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 ها و الزامات آن در كشورقانون ملي فضا ـ ضرورت، چالش
 

 
 

 

 

 چكيده

های آن با عنايت به منويات مقام معظم رهبری با توجه به اهميت حوزه فضايي كشور، توجه به ظرفيت

به  رنظباشد. های مهم دولت ميهدف رشد و شكوفايي اين حوزه يكي از مأموريت و اسناد باالدستي با

های فضايي و محدوديت منابع مالي دولتي در بخش فضا، استفاده از ظرفيت و توان بر بودن فعاليتهزينه

ترين راهبردهای چهارم قانون اساسي يكي از شاخصوگذاری بخش خصوصي در پرتو اصل چهلسرمايه

قانوني مناسب و آن ايجاد بسترهای حقوقي و  ين شروط تحققمهمترپيشرفت در اين حوزه است و از 

با هدف ايجاد هماهنگي و رشد و توسعه  روز شونده خصوصاً در موضوع تدوين و تصويب قانون ملي فضابه

حوزه ورورد به باشد. بايد گفت بخش خصوصي برای مي های فضايي در عرصه ملي و فرامليفعاليت

 محدوده شفاف تبيين دمتوان به عهای متعددی روبرو است؛ از آن جمله ميفضايي كشور با چالش

 كمرنگ گرانه و حضورحمايت هایسياست و راهبردها كفايت عدم دولتي، خصوصي و بخش هایفعاليت

باشد. فضا اشاره كرد كه در تمامي اين موارد خأل قانون ملي فضا مشهود مي جهاني ارزش زنجيره در

المللي و ارائه رويكرد های بينكاریتوسعه همه لزوم الملل نيز بضرورت قانون ملي فضا در حوزه بين

مسائلي . گرددبازميآميز فضايي جمهوری اسالمي ايران در مجامع جهاني های صلحتری از فعاليتشفاف

های بايست در تدوين قانون ملي فضا مورد توجه قرار گيرد عبارت از موضوعات مرتبط با فعاليتكه مي

جو و همچنين برقراری سازوكارهای قانوني  أرابطه با فضای ماور المللي درفضايي به استناد معاهدات بين

ين مهمتراز  باشد.های فضايي ميگذاری بخش خصوصي در فعاليتبا هدف حمايت از مشاركت و سرمايه

ملزومات اجرای قانون ملي فضا در كشور تشكيل جلسات شورای عالي فضايي و همچنين ارتقای جايگاه 

 ای با عملكرد آژانس ملي فضايي مستقل است. عنوان يک سازمان توسعهسازمان فضايي ايران به

 

 مقدمه

های اخير با جو با محيط ناشناخته خود همواره در كانون توجه كشورها بوده است. در سال ماورأفضای 

آن  آثار و كارشآهای فضايي ساير ابعاد اقتصادی و سياسي اين فناوری نيز توسعه علوم و رشد فناوری

شود كشورهای فاقد فناوری راحتي در زندگي روزمره مردم ملموس شده است. امروزه حتي مشاهده ميبه

ين مهمتراند كه از نوعي به اين بخش ورود كردهفضايي پيشرو نيز با تمركز بر حوزه خدمات فضايي به
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 .ستهاگذاری و در دسترس بودن فناوری در برخي جنبهداليل آن سودآوری سرمايه

 به رو مشاركت گذاری،پيچيده فضايي، افزايش سرمايه هایفعاليت مرورزمان با توسعه و ارتقایبه

 از تریوسيع درك فضايي، ملي هایفعاليت به همكاری در زمينه كشورها و تمايل خصوصي بخش رشد

 برای نياز رشكل گرفته است و همين ام جو ماورأ فضای از استفاده و كاوش از آمدهدستبه بالقوه منافع

. با مطالعه (1386محمودی،  و 2004فريلند، )را ايجاد كرده است های فضايي فعاليت نمودن قانونمند

های توان دريافت كه اين قانون از ابتدای فعاليتوضوح ميوضعيت قانون ملي فضا در بسياری از كشورها به

