند می   حی و تصر  د کنی م  لیتحم  ،هادولت  ی عنی،  یی فضا  گرانی را به باز  تعهداتو    هاتی، تمام مسئول مقابل
  یی فضا  گرانی اگر باز  ، نیبنابرا   .دشو ی اعمال نم  ی بر بخش خصوص   ماً یمستق  ی امعاهده  می و رژ  است ها  نظارت دولت  تی تحت محدود  ی ردولتیغ

  شود ی م  مطرح پرسش    نیدهند، ا  انجام  یی فضا  تیدولت ثالث فعال  تیصالح   تحت ندهند و    انجام  یی فضا  تیدولت متبوع خود فعال  نظارت   تحت
 ,Cheng)  را به عهده دارد  یی فضا   ی خصوص   انگری باز  نیا  ی المللنیب  تیمسئول   ــ  دولت ثالث  ای  آن بازیگراندولت متبوع  ــ    دولت  کدامکه  

1995, p. 307) . 

  ون یدر کنوانس  ،بیترت دولت پرتابگر به  ،یی فضا  جسمثبت    تیمسئول   ایجبران خسارت    تیمسئول   درخصوص   ،یی فضا  المللنیب  حقوق  در
مربوط جو که    یماورا   یفضا  معاهدهٔ   6  مادهٔ   در   لکن.  است  شده  شناخته  مسئول  ، دولت1974  یی فضا  جسمثبت    ونیو کنوانس  1972  تیمسئول 

و او را    دارد   اشاره   1«صالح یذدولت    ایدولت مناسب و  »به    ماده  نیا.  است  اصطالح استفاده نشده   ن یاست از ا  ییفضا  یهاتی نظارت بر فعال  به
.  دارند مطابقت    جو  یماورا   یفضا  با معاهدهٔ   او  ی ردولت یغ  ینهادهاو    یدولت  ینهادها  یی فضا  یهاتیحاصل کند که فعال  نانیاطم  کند ی ملزم م

استاندارد    چی ه  ،است  نکرده  فی را تعر  « صالح یذدولت  »در حقوق فضا اصطالح    یامعاهده  میاز رژ  ی گرید  مادهٔ   چیماده و نه ه  نیجاکه نه اازآن
 ونیو کنوانس  تیمسئول   ونیکنوانس  دو  یمبنا  بر  قیمض  ریبا تفس  ،توانی م  ،البتهوجود ندارد.    « صالح یذدولت  »   نییتع  یبرا   ی موردتوافق  ی حقوق 
نظارت بر    یکه برا  یی هادولترا به    صالح یذ  دولت  توانی مموسع    ریبا تفس  که ی درحالدانست،    صالح یذ   دولت   همان  را پرتابگر    دولت  ،ثبت

 . (Cheng, 1998, p. 7)داد   تعمیم ،هرچند دولت پرتابگر نباشند  ،ندهست ترمتبوع خود مناسب ینهادها
باشد    ،صالح یذ  دولت پرتابگر    ی« مسئول انگارسهلمراقبت و  » بر استاندارد    ی ارچوب نظارت مبتنهچ  در  گر،ید  یدولت  ایخواه دولت 

  فهیوظ   مسئول   دولت کند.    اعمالهوشمند را    یی فضا  جسم  برنظارت خود    تیمسئول   ید با  همچنانبنا بر استاندارد مراقبت    متعاهد است. دولت  
و نظارت    و  کرده  صادر  شودی پرتاب م  ی ردولتیغ  ینهاد  توسطکه    را هوشمند    یی فضا  جسم   کی  برای  الزمحاصل کند که مجوز    نان یدارد اطم
،  نیبنابرا   .نشود  ای  شودب  انجاماز اتباع او    ی کیآن توسط    ی ازبرداربهره   ایآن    تیمالک  کهنی نظر از ا، صرف است  کرده  اعمال  را   آن  تیفعال  برمناسب  

 های مجوز  صالح یذدولت    ا ی که آ  ، پاسخ به این مسئلهکه باعث خسارت شده است  ی خاص  دادی رو  وقوع استاندارد مراقبت از   ل یوتحلهی تجز  با
  ، جا نی. در امتفاوت است  ریخ  ایکرده است  آن اعمال  بر  را    ی و نظارت کافصادر  هوشمند را    یی فضا  جسمشده توسط  انجام  یهاتیفعالبرای    الزم

  توان ی م   ،باشد   پرتابگر  دولت   ریغ   و  باشد نقش داشته    یی فضا  فناوریدر    ی دولت در استفاده از هوش مصنوع   کی  یخصوص   ای  یاگر بخش عموم
مسئول   المللنیبدولت پرتابگر در سطح    فقط اگر    ،. لکننباشد   پرتابگر  دولت  هرچند   دانست،  مسئول   زی ن  را   دولت  نیا  موسع   ری تفس  یمبنا  بر

 . (Dennerley, 2018, p. 281) وضع کرد حقوق فضا   در ی د ی جد  مقررات د یدانسته شود، با
است که   ییفضا یهاتیدولت بر فعال   آناز صدور مجوز و نظارت  نانیمستلزم اطم صالح یذ دولتاستاندارد مراقبت از   تیرعا ن،یبنابرا 

 تعهد .  ستا  فضا  حقوق  در  ریپذ انعطاف  ی استاندارد ارائهٔ   انگریب  استاندارد   نیا  تیرعا  موضوع .  شودی م  انجامهوشمند    یی فضا  جسماز    استفاده  با
  ، کند ی است که دولت متعاهد را ملزم م لهیوس به و تعهد  یرفتار ی، تعهد شتری. درعوض و بستیخاص ن جهٔ یتعهد به کسب نت «الزم مراقبت» به
به اقدامات دولت    فه یوظ   ن یجام دهد. نقض اان  را   یضرور  و   یمکف  ی سع   آن دولت، اتباع    ای  گر ی صدمه به دولت د  ای  خسارت از    ی ریجلوگ   یبرا 

ن اتباعستیمحدود  رفتار  شامل  بلکه  ن  آن ،  استانداردهاحالنی باا  .(Messerschmidt, 2013, p. 303)  شودی م  زیدولت  براساس    ی، 

 
1. Appropriate State 
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 اگر   ،و  ریخ  ا یاست    ازین  ی نظارت انسان  ای  دخالت به    کند ی م  نییهوشمند است که تع  یی فضا   ءی عملکرد ش  رسدی مراقبت، به نظر م   ریپذ انعطاف
 نظارت چقدر است.این  سبمنا زانی، درجه و ماست ازین

شناخته    تیبه رسم  ی طورکلبه  ی مصنوع هوش  ( درخصوص  ECاروپا )   ونیسیکه توسط کم  یکرد یاستاندارد مراقبت با رو  ریپذ انعطاف  اریمع
  هٔ ی اتحاد  مشی خط  (.European Commission,White Paper on Artificial Intelligence, COM, 2020)  است مطابقت دارد  شده

که    دکنی م   نی تضم  ینظارت انسانکند که  استدالل می است و    ی در استفاده از هوش مصنوع   یجزء ضرور  یاست که نظارت انسان  ن یاروپا ا
مصنوع   ستمیس» تضع  ی هوش  را  انسان  جانب  و  فیاستقالل  انسان».  کند ی نم  جادیا  ی گری د  ی عوارض  مناسب    ی« نظارت  مشارکت  مستلزم 

  یر افراد و اشخاص حقوق دآن    ریتأث  « در صورت وجود» و    ی«هوش مصنوع   ستمیموردنظر از س  استفادهٔ »است که ممکن است بسته به    «انسان)ها(
 :د ن شوی م  ر ی برشمرده است که شامل موارد ز  ی را در استفاده از هوش مصنوع   یاز مظاهر نظارت انسان  ی اروپا برخ  هٔ ی اتحاد  ،نیهمچنمتفاوت باشد.  

