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فدراسیون بینالمللی فضانوردی (آی.ای.اف) 1یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بینالمللی است كه در سال  1951تأسیس
شد .این فدراسیون با اهداف صلح آمیز در حوزه توسعه تحقیقات فضایی و ترویج كاربرد تحقیقات فضایی برای روشنگری،
غنیسازی و غلبه بر چالشه ای پیش روی جامعه فعالیت دارد .اعضای این انجمن شامل مؤسسات ،صنایع ،ارائهدهندگان
خدمات ،محافل دانشگاهی و انجمنهای حرفهای ملی و بینالمللی هستند و تاكنون حدود  343عضو از  68كشور به این
فدراسیون پیوستهاند .این فدراسیون همهساله در یکی از كشورهای جهان كنگره بینالمللی فضانوردی را برگزار میكند و دفتر
مركزی آن در شهر پاریس در كشور فرانسه قرار دارد .فدراسیون مذكور محل تجمع جهانی متخصصان صنعت فضایی است كه
تالش میكند تا فعالیتهای فضایی را با استفاده از اطالعرسانی و ایجاد همکاریهای بینالمللی و نیز توسعه تبادل اطالعات
ارتقا دهد و با استفاده از فضا سطح زندگی انسان را بهبود بخشد .فدراسیون بینالمللی فضانوردی همکاری تنگاتنگی با
فرهنگستان بینالمللی فضانوردی و مؤسسه بینالمللی حقوق فضایی دارد و به كمک آنها همهساله كنفرانس بینالمللی
فضانوردی را در یکی از شهرهای جهان برپا میكند.
تبيين موضوع
الیحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بینالمللی فضانوردی به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در
جلسه  6اسفندماه  1396هیئت وزیران به تصویب رسیده است .این الیحه در ارتباط با طی مراحل قانونی پیوستن سازمان
فضایی ایران به فدراسیون بینالمللی فضانوردی (آی.ای.اف) میباشد.
مفاد اساسنامه و اهداف تشكيل فدراسيون بينالمللي فضانوردي
اساسنامه این فدراسیون مشتملبر  9فصل و  37ماده است كه فعالیتهای این فدراسیون در چارچوب اساسنامه آن انجام
میپذیرد .عناوین فصول اساسنامه مذكور عبارت است از :نام و اهداف ،محل استقرار قانونی و قانون حاكم ،عضویت ،مجمع
عمومی ،مقامها ،دفتر ،انحالل ،اصالحات و زبانهای رسمی 2
با توجه به سیاست فدراسیون بینالمللی فضانوردی ،این فدراسیون بهطور خاص باید فعالیتهای ذیل را پیگیری نماید
(ماده (:))2
 .1یک شبکه جهانی را به نفع اعضای خود تأسیس ،حفظ و توسعه بیشتری دهد.
 .2فعالیتهای مؤسسه بینالمللی حقوق فضا را ترویج و حمایت كند.
 .3كنگرهها ،همنشست (سمپوزیوم)ها ،كارگاهها و برنامههای آموزشـی و پرورشی و دیگر رویدادها را سازماندهی كند.
 .4به اعضای خود كمک كند تا فعالیتها و محصـوالت فضـایی خـود را ارتقا دهند.