ر و با توجه به احساس نياز به وجود مروبلكه به ،صورت يک مطالبه طبيعي مطرح نشده استفضايي به

 (.1995دردان، )فون ده استشچنين قانوني تهيه و تصويب 

های فضايي تعريف ای از قوانين حاكم مرتبط با فعاليتعنوان مجموعهتوان بهقانون فضايي را مي

للي، معاهدات، لماهای بيننامهالمللي شامل انواع موافقتي بينعمومكرد. اين قانون همچون ساير قوانين 

های های مجمع عمومي سازمان ملل متحد و همچنين قوانين و مقررات سازماننامهها، قطعكنوانسيون

ای از قوانين ملي در بر آن بسياری از كشورهای صاحب فناوری فضايي مجموعهالمللي است. عالوهبين

چون حفظ محيط فضا و زمين، های فضايي دارند كه دربرگيرنده موضوعات متنوعي همزمينه فعاليت

گذاری اطالعات های ناشي از اشيا فضايي، حل اختالفات، نجات فضانوردان، به اشتراكمسئوليت خسارت

 باشد.المللي ميهای بينهای مرتبط با فضا و همكاریهای خطرات بالقوه در فضا، استفاده از فناوریو داده

حقوق فضايي، قانون ملي فضا در برخي كشورهای صاحب  الملليهای بيناجرای دستورالعملبر عالوه

 باشد.های فضايي نيز ميمنظور مديريت فعاليتهای رگالتوری ملي فضايي بهفناوری دارای چارچوب

المللي فضايي با توان گفت مهمترين داليل ضرورت تدوين قانون ملي فضا نياز به تبعيت از قوانين بينمي

سازی و فعاليت بخش ن مالحظات خصوصياز آ جو بوده است. پس ماورأي فضای المللتوجه به ماهيت بين

ذكر است كه در  شايانباشد. خصوصي در حوزه فضا ازجمله داليل اصلي تدوين قانون ملي فضا در كشور مي

ای به فعاليت بخش خصوص در كشورها نشده و با توجه به صورت خاص اشارهالمللي فضايي بهمعاهدات بين

نياز  سنجش از دورای و اليت رو به افزايش اين بخش در حوزه ارائه خدمات فضايي خصوصاً ارتباطات ماهوارهفع

ربط در حوزه فضا و های ذی. همچنين ايجاد هماهنگي ميان دستگاهوجود داردازپيش به قانون ملي فضا بيش

ا سوق داده است. در گزارش حاضر المللي كشورها را به سمت تدوين قانون ملي فضهمچنين ارتباطات بين

نظر همان درك و تبيين منطق، چارچوب و الزامات تدوين و اجرای قانون ملي فضا در كشور مطابق  رهيافت مد

های مرتبط در باشد. لذا پس از تبيين جايگاه فناوری فضايي و فعاليتبا احكام مندرج در قوانين مرتبط مي

های پيش مده چالشالمللي فضايي و عضع كشور در قبال معاهدات بينقوانين كشوری به بررسي اجمالي موا

چارچوب كلي و  پس از آنشود. فضايي بخش خصوصي در غياب قانون ملي فضا پرداخته مي هایروی فعاليت

بندی مهمترين شود. اين گزارش در پايان با جمعمنطق قانون ملي فضا و ملزومات كاربردی شدن آن ارائه مي

 رسد.جو به پايان مي ماورأها و رويكردها در قبال قانون ملي فضای ، چالشالزامات
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 هاي فضايي ايرانگذاري فعاليتاستيس .1

از انقالب اسالمي پيگيری شمسي شروع شد و پس  40های فضايي ايران حدوداً در اواخر دهه فعاليت

ری و وخيزهای فراوان در روندهای ادافتمشاهده است ايافت. آنچه در گذر اين ايام قابل اين روند ادامه 

وده است كه در گزارش گير در حوزه فضايي كشور بربط و تنوع نهادهای تصميمدهي مؤسسات ذیسازمان

 شود.گذاری بسنده ميزمينه قانون ها تنها به تحليل اسنادی درآننظر از بررسي حاضر با صرف