 .میتصم یبالفاصله پس از اجرا  ایقبل  ی هوش مصنوع  میتصم ی و اعتبارسنج ی ( بررس 1
 ی. هوش مصنوع  ستمیس کردن رفعالیو غ ی مداخله در زمان واقع یی هنگام کار و توانا ی هوش مصنوع  ستمی( نظارت بر س2
 . ی هوش مصنوع  ستمیها توسط سی ری گمیتصم ی برخ  فقداناز  نانیاطم یبرا ی اتیعمل یهاتیمحدود ل( اعما3

  یی فضا  فناوریدر    ی مصنوع   هوش   خاصموضوع    یبرا   ریپذ انعطاف  ی ارچوب هچ  ارائهٔ   خصوص در  اروپا  یگذاراستیس  ،بنا بر مراتب باال
با   صالح یذ  دولت  عملکرد   ای آ  که  کند ی مراهبرد مشخص    نیا.  باشد   ندهی آ  در  یی فضا  المللنیبمصرح در حقوق    استفادهٔ   یبرا   یی الگو  تواند ی م

  دارد   مطابقت  است،   شده  جو  یماورا  یفضادر    خسارت که باعث    ی،ردولت یهوشمند غ  یی فضا  ء ی ش  ک ی  درخصوص مراقبت خود    ی هااستاندارد 
  یی جسم فضا ک یاز    حاصله  خسارت در برابر    صالح یذدولت    تیمسئول   ی برا و نظارت را    «الزم  »مراقبت  استاندارد  توان ی مبنا بر فرض،  .  ریخ  ای

استدالل کند که    دهد ی اجازه م  ،شودی مکه در موارد متعهد مسئول شناخته    ،پرتابگربه دولت    ریپذ استاندارد انعطاف  نیا.  کرد  اتخاذهوشمند  
را   تیتواند مسئول ی اساس، دولت پرتابگر م  نی. بر ادارد   گرپرتاب  دولتاز    ی شتریب  تیو مسئول   نقش  ی ردولتیغ  یی فضا  گری متبوع باز  ی اصل  دولت

  ، یدر صدور مجوزها و نظارت کاف  د،یثر دارند باؤهوشمند نقش م   یی فضا  یایکه شهروندان او در استفاده از اش  ی که دولتنیبه استناد ا  رد ینپذ 
دولت    ی. کوتاهدهد ی م  رییتغ  ییفضا  ی ردولتیغ  گری باز  ی به کشور اصل  گررا از دولت پرتاب  ی امر تعهد نظارت  ن یالزم را اعمال کند. ا  یهامراقبت

  ت یکاهش مسئول   ا ی  تی، موجب معافطیبسته به شرا   ، مراقبت ممکن است  یاستانداردها  حیصح  یموضوع در اجرا   نیدر ا  یی فضا  گری متبوع باز
 پرتابگر شود. دولت

 جبران خسارت   ی برا   ت ی مسئول 

  دولت  برابر  در  مسئول   دولتتوسط    خسارت ، باید  یی فضا  یهاتیخسارت در فعال  جادیاصورت   در  ،فضای ماورای جو  معاهدهٔ   7  مادهٔ   یبر مبنا
به    جسم  کی مسبب پرتاب    ایو    دینمای که اقدام به پرتاب م  ،هر دولت عضو معاهده»  که  داردی بیان م   معاهده  ن یا  7  هٔ . مادشودجبران    دهی دانی ز

شود، در قبال  ی آن پرتاب م  ساتیتأس  ایاز قلمرو    یءش  کیکه    ،و هر دولت عضو  ،شودی م  یاجرام آسمان  گری جو شامل ماه و د  یماورا   یفضا
دولت عضو    گر ی به د  ی،اجرام آسمان   گری شامل ماه و د  ،جو  یماورا   یفضا   ایهوا    ن،یآن در زم  دهندهٔ ل یقطعات تشک  ایمزبور    ءی که ش   ی خسارات

 «.است تیمسئول  یدارا  ی المللنیاز نظر ب  آورد ی آن وارد م  ی و حقوق  ی قیاتباع حق  ا یمعاهده 
 تیمسئول   ونیکنوانس  3  و   2  مواد   در جبران خسارت    یبرا   تیدرخصوص مسئول   1967  جو  ی ماورا   یفضا   معاهدهٔ   7  مادهٔ   در   ی اصل  قواعد 

است و    ی کل  بسیار  مذکور  معاهدهٔ   7  مادهٔ   ن،یا  وجود  باارائه شده است.    لیتفصبه  1972  یی از اجسام فضا  ی خسارات ناش  بارهٔ در  ی المللنیب
 مطلق  تیمسئول   پرتابگر  دولت  که   شودی استنباط م  ،مذکور  معاهدهٔ   7مادٔه    ظاهر  بر  بنا بر چه مبنا باشد.    د یباکه جبران خسارت    کند ی نممشخص  

 ی هاخسارت  در مقابل   تیمسئول   یمبناو    کرده  نییمبسوط تب   طوربه  را جبران خسارت    در مقابل  تیمسئول   موضوع فوق    ت  یمسئول   ون  یکنوانس.  دارد 
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  سطح   ی عنی  خسارت   جادیا  محل  را   تیمسئول   احراز  مالک  وکرده    کیو هوا تفک  نیزم  یرو   بر   ی ناش  هایخسارت   ازرا    جو  یماورا   یفضا  در  وارده
 . (Lee, 2003, p. 4) است داده قرار گری از طرف د یسماو اجرام ای مدارها مثل جو یماورا  یفضاو   طرف کی از نیزم  فراز یهوا  و نیزم

  ن یسطح زم  یبر رو  یو  ییفضا  ءی که توسط ش  یخسارت   در مقابلکننده  دولت پرتاب»  که   داردی م  انیب  1972  تیمسئول   ونیکنوانس  2  مادهٔ 
که خسارت در    یدر حالت» که    دارد می   انیب  فاصلهبال  ونیکنوانس  3  مادهٔ همچنین،    دارد«. مطلق    تیمسئول   د ی آی در حال پرواز وارد م  یمایبه هواپ  ای

 کنندهٔ دولت پرتاب  یی فضا  ءی ش  لهٔ ی وسبه  یی فضا  ءی اموال درون آن ش  ایبه افراد    ایکننده  دولت پرتاب  یی فضا  ءی به ش   نیاز سطح زم  ریغ  ی مکان
ها  باشد که در قبال آن  یافراد  یخطا   ایآن دولت    ی از خطا  ی مسئول شناخته شود که خسارت ناش  دیبا  ی در صورت   ریدولت اخ  د،ی وارد آ  ی گری د

 .است«  تیمسئول  یدارا 
 و  اموال  بر  یی فضا  یءش  از  ی ناش  خسارات  قبال  در(  ی نیع   ای)  مطلق  تیمسئول مبتنی بر    تیمسئول   ،تی مسئول   ونیفوق کنوانس  مادهٔ بنا بر دو  

  ی فضا  در   مایفضاپ  از   یناش  یها خسارت   در مقابل   ر یتقص  بر  ی مبتن  تیمسئول   و   است  پرواز   حال  در   یمایهواپ  بر   ا ی  نیزم  یبر رو   ها انسان  جان
ک  ونیکنوانس ،نیا بر عالوه است.  شده شناخته تیرسمه ب ماه مثل  یآسمان ی جرم یرو بر ای جو یماورا   خسارت  جبران تیمسئول  که کند ی م د یتأ
  .باشند  گوپاسخ یی فضا ی المللنیب حقوق براساس توانند ی نم  ی ردولتیغ گرانی باز را ی ز ؛است هادولت عهدهٔ  بر فقط