 .5نشریات و مقاالت در زمینه موضوعات مرتبط با فضا را تولید نماید.
)1. International Astronautical Federation (IAF
 .2جزئيات اساسنامه فدراسيون مذكور در ضميمه اليحه پيشنهادي موجود است.
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 .6با مؤسسات ،دانشگاهها ،شركتهای تجـاری ،تأمینكنندگان خـدمات و یکایک كارشناسان ملی و بینالمللی مرتبط در تمام جنبههای
مربوط به فعالیتهای فضایی همکاری و مشاوره نماید.
 .7برای ایجاد عالقهمندی عمومی نسبت به فضا و برای حمایـت از توسـعه همه جنبههای فعالیتهای فضایی ،از رسانههای مختلف استفاده كند.
 .8توسعه نهادهای مرتبط بـا فعالیتهای فضـایی را در صـورت اقتضـا ،تشویق كند.
 .9دستاوردها یـا عملکردهـای برجسـته افـراد و اعضـای فدراسـیون را بـه رسمیت بشناسد.
 .10مشاركت دانشـجویان در رویـدادهای مـذكور (مطابق بند « »3مـاده ( ))2را تشویق نماید.
مالحظات
در ارتباط با این كنوانسیون موارد ذیل شایان توجه است:
 .1پژوهشگاه هوافضا از سال  2001به عضویت فدراسیون بینالمللی فضانوردی درآمده است و هرسال عضویت خود را در این فدراسیون
تمدید میكند.
 .2سازمان فضایی ایران به استناد وبسایت فدراسیون بینالمللی فضانوردی از سال  2013به عضویت این فدراسیون درآمده است.
 .3شایان ذكر است كه پس از انتقال پژوهشگاه هوافضا به سازمان فضایی ایران در سال  ،1390تحت نام جدید پژوهشکده سامانههای
فضانوردی ،ادامه همکاریها با فدراسیون بینالمللی فضانوردی توسط این پژوهشکده ،اما تحت نام سازمان فضایی ایران ادامه یافته است (هرچند
عضویت سازمان فضایی ایران در این فدراسیون با توجه به عدم طی تشریفات قانونی مرتبط ،مغایر با رعایت اصل هفتادوهفتم ( )77قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران بوده است) .همچنین پژوهشگاه هوافضا پس از بازگشت به ذیل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،همچنان همکاریهای خود
را با فدراسیون بینالمللی فضانوردی ادامه میدهد .لذا سازمان فضایی ایران نیز بهمنظور عضویت مجدد در این سازمان و تبعیت از اصل
هفتادوهفتم ( )77قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیازمند طی تشریفات قانونی از طریق مجلس شورای اسالمی است.
 .4شایان ذكر است مطابق بند « »11ماده ( )16اساسنامه ،تصوی ب قواعد و مقررات تهیه شده توسط دفتر در مواقع ضروری و همچنین
مطابق بند « »12همین ماده ،اعمال سایر اختیارات و وظایفی كه ممکن است برای نیل به اهداف فدراسیون الزم و مناسب باشد ،جزو اختیارات و
وظایف مجمع عمومی فدراسیون مذكور است .لذا با توجه به عدم شفافیت در ماهیت قواعد ،مقررات ،اختیارات و وظایف مصوب مجمع عمومی
فدراسیون در مواقع ضروری ،الزماالجرا شدن بندهای فوق منوط به تصویب در مجلس شورای اسالمی است.
 .5تذكر این نکته الزم است كه حسب اساسنامه ،مصونیت دولتی سازمان فضایی ایران در صورتِ ارتکاب جرم از بین خواهد رفت .توضیح
آنکه؛ ماده ( )3اساسنامه ،فدراسیون را در فعالیتهای خود تابع قانون انجمنهای فرانسه قرار داده است .قانون انجمنهای فرانسه نیز مشموالن
خود را در صورت ارتکاب جرم ،تابع قوانین جزایی فرانسه میداند .بنابراین ،سازمان فضایی ایران كه یک نهاد دولتی است و مطابق با حقوق
بینالملل از مصونیتهای حاكمیتی بهرهمند است ،حسب این اساسنامه در صورت ارتکاب جرم ،مصونیت خود را از دست داده و مطابق با قوانین
جزایی فرانسه با او برخورد خواهد شد.
 .6حق عضویتها بهصورت سالیانه و بهصورت یورو بهشرح زیر است (برای آژانسهای فضایی):
الف) بودجه سالیانه تا  35میلیون یورو 1467 :یورو
ب) بودجه سالیانه  335-35میلیون یورو 2200 :یورو
ج) بودجه سالیانه بیش از  335میلیون یورو 2200 :یورو  735 +یورو بهازای هر  335میلیون یورو اضافه در بودجه سالیانه
شایان ذكر است سازمان فضایی ایران در گروه (الف) این دستهبندی قرار میگیرد1.
جمعبندي و پيشنهاد
همانطور كه بیان شد فدراسیون بینالمللی فضانوردی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بینالمللی است كه سیاستهای فعالیتهای صلحآمیز
فضایی را مطابق اساسنامه خود دنبال میكند و به نظر میرسد كه اهداف و فعالیتهای فدراسیون مذكور در تضاد با منافع ملی كشور نیست.
عالوهبر آن ،پژوهشگاه فضایی ایران از سال  2001در این فدراسیون عضویت دارد .همچنین شایانذكر است طی دوره ادغام پژوهشگاه هوافضا با
 .1با توجه به اينكه بودجه مصوب سازمان فضايي ايران در سال  1397معادل  388،350ميليون لاير است .اين رقم به احتساب قيمت روز يورو ( 128،260لاير) حدود
 3،027،834يورو ميباشد.

2

سازمان فضایی (زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری) ،نام سازمان فضایی بهعنوان عضو این فدراسیون ثبت شده بود كه با توجه به
عدم رعایت تشریفات قانونی ،در تضاد با رعایت اصل هفتادوهفتم ( )77قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قرار داشت؛ این مورد با توجه به
تفکیک پژوهشگاه هوافضا از سازمان فضایی برطرف شد .لذا ازآنجاییكه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بینالمللی فضانوردی سبب
داشتن حق رأی در مجمع عمومی سازمان مذكور می شود ،در راستای پیوستن سازمان فضایی به این فدراسیون پیشنهاد میشود موارد ذیل مورد
توجه قرار گیرد:
ـ رفع ابهام مورد مندرج در ماده ( )3اساسنامه ،موضوع رعایت قانون انجمنهای فرانسه ،مصوب سال  1901توسط فدراسیون (با توجه به
ابهامات موضوع و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی پیشنهاد میشود معاونت حقوقی ریاستجمهوری این موضوع را بررسی كند)،
ـ بررسی دستاوردهای پژوهشگاه هوافضا با توجه به عضویت این سازمان در فدراسیون بینالمللی فضانوردی،
ـ افزودن تبصرهای بهشرح ذیل به مادهواحده الحاقی:
«الزماالجرا شدن مفاد بندهای « »11و « »12ماده ( )16اساسنامه منوط به تصویب در مجلس شورای اسالمی است».
با توجه به وضعيت موجود ،پيشنهاد ميشود تنها در صورت اضافه شدن تبصره فوقالذكر و تعيين تكليف معاونت حقوقي
رياستجمهوري نسبت به رفع ابهام ماده ( )3اساسنامه فدراسيون ،با الحاق سازمان فضايي ايران به فدراسيون بينالمللي فضانوردي
موافقت شود.
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