باالسری كشور و تخصيص رديف بودجه مجزا به آنچه حائز اهميت است توجه به حوزه فضا در اسناد 

باشد كه بيانگر جايگاه مهم و راهبردی اين حوزه است. ازجمله اسناد مرتبط با اين مقوله نهادهای متولي مي

ساله چهارم تا ششم توسعه، ابالغيه ساله، نقشه جامع علمي كشور، قوانين برنامه پنجانداز بيستسند چشم

فضای  های كلي قانون برنامه ششم توسعه، سند جامع توسعه هواسياستوص درخصمقام معظم رهبری 

طور بهشده  . مطابق موارد ذيل از ميان اسناد كليدی ارائهاستهای كلي اقتصاد مقاومتي كشور و سياست

 شده است.تدوين جو كشور تبيين و  ماورأهای حوزه فضای صريح يا عطف توجه خاص سياست

 

 ساله 20ز انداچشم سند .1-1

شده توسط مجمع تنظيم  1404اسالمي ايران در افق  ساله جمهوریبيستانداز با عنايت به سند چشم

، ايران بايد به جايگاه اول 1384سوی مقام معظم رهبری در سال ازشده  تشخيص مصلحت نظام و ابالغ

 اقتصادی، علمي و فناوری در سطح منطقه جنوب غرب آسيا دست يابد.

 

 نقشه جامع علمي كشور دسن .2-1

، حوزه فناوری 1389سند نقشه جامع علمي كشور مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي در سال طبق 

هوافضا در اولويت )الف( در سه سطح )الف(، )ب( و )ج( قرارگرفته است. شايان توجه است كه اين 

است. در اين راستا دو حكم  ربطبندی ناظر بر نحوه ميزان تخصيص منابع و توجه مسئوالن ذیاولويت

المللي( و كسب های بينمهم دستيابي به فناوری اعزام انسان به فضا )با مشاركت جهان اسالم و همكاری

های دانش طراحي و ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين آهنگ )با مشاركت جهان اسالم و همكاری

 جو اختصاص دارد. ماورأالمللي( به حوزه فضای بين

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهبرنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سياست قوانين .3-1

مجلس شورای اسالمي،  1383 ( قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال43ماده ) «ج»بند راساس بـ 

 عوامل ايجاد تريناصلي عنوانبه مهارت، و فناوری و دانش نقش اهميت به نظر است موظف دولت

 برداریبهره منظوربه الزم تمهيدات بينيپيش درخصوص الزم اقدامات نوين، اقتصاد در هافزودارزش
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 ريز فناوری، و زيستي فناوری اطالعات، فناوری هایحوزه ایو منطقه ملي هایظرفيت از حداكثر

 .آورد عملبه را ایهسته و هوافضامحيطي،زيست

 به مجلس شورای اسالمي، نظر 1389مصوب سال ( قانون برنامه پنجم توسعه 47ـ نظر به ماده )

 نيازهای تأمين راستای در نوين هایفناوری و علوم به دستيابي و فضا بخش توسعه روزافزون اهميت

 :آورد عمل به را زير اقدامات تواندمي دولت فضايي، خدمات و كاربرد به كشور

 با مرتبط صنايع و هازيرساخت توسعه و ايجاد منظوربه الزم هایحمايت انجام و بسترسازی (الف

 زميني؛ هایايستگاه و برماهواره ماهواره، فضايي هایسامانه از برداریبهره و پرتاب آزمايش، ساخت، طراحي،

 تمهيدات بينيپيش و ايران اسالمي جمهوری به متعلق مداری هایموقعيت از نگهداری و حفظ (ب

 شده. ياد نقاط حفظ راستای در ملي ایماهواره هایپروژه یاجرا و هازيرساخت ايجاد برای الزم

، در بند 1394های كلي برنامه ششم توسعه ابالغيه مقام معظم رهبری در سال سياستبراساس  ـ

 ونقل،حمل پتروشيمي، گاز، نفت، صنايع قبيل از) صنعتي راهبردی هایحوزه به دادن اولويت رب «28»