هم   تردهیچیجو پ ی ماورا  یفضا  خطرناک طیمح  در  ها تیفعال لیپتانس ، هاآندر    ی مصنوع  هوش استفاده از   و ییفضا یها فناوری توسعهٔ  با
تحقق    یطوربه  ،شده است و  انتساب    استفاده  ی مصنوع   هوش   از  که  یی،فضا  یهافناوری  از  استفاده  از  ی ناش   خسارات  قبال  در   تیمسئول که 

  یافراد رفتار به انتساب نی گزیجا  دیبا ی مصنوع  هوش  به انتساب. دشوی م  مواجه چالش با تیمسئول  ونیانسکنو 3و  2 مادهٔ دو   یبر مبنا ،شودی م
 ون یجو و کنوانس  یماورا   یفضا  معاهدهٔ مقررات مندرج در    ای خواهد آمد که آ  شیمسئله پ  ن یو ا  اند داشته  نقش  تیمسئول   و  تعهد   نقضشود که در  

 .شوداعمال  د آینی م  به بار ی توسط هوش مصنوع  کههم   یی هاخسارت  و  تعهدات نقض بر  تواند ی م تیمسئول 

 مطلق   ت ی مسئول 

در حال پرواز   یماهایهواپ در ا ی ن یاموال در سطح زم ای افرادبه  خسارت باعث  یی فضا یجسم کهی درصورت  ،تیمسئول  ونیکنوانس 2 طبق مادهٔ  بر
  ،د کنی م  سلب  مسئول   فرد   از  را   دفاع   حق  نههرگو  مطلق که معموالً   تی اصل مسئول   رش ی. با پذ است  گردولت پرتاب  بر عهدهٔ   مطلق  تیشود، مسئول 

  دیبا  پرتابگر  دولت   و   ندارد   وجود  است  ی از رفتار انسان  ی که ناش   ی خسارات   و  است  ی مصنوع   هوش   میتصم  از  ی ناش   که  ی خسارات  انیم  ی تفاوت
جبران    بدون   را  وارده  یهابیآس دفاع  حق  به  این،.  کندتوسل  وجود  ز  مسامحهٔ »حق    ت یمسئول   ونیکنوانس  با  بر  یا    ،انی مؤثر  قصور  غفلت، 

 د.شناسمی  تیرسمه ب همچنان پرتابگر دولت  یبرا  را  1ه«دید از جانب خود شخص زیان یاحتیاطی ب
. هستند   مسئول  کامالً  نیزم سطح  در  خود یی فضا یایاش از ی ناش خسارات قبال درپرتابگر  یهادولت ت،یمسئول  ونیکنوانس دوم  مادهٔ  طبق

  ستند یو دولت پرتابگر ن  کنندی م   استفاده  ی مصنوع   هوش   یهافناوری  از   که   یی کشورها  ی قانون  گرد یپ  ی برا   ی مانع   چ یه  ط،یشرا   ن یا  در  حال،درعین
  که   کرد   احراز  تیمسئول   ونیکنوانس  6  مادهٔ   ارچوب هچ  در   د یبا  را   ی ت یمسئول   نیچن  که  شودی ظاهر م  ی موضوع زمان  ی دگ یچیپ  اصوالً .  ندارد وجود  

  کامل   طوربه  خسارت  که  دهد  صیتشخ  پرتابگر  کشور»  کهی درصورت   ، است  شده  انیب  ماده  ن یا  در .  کند ی م  ان یب  را  دوممادٔه    رانهٔ یگسخت  قاعدهٔ   لغو
  خسارت  جادی ا  قصد   با  دولت  آن  ندهٔ ینما  ی حقوق   ای  ی قیحق  اشخاص  ای  یمدع  دولت  فعل  ترک  ای  فعل  از  ی ناش  ای  فاحش  یانگارسهل  از  ی جزئ  ای

خسارت نقش    جادیا  در   ی مدع   خود  چراکه  کند؛ استناد    هیعلی مدع  دولت  توسط  وارده   انی ز  به  جا نیا  در   تواند می ن  یمدع  دولت  ، است  رخ داده
 داشته است.  مؤثر

فاحش    یانگارسهل  را ی ز  ؛است  رممکنیغ  عمالً   ی مصنوع   هوش   به  مجهز  یی فضا  ی جسم   بارهٔ در  تیمسئول   از  انی ر زدمؤثر    مسامحهٔ   یاستثنا
  استاندارد »  به  فقط   و  است   نشده  فی تعر  ونیکنوانستوسط    «فاحش  یانگار سهل»  مفهوم .  دهد ی م  رخ  نیماش  نه   و است که توسط انسان    یرفتار

 
1. Contributory Negligence 
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 ت یفعال  جهٔ ینت  و   است  ی شخص  یاریمع  زیهرچ   از  قبل   « فاحش  یانگارسهل»  که  رند یگی م   جهینت  دانشمندان  از  ی برخ .  است  شده  اشاره   « مراقبت
  در   با  و  مراقبت«   استاندارد »  انیب  یبرا   روشن  یارهایمع  ابیغ  در  ن،یبنابرا   .باشد   منطبق  نیماش  مشخصهٔ   با  تواند ی نم  اصوالً   که  است  انسان  ذهن
 یبرا   تیمسئول   ونیکنوانس  در  مربوطه  مقررات  اعمال  است،   شده  وضع   فناوری  و   ی علم  شرفتیپ  سطح  به  بسته  که  تیواقع  نیا  گرفتن  نظر

  المللنیبدر حقوق    د ی جد   ایقاعده  د ی با  رسد ی و به نظر م  است   همراه  ی بسیاردگ یچیپ  با   کنند ی م   استفاده  ی مصنوع   هوش   از  که  ییفضا  یهافناوری
  . شودوضع  یی فضا

   ر ی بر تقص  ی مبتن   ت ی مسئول 

 ی فی تعرلکن    ،است  قرار داده  ریتقص را مبتنی بر  جو  ی ماورا   یدر فضا  ی گوناگونهاتیفعال  در مقابل  تیمسئول   یمبنا  تیمسئول   ون  یکنوانس  3  مادهٔ 
 خود  ی حقوق   نظام  یمبنا  بر  کشورها  و  ندارد   وجود  آن  ی ابی ارز  منظوربه   ریتقص  احراز  یبرا   ی روشن  یارهایمع.  است  نکرده  ارائه  « ریتقص»  مفهوم   از
  و   است  دشوارنسبتًا    ،جو  یماورا   یدر فضا  مایدو فضاپ  تصادف  صورت   در  ،خطا  اثبات  و  احراز .  دهند می ارائه    قیمض  ایرا موسع    فی تعر  نیا

  ون یکنوانس  مفاد  به  گری کد ی  با  ماهایفضاپ  برخورد   لیدل به  جو  یماورا   یفضا  در  خسارت   خصوص در  شدهشناخته  ع یوقا  از  ک یچیه  در  تاکنون
 . (Long, 2014, p. 8استناد نشده است ) تیمسئول 

در    ی مصنوع   هوش استفاده از    یدشواربه  را    جو  ماورای  فضای  در   خسارت   و  آسیب  به  منجر  مصنوعی   هوش   از  استفاده  میزان  دیبا  حال
متعارف    حد   از  کمتر  آن  دخالت  و  شود  مشخص  ی مصنوع   هوش   دخالت  ثغور  و  حدود  اگر.  کرد اضافه    مایدو فضاپ  تصادم  صورت   در  فناوری

  در   که   است مهم  نکته  ن یا  نییتع  گر،ی د  عبارت   به .  شودمی   شناخته   مسئول   ،تیمسئول   ونیکنوانس  طبق ،کند ی م   ت یرا هدا   مایکه فضاپ  یدولت ،باشد 
  ماتیتصم  از   ی ناش  که  ی خسارات.  است  شده  استفاده  یی فضا  اتیعمل  یاجرا   در  حد   چه  تا   و  مرحله  چه  در  ی مصنوع   هوش از    هایی فناوری  چنین

مالک قرار    ید بااند  ی رخ دادهمصنوع   هوش   یهافناوری  از  استفاده   با  آمده دستبه  یهاداده  براساس   ا ی  هستند   ی مصنوع   هوش   توسط  اتخاذشده
 .  دارد  ی بستگ  یی فضا یهاتیفعالدر  ی هوش مصنوع  ی و اصل میمستق ریحدود تأث نییبه تعامر  نیا. یرند گ

نیز اشخاص»  اصطالح  هوش مصنوع   استفاده  درخصوص   را   ی سؤاالت   است   شده  استفاده  تیمسئول   ونیکنوانس  3  مادهٔ   در  که  «  در    ی از 
  یا   حقیقی  شخص  مانند  که  ینهاد   به   معموالً   است،  رفته   کار   به   3  مادهٔ   در  که  طور همان  «،شخص »  اصطالح .  کند ی م   مطرح   ییفضا  یهافناوری
  ا ی  گروه   ازناشی    خسارت   جبران  تیمسئول   ون،یکنوانس  3  مادهٔ   ریتفس  در .  دارد   اشاره  ی استقانون   تعهدات  و  فیتکال  حقوق،  یدارا   حقوقی   شخص

باید   افراد  از  یادسته .  شودی م  یی فضا  یهاتیفعال  انواع  و  افراد  همهٔ   شامل  تیمسئول   نیا  تر،ع یوس  یی معنا  در.  گیرد   عهده  بر  پرتابگر   دولت  را 
  یتیو ماه  تیاشاره به هو  ی طورکلبه  « فرد شخص/»  اصطالح   ،حقوق  ارچوب هچ  در.  میکنی م  ادیانسان    مثابهٔ به  شخص  ای  فرد   کی، از  ی طورکلبه

 .  دشومی  ی قانون فیدارد که مشمول حقوق و وظا
، نی. عالوه بر اد ندهی و حقوق قرار م  فیرا تابع وظا  هاآنو    د نکنی فرض م  ی را شخص حقوق   ی ق و مؤسسات حقو  هاشرکت  ی  حقوق   قواعد 

و    شناسد می   تی ها و کاالها به رسمنیها، زمی جان مانند کشتی از اجسام ب  ی برخ   یرا برا   ی قانون   فیحقوق و تکال  موارد خاص، قانون    ی برخ در  
  در ،  حالنیشوند. باا ی ها مآن  هیعل  یاحکام  نیو همچن  ییقضا  تیکه مشمول صالح   کند ی م   لیتحمها  بر آنرا    یفیو وظا  دهدی می حقوق   ها آن  به

است    یی رفتارها  ا یاز اعمال    ی جان ناش ی ب  یایاش  ای   ها شرکت  مثل  ی ساختگبر موجودات    ی لیتحم  ی قانون   فیحقوق و وظا  ،موارد صدراالشاره   همهٔ 
 ,Solum)  کرد یا نهحمل    زین  ی هوش مصنوع   مسئلهٔ این مبنا را باید بر    ای که آ  شودی م  مطرح مسئله    نیشود. حال ای م  انجامها  که توسط انسان

1992, p. 1235 ). 
  ن یماش  کی.  ستیصادق ن  شودی جام مان  ی نیکه براساس هوش ماش  یرفتار  ایاقدامات    خصوص لزومًا در  اشخاص  بر  فیتکال  و  حقوق  وضع 

  احراز لزومًا با    یی توانا  نیا  لکنکند،    ی ریگمیو اطالعات موجود تصم  ی ریادگ یو براساس    ردیبگ  ادی  ی از اطالعات و رفتار انسان  مستقالً   تواند ی م
است که توسط انسان گرفته   ی ماتیتصم  ت یدرنها  ی و حقوق   ی قیاز حق  اعم و رفتار افراد    ماتی. تصمستیبرابر ن  او  یبرا   ی حقوق   ای  ی قیحق  تیشخص
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، احساسات و  یاریمانند هوش   یانسان   رفتار  گوناگون، بلکه محصول عوامل  ستیداده ن  ا یصرفًا براساس عقل    ی ریگمیتصم  معنا کهبدین  ؛شودی م
گرفتن   نظر  باشد، بدون در  خارج   ی انسانو مدیریت  نظارت    حوزهٔ از    ی مصنوع   هوش بر    ی مبتن   یو رفتارها  ماتیتصم  کهی درصورت است.    اراتیاخت

 ,Karnow) و دشوار خواهد بود  مشکل  ی انسان  رفتار انتساب آن به    ،باشد   اراتی، احساسات و اختیاریمانند هوش   یانسان  گوناگون رفتار  عوامل

1996, p. 190) . 
  ا ی  ی قی حق  اشخاص  رفتار  بر  ، دولت  ریبر فرض تقص  تیمسئول   ونیکنوانس  3مادٔه  براساس    ،ریتقص  بر  یمبتن  تیجاکه مسئول ازآن  ن،یبنابرا 

  تیمسئول   ی ابیاساس، ارز  نیا  بر.  نباشد   « افراد  ریتقص»  به  منتسب  است  ممکن هوشمند    یی توسط جسم فضا  ی ریگمیاستوار است، تصم  ی حقوق 
  ی م یتصم  نیچن   اتخاذ  ای دارد که آ  ن یبه ا  ی بستگ  شودی هوشمند گرفته م  یی مایکه توسط فضاپ  ی م یتصم  در مقابل  ،ماده  نیابراساس    ،ریتقص  بر  ی مبتن

  به  ی ریگمیبر تصم  ی صرفًا متک  د یمتعاهد نبا  دولت  ر یتقصبر    ی مبتن  تی . مسئول ریخ  ای  شودمنتسب    صالح یذدولت    ای  گرتواند به دولت پرتابی م
هوشمند    یی توسعه و استقرار اجسام فضا  رد  اساساً   ت یمسئول   احراز  یبرا   ایگسترده   یمبنا  نیچن  رش یپذ   را ی ز  ؛هوشمند باشد   یی فضا  ءی پرتاب ش

  خسارت  که زمانی   وابسته است:  سؤال  ن یبه ا  پاسخ   به  طیشرا   ن یدر ا  تیمسئول   احراز ،  نی بنابرا   . گذاشت  خواهد   ریدر فضا تأث  هاآنو استفاده از  
 ریبر تقص ی مبتن تیانتساب مسئول  یبرا  یچه رفتار  ،نباشد  یلخسارت دخ آن در وقوع  ی نظارت انسان  و باشد هوشمند  یی جسم فضا یکاز ناشی 

 ؟(Kowert, 2017, p. 183) است یضروردولت  کیبه 
 تعیین  کند،ی م  ی نیبشیپ  را   « اشخاص  ریتقص»  ا ی  « دولت  ریتقص»  جادیا  تیمسئول   ونیکنوانس  3  مادهٔ   که یی جاازآن  فوق،  مواردبه    توجه  با

  دو   برخورد   صورت   در.  است  دشوار  رد یگ  قرار  ریتقص  مفهوم  تحت  تواند می   هوشمند   یی فضا  یءش  کی  توسط  اتخاذشده  میتصم   چگونه  کهنیا
.  بود  خواهد  سازمشکل  کامالً   کند ی مستقل عمل م  کامالً   که  یجسم  ن یچن  از  یناش  خسارت   مقابل   در  پرتابگر  دولت  شناختن  مسئول   ما،یفضاپ