 ضريب افزايش و (كشاورزی و آب دريا، هوافضا، ارتباطات، و اطالعات وریفنا ساختمان، پيشرفته، مواد

 ساخت، طراحي، با فضايي فناوری توسعه راز اين سند ب «38»و در بند آنها  در پيشرفته هایفناوری نفوذ

كشور  مداری نقاط از حداكثری برداریبهره و حفظ و فضايي هایسامانه از برداریبهره و پرتاب آزمون،

 أكيد شده است.ت

 مجلس شورای اسالمي، دولت 1396( قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 40ـ با عنايت به ماده )

 مذكور زمينه در نوين هایفناوری و علوم به دستيابي و فضا و هوا صنعت توسعه منظوربه است موظف

 :آورد عمل به را زير اقدامات

 طراحي، با مرتبط صنايع و هازيرساخت توسعه و ادايج منظوربه الزم حمايت و بسترسازی (الف

 ؛زميني هایايستگاه و برماهواره ماهواره، فضايي، هایسامانه از برداریبهره و پرتاب آزمايش، ساخت،

 تمهيدات بينيپيش و ايران اسالمي جمهوری به متعلق مداری هایموقعيت از نگهداری و حفظ (ب

 .شده ياد نقاط حفظ راستای در ملي ماهواره( هایپروژه) هایطرح اجرای و هازيرساخت ايجاد برای الزم

 

 هاي كلي اقتصاد مقاومتي در حوزه فضااستيس .4-1

 16/01/1395های كلي اقتصاد مقاومتي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسه مورخ پيرو سياست

وزيران، در هيئت  31/6/1394خ مور ـه 52442ت/85001)هجدهمين جلسه( به استناد مصوبه شماره 

های های برنامههای پيشنهادی كارگروهپروژه 1395راستای اجرای منويات مقام معظم رهبری در سال 

 را تصويب نمود: 1395ملي اقتصاد مقاومتي برای اجرا در سال 

دار لويتهای اوعنوان دستگاه مجری مسئول اجرای پروژهالف( وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به

 باشد:شرح زير ميبه 1395در حوزه فضايي برای اجرا در سال 
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 دار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در بخش فضايي. پروژه اولويت1جدول 

 عنوان برنامه ملي عنوان پروژه رديف

 ي اقتصاد(زايارتقای توان توليد ملي )درون ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتي بومي 1

 

 «الف»های مندرج در بند ب( اجرای موارد زير توسط دستگاه مجری برای عملياتي نمودن پروژه

 ضروری است:

بايست توسط دستگاه مجری با اولويت و در مي 1395های مصوب برای اجرا در سال ـ پروژه

ديهي است كليه چارچوب نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي اجرا و تكميل شوند. ب

 دستگاه مجری خواهد بود.برعهده ها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه مسئوليت

 

 جامع توسعه هوافضا سند .5-1

 انقالب عالي شورای 19/10/1391 مورخ 728 جلسه اساس سند جامع توسعه هوافضای كشور مصوببر

 های زير باشد:كشور دارای توانمندی عرصه هوافضای 1404در افق سال  بايدهنگي جمهوری اسالمي ايران فر

 ملي؛ امنيت در مؤثر و بخش اقتدار. 1

 جهان؛ و ايراني جامعه جاری و راهبردی نيازهای تأمين در اتكاقابل و كارا. 2

 ايراني؛ ـ اسالمي هایارزش و فرهنگ با متناسب. 3

 هوافضايي؛ ماتخد ارائه و محصوالت توليد و توسعه طراحي، آفريني،ثروت در توانمند. 4

 هوافضا؛ فناوری توسعه و دانش مرزهای گسترش در افتخارآفرين و بخشالهام. 5

 خدمات؛ و صنعت فناوری، علم، هایحوزه ديگر پيشران. 6

 .فناوری و پژوهشي علمي، هایيافته آخرين كارگيریبه در توانمند و بنياندانش. 7

جو اهداف ذيل را  ماورأآميز از فضای استفاده صلحبر آن، جمهوری اسالمي ايران در راستای عالوه