  وجود   ی بی خطر و خسارت و علت تقر  پذیری بینی پیشاستاندارد مراقبت،    درخصوص   که  یادهیچیو پ  ع ی موضوعات بد   د یبا  ،مشکل  نیحل ا  یبرا 
  دیبا و شوند  لیتحل ی مصنوع  هوش  مسئلهٔ  به توجه  با ،هستند  تیمسئول  احراز در خسارت  تحقق یبرا  ی عناصر اساس و  ند ی آی م  وجود به خسارت 
 .  رد یبگ میتصمانسان  کیبه عملکرد  ازیبدون ن تواند ی م  هوشمند  یی فضا جسم کی چگونه  که شود مشخص

   ی خصوص   م ی حر   حفظ ها و  حفاظت از داده   ی برا   ت ی مسئول 

  به  که  است  ییفضا  یهایها و اطالعات افراد در فناورداده  یگذاراشتراکبه  ریاخ  یهاسال  ر حقوق فضا د  ی اصل  یهای از نگران  ی کی  ی،طورکلبه
با استفاده از    تواندی م  ن یرصد زم  قی آمده از طردستبه  یهاعنوان مثال، داده. بهد انجامی مافراد جامعه    ی خصوص   می حرنقض    به   ادی ز  احتمال

  نیادرنهایت    و  بیترک  ی تیامن  یهانیآمده از دورب دستبه  یهامکان و داده  یهاشود و با داده  لیوتحله ی چهره تجز  صیهوشمند تشخ  یهایفناور
  نادیده  در صورت   ،نیو همچن  الزم   یهابدون مجوز  ها آن  به  ی دسترس   تیها و ممنوع آن  گی محرمان  حفظ  سئلهٔ م  ،رونیازا .  شوند اطالعات افشا  

 . (Soroka & Kurkova, 2019, p. 135) شودی مطرح م  یطور جد خسارت به گرفتن این موارد، جبران
بهره  مصنوع   یی،فضا  ی هایبرداردر  هوش  از  ببهرا  افراد    تیهو  یاستفاده  م   شتریمراتب  قرار  خطر  معرض  برا د دهی در  از    ،نمونه   ی. 

و    هال یها، اتومبساختمان  ری، ثبت و ضبط تصاوهاآن  ی ، بازرس هاابانیخ  و  مناظراسکن    منظوربهباال    اریبا وضوح بس  یربرداریتصو  یهاماهواره 
که در مجاورت  را    یافراد  ایشده  رصد  اطقمن  است  ممکن  ریتصاو  نیا  کاربران .  دشوی م  استفادهی  عموم  غاتیازجمله تبل  گوناگون  اهداف  یبرا   ره یغ

  خطر .  کنند   استفادهاطالعات سوء   نیو از ا  یی را شناسا  ها آن  ی اجتماع  یالگوها  نیها را و همچنها و حرکات آنتوانند آنب  وبشناسند    هستند  جاآن
  ناپذیری نیبشیو پ  محتمل  به هر هدف و دلیلی اطالعات    ن یاز ا  استفادهءسو  احتمال  و  شدهرحفاظتیغ  ی محل  در   اطالعات  نی قرار دادن ا  ی واقع

 .است
 یو اطالعات افراد بر رو  هادادهبه پردازش    ی مصنوع   هوش   از  استفاده  با  خود  ی تی مأمور  یهابرنامه  درتوانند  ی م  شرفتهیفعال و پ  یهاماهواره 
  ، حالت   نیا   در.  شوند   پردازش  نیزم  یرو  مراکزدر    هایی انسان   توسط  هانیاز باشد این ماهواره که  نیا  بدون  اقدام کنند،فعال در مدار    خود ماهوارهٔ 
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 لگرانیبلکه به تحل  ،شودی م  یی جوصرفه   بالعکس  و  نی زم  با  ی ارتباط  یهانهی تنها در هزنه  جهیدرنت  وشوند  ی منتقل م  نیمرتبط به زم  اطالعات  فقط
 ی را با استفاده از هوش مصنوع   یی هاتم ی الگور  توانند ی را دارند تمرکز کنند. متخصصان م   تیاهم  نی شتریکه ب  یبر اطالعات  شودداده می اجازه    ی نیزم

و هرگونه   افراد  هاییی دارا   که  کنند   فراهم  را   امکان  نیکاربران ا  یرا و ب دهند و اصالح خودکار توسعه    ریتصاو  صیتشخ  ،هاداده  ل یوتحله ی تجز  یرا ب
 اطالعات  و  هاداده  از  استفادهسوء، خطر  هادادهدر پردازش    ی هوش مصنوع   ی ریکارگ هبا ب  ،نیبنابرا   .کنند   ی ابیرد   یرا در هر کشور  هاآنوانتقال  نقل
 .شودی م شتریب یی فضا

بسیاری   تیاهم  تیامن  نیتأم  منظوربه  هنظارت گسترد برای    ی دولت  راجع م  توسط  یی فضا  یهافناوری  در  ی از هوش مصنوع   استفاده  همچنین،
  نامتخلف  با  ادله  یمبنا  بر  توانند ی م   ی نون قا  یو نهادها  دید   را مزارع    در  مخدر  مواد  ی رقانون یغ  کشت  توانی م  ی،اماهواره   ریتصاو  لطف  به.  دارد 

  استفاده.  بینجامند و اطالعات افراد    هاداده  از  حفاظت  با  مرتبط  نیقوان  نقض   به  هایبرداربهره   نیا  است  ممکن  ن،یا  وجود   با.  کنند   یی برخورد قضا
  یدولتریغ  و  ی دولت   ینهادها  خودسرانهٔ و در زمان دخالت    ضیتبع  موارد   در   ژه یوبهرا    هاانسان  حقوق  تواند ی م  یی فضا  اطالعات  و  ها داده  نیا  از

 . کرد  نتسبم او به  را اقدامات نیا بتوان کهنشود  افتی نیز از عملکرد انسان ییردپا و  کند  نقض
  احراز  و   یی فضا  اطالعات  و   هاداده  از  قانونمند   و  حیصح  استفادهٔ   و  اطالعات  یافشاعدم  بر  نظارت   و  تی ری مد مسئلٔه    ،فوق  مراتب  بر  بنا

 خسارت  جبران  و  یی فضا  یهاتیفعال  بر  نظارت   یبرا  هادولت  تیمسئول   ارچوب هچ  در  افراد  ی خصوص   می حر  حفظ  قبال  در  هادولت  تیمسئول 
، با این  1967  جو   ی ماورا   یفضا  معاهدهٔ   7  و   6  مواد   باالخص   ،موجود  یالمللنیب  مقررات  ،طرف   کی  از.  شود  ینیبازب   ی المللنیب  نظر   از   د یبا

  خاص   مقررات  د یبا  ،موضوع   تی اهم  دلیلبه  ،گری د  طرف   از  و،   ریخ  ای  دارند  را   شرایط  نیا  بر  اعمال   تیقابل  شود  مشخص   تا  شود  داده  قیتطبشرایط  
  شوند   برطرف   ی حقوق   خألهای  تا  وضع شود  ی مصنوع   هوش   به  مجهز  یی فضا  یهافناوری  از  حاصل  اطالعات  و   هاداده  از  استفاده  یبرا   ید ی جد 

(von der Dunk, 2013, p. 249) . 
و اطالعات   ها داده  درخصوص   ی هوش مصنوع   ی ریگمیتصم  توسط  که  یخساراتو    نظارت   در مقابل   ها دولت  تیشمول مسئول   یبرا   ،ابتدا 
  ، شد   انیکه در باال ب  طورهمان.  ند شو  ی بررس   یی فضا  ی المللنیبدر معاهدات    مندرج   مقررات  د یبا  ،شودی م  جادیا  یی فضا  یهافناوری حاصل از  

  در   ،لذا  .کند ی م  لیتحم  گردولت پرتاب  ای  صالح یذ دولت    ررا ب  ی المللنیب  تیمسئول   ،بدون شرط و استثنا  ،جو  ی ماورا   یفضا  معاهدهٔ   7و    6  مادهٔ 
اعمال  قابل تیمسئول  ی المللنی ب مقررات ،یی فضایء ش کنندهٔ دولت ثبت  ایهوشمند با دولت پرتابگر  یی فضا یهافناوری عملکرد صورت انطباق 

  جادیدخالت انسان در اعدم  صورت در    را   ریتقص  بر  ی مبتن  تیمسئول   یی معاهدات فضا  نیا  ،شد   انیکه در بخش قبل ب  طورهمان  حال،باایناست.  
  طرق   از  دیبااحتمااًل    ،افراد  ی خصوص   می و نقض حر  ها دادهنظارت بر انتشار    در مقابل  تیاحراز مسئول منظور  به  ،د ونکنی نم   ی نیبشیها پخسارت 

خسارت    درصدد است  ی. اگر دولت مدعپیگیری کند و در نظر بگیرد   را  هوشمند  یی جسم فضا  ک یاز    ی ناش   ی جبران خسارت وارده در فضا  ی گری د
  1۹72  تیمسئول   ونی)الف( کنوانس  1  مادهٔ   فی تعر  در   ندرج م  « خسارت »که در مفهوم  را جبران کند    یهوشمند   ییفضا  یءاز ش  یناش   صدمهٔ   ای

  ی ماورا   یفضا  معاهدهٔ   7  مادهٔ   موسع   ریتفس  باممکن است    ،افراد  ی خصوص   می حر  نقضو    هاداده  نشر  از  حاصله  سارت مثل خ  است   نشده  حی تصر
 . است نکردهمنحصر  یماد خسارات بهخسارات را  ماده نیا را ی ز ؛باشد  شدنی حل جو

در    تیمربوط به مسئول   یها هیو رو  عد قوا   جادیا  نشیتدو  ی از اهداف اصل  ی کیکه    کند ی صراحت اعالم مبه  1۹72  تی مسئول   ونیکنوانس
ناش  یی هاتا خسار  مقابل که  فضا  یاست  اجسام  قوا   ستی ن  ی مدع  ونیکنوانس  ن یا  لکناست،    ییاز  رو  عد که  ارز  در آن    یهاهیو    ی ابی هنگام 
  ت یمسئول   ونیو کنوانس  جو  یماورا   یفضا  معاهدهٔ .  شوند  مستثنا  دیبا  شوند می احراز    تیسئول م  ونیاز کنوانس  ریغ  ی گری د  یهاکه از راه  هاییت یمسئول 

که    نیبر ا  ی مبن  المللنیحقوق ب  ی نکته با توجه به اصل کل  نی. استند ین  جو  یماورا   یفضا  معاهدهٔ   7  مادهٔ مانع جبران خسارت مطابق    کدامچیه
وجود نداشته    ی منع   کهی  خاص، تا زمان  ی عمل  درخصوص ،  گری است. به عبارت د  تی حائز اهم  اریبس  « مجاز است  است  نشده  ممنوع   آنچه»

  یون تحت کنوانس  یخسارت   جبران  کهی  در زمان  ، جو  یماورا   یفضا  معاهدهٔ   7مادٔه  . اگر طبق  شود  داده مجاز نشان    ایعدهقا  ستیباشد، الزم ن
به مسائل    ی دگ یرس   یبرا   ی کاف  ی ریپذ انعطاف  ،جو  یماورا   یفضا  معاهدهٔ   7  مادهٔ   ریتفس  با،  کرد   جبران   را آن    نیست بتوان  گیری پی قابل  یتمسئول 
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  های خسارت   نی چنمو ه  هاآن  تینظارت بر فعال  در مقابل  تیاحراز مسئول   یبرا هوشمند    یی اجسام فضا  عملکرد   قبال  در  تی مربوط به مسئول 
 . (Tricot & Sander, 2010, p. 323)  شودمی افراد فراهم  ی خصوص  می اطالعات و نقض حر یاز افشا ی احتمال

و مقررات   ن یالزم است قوان  ها،آن  ی خصوص   می از افراد و حر  تیحما  ی جو برا   یماورا   ی فضا  معاهدهٔ   7  موسع از مادهٔ   ریتفس  رغمی عل
زمان  تواند ی م   شفاف  و  حی صرمقررات    را ی ؛ زوضع شود  ید یجد   ی المللنیب ب  بررسی  در  و جبران    تیمسئول   درخصوص   هادولت  ن یاختالف 

 هوش   از  استفاده  به  مربوط   مشکالت  حل  یبرا   یا جداگانه  مقررات  و   نیقوان  ،حاضر  حال  درکمک کند.    این اختالفات به حل  بیشتر  خسارت  
  در   ییالگو  مثابهٔ به  ها از آن  توانی م که    اندشده  نیتدو  یمل  و   یامنطقه  سطح   در   گذارانقانون  ی برخ   توسطو اطالعات    ها داده  پردازش   در   ی مصنوع 
با    یبرا   یی فضا  حقوق   و   مهم  اسناد  از  ی کی  ،که گذشت  طورهمان.  استفاده کرد   المللنیبدر سطح    ی هوش مصنوع   هایی ریگم ی تصمبرخورد 

 Shaping Europe’s digital)   است  شده  االجرا الزم  2018  سال  در   که   است  اروپا  هٔ یاتحاددر    هاداده  از  حفاظت  ی عموم  مقررات  توجهقابل

future, “A European Strategy for data” .) 
در    ایامن و پو  ،چابک  یاقتصاد   جادیا  منظوربهبر کسب اطالعات    عالوه   ،هایدر فناور  ی استفاده از هوش مصنوع   برای  یی اروپا  یاستراتژ

  یمبتن   ی ستمیاکوس »  جادیا  با  ندهی آ  یبرا   ینظارت   ی ارچوب هچ  نییتعبر    ،شهروندان   همهٔ   یبرا   بهتر  یکردن زندگ   فراهمو    های ریگم یبهبود تصم   وجهان  
  یحفاظت از حقوق اساس  نیاروپا، ازجمله قوان  هٔ ی اتحاد  نیقوان  تیاز رعا  ی بخشنانیاطمکار،  این    نجاما  ی. برا استگرفته    قرار  « نیتضمبر اعتماد/

  ی اروپا بر اعتمادساز  یۀمقررات اتحاد  ن،ی. بنابرا است  شده   نییتب  یی خطر باال  با  ی هوش مصنوع   یهاستم یس  بارهٔ در  ژهیوکنندگان، بهو حقوق مصرف 
 European)  رکز شده استممت  ی نوع از خطرات هوش مص  ی رسانو اطالع  ی هوش مصنوع   ۀنیکنندگان و مشاغل گوناگون در زممصرف   نیب

Commission,White Paper on Artificial Intelligence, COM, 2020 .) 
  مرتبط با   دادیرو  برابر  در  یدر تالش است اقدامات قانون   واست    افتهیتوسعه  یفناور  نظر  ازکه    است  یی کشورها  ازجمله  نیهمچن  کای امر

  ک ی از    یجبران خسارت ناش  یبرا  ی، اقدامات حقوق ی طورکل. بهو چنین اقداماتی را تنظیم و تدوین کند   بشناسد  ت یرسمه  را ب  ی هوش مصنوع 
  که  دکنندهیتول   تی مسئول   هٔ ی براساس نظر  ،و  استشناخته شده    تیرسمه  ب  برداربهره   ایمالک    یانگارسهل  یطرح دعوا   براساس  نیماش  ایدستگاه  

افزار و ساخت نرم   ا ی  ی نقص در طراح  درخصوص   دکنندهیتول   تی. احراز مسئول شوداقدام می   او مستلزم دخالت انسان است  یانگارسهل   تحقق
 جاد یکه خطر ا  دهد ی رخ م  ی زمان  فناوری  ایمحصول    کی  ی طراحدر  . نقص  رسد می به نظر    ی منطق  پذیری نیبشیصدمات پ  بارهٔ هشدار درعدم

بروز آن    احتمال   ای  کند   ی ریخطر جلوگ   آن از    ی منطق  نی گزیطرح جا  ک یوجود داشته باشد و طراح آن بتواند با استفاده از    پذیری نیبشیخسارت پ
هشدار عدم  بر این اساس،.  نشود  د یتول   ها استاندارد   ومطابق مشخصات    ی افتد که محصول ی اتفاق م  ی زمان  د یخطر را کاهش دهد. طرح ناقص تول 

نتو  که  ددهی م  رخ  ی زمان  زین مسئول  نحوهٔ   یهادستورالعمل»   اند طرف  به  نرم   منی ا  استفادهٔ   مربوط  ب  « افزاراز    کند   تیرعا  مطلوب   نحوهرا 
(Giuffrida, 2019, p. 440) . 

 ی ر ی گ جه ی نت 

  ی هافرصت  یمصنوع   هوش   یها فناوری  توسعهٔ .  است  انکارناپذیرآن    یکاربردها  یارتقا  در   ییفضا  یهافناوریدر    ی مصنوع   هوش   از  استفاده
  هادولت  توسط  که  یی فضااجسام    ،نیا  وجود   با  .د کن ی م   جادیا  یی فضا  یهاتیفعال  از  یدی جد   انواع  یاجرا   و  یی فضا  اکتشافات  یبرا   یاسابقهی ب
 مجهز  ایی مصنوع   هوش   یهافناوری   به  یاندهیفزا   طوربه  و  تردهیچی پ  فناوری  نظر  از  روزروزبه  شوند می   پرتاب  فضا  به  ی خصوص   گرانی باز  و
  ها ماهواره   عملکرد   بر  نظارت   یبرا  ژه یوبه  یی هادستگاه  نیچن.  کنند   عمل  انسان  دخالت  بدون  سازند ی م  قادر  را   یی فضا  یهافناوری  که  شوند ی م

به    مجهز  یی فضا   یهای. استفاده از فناورشوند ی م  استفاده   مردم  یبرا   خطرناک  طیشرا   هنگام بروز  قاتیتحق  انجام  و   فضانوردان  اناریدست  مثابهٔ به
که استفاده    طورهمان.  هستند   ی لیوسا  نیاستفاده از چنسوء  ایاز استفاده    ی که ناش را به همراه خواهد داشت    یاناخواسته  یامدهایپ  ی هوش مصنوع 
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توسط افراد   ایاهداف نادرست    یبرا   یفناور  نیباشد، استفاده از ا  سودمند   و  د یمف  اریبس  یخدمات اجتماع  ارائهٔ   یتواند برا ی م  ی از هوش مصنوع 
 و مردم وارد کند.   ها دولتبه  چشمگیری تواند خسارات ی م  همنادرست 

در صورت   تیحل احراز مسئول   نیو همچن  ییفضا  یهافناوریدر    ی هوش مصنوع   عملکرد حل مسائل نظارت بر    درپی   د یبا  یی فضا  حقوق
و هم    و سالمت افراد، از دست دادن جان، خسارت به اموال  ی منیبه خطر افتادن ا   مثلباشد    یهم ماد  تواند ی م  خسارت   .باشد   خسارت   جادیا

  حقوق. گوناگوندر امور  زیآمضیبعاقدامات ت ای یانسان کرامات ان،ی ب یدر ابراز حق آزاد  تی ، محدودی خصوص  می حر نقض مثل باشد  یرمادیغ
و اطالعات    ها داده  یسازره یذخ  بر  نظارتباید به    ، خسارت   جبران  در مقابل  ت یمسئول   و  ها تیفعال  بر  نظارت   یبرا   تیمسئول   احراز  کنار  در   فضایی،
  اغلب  که   ی ردولتیغ  یی فضا  گرانی باز   ی برا   خاص  ی نظارت   ارچوب هچ  کی   فقدان  ویژهبه  کند؛  توجه نیز  افراد    ی خصوص   می حفاظت از حر  ن یو همچن

 وارد کند.  یجد   ب یآس ندهی در آ یی فضا یهاتیفعال می به تنظ تواند ی م  ندارند  توجه اشخاص ی خصوص  می حر به
از هوش مصنوع   به  االجرا الزم  یی فضا  معاهدات استفاده  ه  حی صر   یااشاره   ی موضوع  و   به   زین  گری د  یی فضا  ی المللنیب  مقررهٔ   چیندارند 

فضا    ی هوش مصنوع   از  استفاده  موضوع  باست  نپرداخته در  مقررات  فقدان  پ  ی هوش مصنوع   دربارهٔ   ی المللنی.    را  یابالقوه   و   دهیچیمشکالت 
  ییفضا  یهافناوریدر    ی از هوش مصنوع   استفادهدر مقابل    تیمسئول   ن ییتع  یبرا   هادولتوفصل اختالفات  اجرا در حلقانون قابل  درخصوص 

  ون یکنوانسشود که طبق    ی گری د  یباعث صدمه به جسم فضا  یی فضا  ی جسم  ای  یی فضا  یهاتیدر فعال  ی . اگر استفاده از هوش مصنوع د کنی م  جادیا
  یکه برا   ،موجود  یماهو  نیمقررات و قوان  ستی، مشخص نباشد   یی شناساقابل  ییفضا  اجسام  از  یناش   خسارات  خصوصدر  ی المللنیب  تیمسئول 

 ل یتشک  را   ری تقص  بر  ی مبتن  تیمسئول استاندارد مراقبت و آنچه    همچون روند به کار می دعوا   تیفیوفصل سطح و کموضوعات مربوط به حل  نییتع
 . ریخ ا ی هستند  اعمالقابل دهد،ی م

بر    ی ارچوب نظارت مبتنهدر چ  یی فضا  المللنیبدر حقوق    هادولت  تیمسئول   ،جو  یماورا   یفضا  معاهدهٔ   6مادٔه  موسع از    ریتفس  بر  بنا
 جسم   بر  خود  نظارت   تیمسئول   همچنان   دیبنا بر استاندارد مراقبت با  متعاهد . دولت  شودگرفته می در نظر    ی«انگارمراقبت و سهل»استاندارد  

هوشمند    یی فضا  جسم  کی  پرتاب  یبرا   الزممجوز    صدور   ازدارد    فهیوظ   مسئول کند. دولت    اعمال  کند ی م  استفاده  ی مصنوع   هوش   از  کهرا    یی فضا
  نقش   ییفضا  فناوریدر    ی دولت در استفاده از هوش مصنوع  کی  یی فضا   گری باز  اگر  اطمینان حاصل کند؛ آن   بر   نظارت   و   ی ردولتیغ  ینهاد  توسط
از صدور    نانیمستلزم اطم  صالح یذ  دولت استاندارد مراقبت از    تیدولت را مسئول دانست. رعا  ن یموسع ا  ریتفس  یبر مبنا  توانی م   ،باشد   داشته

  ن یا  ت یرعا  موضوع .  است  هاآن فعالیتدولت بر    آن هوشمند و نظارت    ییفضا  از جسم  استفاده   با   شدهیی انجامفضا  هاییتفعالالزم برای  مجوز  
  باید اقدامات است که دولت متعاهد    یرفتار  یتعهد   « الزم  مراقبت»  به   تعهد.  است  فضا  حقوق  در   ریپذ استاندارد انعطاف  ارائهٔ   انگریب  استاندارد

جبران خسارت با    در مقابل  هادولت  تیمسئول   نییتع  یبرا   ،نیهمچندهد.    انجام  اتباع آن  ای  گری به دولت د  خسارت از    ی ریجلوگ   یبرا   نظارتی
  ی خسارت وارده بر اموال و اشخاص بر رو   در مقابل  ها دولتمطلق    تیجو، عالوه بر احراز مسئول   یماورا   یفضا  معاهدهٔ   7  موسع مادهٔ   ریتفس

رفتار و عملکرد اشخاص    در مقابل  را   هادولت  توانی مشده است،    جاد یا  هاآنهوشمند متعلق به    یی فضا  یهایکه از فناور  مایو بر هواپ  نیزم
  ن یی. تعمسئول دانست  جو شده است   یماورا   یموجب خسارت در فضا  ها آنهوشمند    ییفضا  فناوری  که  ی ریتقص  یبر مبنا  یو حقوق   ی قیحق

دولت    کیبه    ریبر تقص  ی مبتن  تیانتساب مسئول   تیقابل  به جو    یماورا   یهوشمند در فضا  یی جسم فضا  کی از  ناشی    بیآس  در مقابل   تیمسئول 
 دارد.  ارتباط

  یبرخ   یی فضا  ی مل  نیاز قوان  توانی م  ،1967جو    یماورا   یفضا  معاهدهٔ   7و    6موسع از مواد    ریعالوه بر امکان تفس  ،شد   انیکه ب  طورهمان
در    ی موضوع خاص هوش مصنوع   ی برا   اروپا   یگذاراستی. سکرد   بیترغ   نیقوان  نوع  نیا  ب یتصو  به   راکشورها    گر ی د  کرد و   یکشورها الگوبردار 

ب  استفادهٔ   یبرا  یی الگو  تواند ی م  یی فضا  فناوری حقوق  در  آ  یی فضا  المللنیمصرح   با  صالح یذ  دولت  عملکرد   راهبرد   نیاباشد.    ندهی در 
بنا بر فرض،  .  دهد ی م   مطابقت جو شود    یماورا   یفضادر    خسارت که باعث    راهوشمند    یی فضا  ء ی ش  ک ی  درخصوص مراقبت خود    ی هااستاندارد 
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. کرد  اتخاذهوشمند  یی جسم فضا کیاز  حاصله خسارت در برابر  صالح یذدولت  تی مسئول  یبرا و نظارت را  « الزم مراقبت»  استاندارد  توانی م
 . کند  دا یپ تیمسئول  یی فضا گری باز ی دولت اصل دهد ی اجازه م ریپذ استاندارد انعطاف نیا

دربارٔه    ی ریگمیمتعاهد در تصم  یهادولترا ندارند و    ی اعمال بر موضوع هوش مصنوع   یالزم برا   یتشفاف   و  صراحت  مقررات  نیا  کهجاآناز
  المللنیب  است جامعهٔ   مطلوب   ،ندارندنقش مؤثری    ی، خصوص   بخش  ییفضا  گران ی باز  رشد  به   توجه   با   یی،فضا  ی هافناوریدر    ی مصنوع   هوش 

را    متعاهد  یها دولت  و   کنداقدام    ها نامهو قطع   هادستورالعمل  ی عنی  ییفضا  نرم   حقوقارچوب  همقررات خاص در چ  ن یبه تدو  ها دولتیی  فضا
  خود   یی فضا  فناوری در    ی که از هوش مصنوع را    ییفضا  گرانی بر باز  نظارت  بهمرتبط    ییفضا  ی مقررات مل  ها،آن  از  ی ریالگوگ   با   کند،  بیترغ 

 ، کوپوس   رینظ  یی، فضا  ی المللنی ب  ینهادها  کشورها،  ییفضا  یمل  نیدر قوان  ای معینهیرو  جاد یا  از  بعد  ،سپس  و   کنندو اجرا    ن یتدو  کنندی م  استفاده
 . کنند  نیاست تدو  یی فضا گری که مسئول نظارت بر عملکرد باز یدولت تیاحراز مسئول  یبرا را  یالمللنیب ی مقررات

 منابع 

Abashidze, A.K., Ilyashevich, M., & Latypova, A. (2022). Artificial intelligence and space law. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues, 25(S3), 1-13. 

Cheng, B. (1995). International Responsibility and Liability for Launch Activities. Air & Space Law, 20(6), 297-

310. 

Cheng, B. (1998). Article VI of The 1967 Space Treaty Revisited: “International Responsibility,” “National 

Activities,” And The Appropriate State. Journal of Space Law, 26(1), 7-32.  
Cuellar, M. F. (2017). A Simpler World? On Pruning Risks and Harvesting Fruits in an Orchard of Whispering 

Algorithms. UCDL Review, 51, 27-39. 
Dennerley, J. A. (2018). State Liability for Space Object Collisions: The Proper Interpretation of “Fault” for the 

Purposes of International Space Law. European Journal Of International Law, 29(1), 281-293. 
European Commission, White Paper on Artificial Intelligence-A European approach to excellence and trust, COM 

(2020). 65 final (Brussels, 19.2.2020) available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-

white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf (last visited: 2022.11.10). 
Giuffrida, I. (2019). Liability for Ai Decision-Making: Some Legal and Ethical Considerations. Fordham L. Rev., 

88, 439-444.  
Karnow, C. E. (1996). Liability for Distributed Artificial Intelligences. Berkeley Technology Law Journal,  
Kowert, W. (2017). The Foreseeability of Human-artificial Intelligence Interactions. Texas Law Review, 96, 181-

183.  
Lee, R. j. (2003). The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects and the 

Domestic Regulatory Responses to Its Implications. Singapore Journal of International & Comparative Law, 

4(1), 1-27. 

Long, G. A. (2014). Small Satellites and State Responsibility Associated With Space Traffic Situational Awareness 

at 3, 1st Annual Space Traffic Management Conference “Roadmap to the Stars,” Embry-Riddle Aeronautical 

University, Daytona Beach, Fla., Nov. 6. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf


 یی فضا   ی ها ی در فناور   ی استفاده از هوش مصنوع   ی الملل ن ی / ابعاد حقوق ب   ی کاظم 

177 

Martin, A. S., & Freeland, S. R. (2020). Artificial Intelligence–A Challenging Realm for Regulating Space 

Activities. Annals of Air and Space Law, 45, p. 275-306. 

Masson-Zwaan, T., & Mahulena, H. (2019). Introduction to Space Law. Kluwer Law International BV, p. 32.  

Messerschmidt, J. E. (2013). Hackback: Permitting Retaliatory Hacking by NonState Actors as Proportionate 

Countermeasures to Transboundary Cyberharm. Colum. J. Transnat'l L., 52, 275-305. 
Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (2018). available at: 

https://www.unoosa.org/oosa/en/oosadoc/data/documents/2018/a/a7320_0.html (last visited: 2022.11.10) 

Solum, L. B. (1992). Legal Personhood for Artificial Intelligences. NCL Rev., 70, 1231-1238. 
Soroka, L., & Kurkova, K. (2019). Artificial Intelligence and Space Technologies: Legal, Ethical and 

Technological Issues. Advanced Space Law, 3(1), 131-139. 

Stewart, E. (2019). Self-driving cars have to be safer than regular cars. The question is how much. In Vox (Vol. 

17).  

Tricot, R., & Sander, B. (2010). Recent Developments: The Broader Consequences Of The International Court of 

Justice’s Advisory Opinion On The Unilateral Declaration of Independence In Respect Of Kosovo. Columbia 

Journal of Transnational Law, 49, 321-327.  
von der Dunk, F. G. (2015). Legal aspects of navigation-The cases for privacy and liability: An introduction for 

non-lawyers.  
von der Dunk, F. G. (2013). Outer Space Law Principles and Privacy. In Evidence from Earth Observation 

Satellites: Emerging Legal Issues, Denise Leung and Ray Purdy (editors), Leiden: Brill (p. 243-258). 

https://www.unoosa.org/oosa/en/oosadoc/data/documents/2018/a/a7320_0.html