 كند:دنبال مي

 جهانيان خالق قدرت و حكمت به بردن پي و هاآسمان و جهان بر حاكم نظم و عظمت شناخت. 1

 فضايي؛ اكتشافات و هافناوری و علوم گسترش طريق از

 مربوطه هایفناوری و علوم قطري از آن بر تسلط و فضا تسخير در منطقه اول جايگاه به دستيابي. 2

 كشور؛ پژوهشي و علمي مراكز و هادانشگاه هایاز توانمندی استفاده با

 و هافناوری علوم، اولويت با مدار در انسان دادن قرار و دارسرنشين فضايي هایمأموريت انجام. 3

 المللي؛بين هایهمكاری و اسالم جهان مشاركت با و داخل صنايع

 با هاماهواره ديگر و آهنگزمين مدار در ماهواره از برداریبهره و پرتاب ساخت، طراحي،. 4

 و اسالم جهان مشاركت با و داخل صنايع و فناوری اولويت با سنجش از دور ارتباطات، كاربردهای
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 المللي؛بين هایهمكاری

 و كشوری هاینيازمندی تأمين جهت در فضاپايه ارتباطات هایزيرساخت و خدمات به دستيابي. 5

 پايه؛ زمين مخابراتي بستر با سازگار و تجاری و عمومي جهاني، و ایمنطقه

 مشاهده و دور از سنجش نياز مورد خدمات به پاسخگويي برای الزم هایفناوری به دستيابي. 6

 متر؛ 10 زير دقت با زمين

 باكيفيت مطابق ایمنطقه و ملي سطح رد سنجيزمان و ناوبری يابي،موقعيت راستای در همكاری. 7

 .پذيررقابت و جهاني

 شرح ذيل بيان شده است:همچنين در ادامه اين سند، راهبردهای كالن حوزه فضايي كشور به

 فضايي كالن هایبرنامه اجرای در و دانش انباشت و هماهنگي راهبری، ی،سياستگذار در تمركز. 1

 غيردولتي؛ و دولتي مؤسسات و نهادها كليه نتوا از حداكثری استفاده با كشور

 فضايي؛ حوزه در بنياندانش صنايع ايجاد برای الزم بستر نمودن فراهم و سازیخصوصي از حمايت. 2

 فضايي؛ هایبرنامه نياز مورد علمي هایقطب و پژوهشي و آموزشي هایفعاليت از هدفمند حمايت. 3

 با فضايي هایبرنامه پيشبرد منظوربه الملليبين تعامالت و هاهمكاری فعال و هوشمند توسعه. 4

 ايران؛ اسالمي جمهوری فضايي هایدارايي از حراست و حفظ

 ذخاير بازخواني و نجوم و اخترفيزيک توسعه و كيهان شناخت در فضايي دستاوردهای از استفاده. 5

 جديد؛ علوم باآنها  تناسب بررسي و عرصه اين در اسالمي

 تقويت و توسعه توليد، منظوربه اسالمي معرفتي مباني بر تكيه با بنيادين هایپژوهش از مايتح. 6

 فضا؛ با مرتبط پايه علوم

 دارای هایماهواره ازجمله نياز مورد هایماهواره حامل هایسامانه پرتاب و ساخت طراحي،. 7

 آهنگ؛زمين هایماهواره و زيستي كپسول

 .نخبگان و نوجوانان ويژهبه جامعه مختلف اقشار در فضايي دستاوردهای و هافناوری لوم،ع اشاعه و ترويج. 8

ساله انداز بيستذكر اين نكات حائز اهميت است كه در سند چشمياد شده درمجموع با توجه به موارد 

 وزه شمول اصلتوان آن را در حرغم عدم اشاره صريح به حوزه علوم، اقتصاد و فناوری فضايي ميكشور علي

مشي فراگير عنوان منبع تبيين خطساله را بهبيستانداز شمار آورد و سند چشمقانون اساسي به صدودهم

ای ساله توسعههای پنجگنجد. در برنامهتلقي كرد. لذا علوم، فناوری و اقتصاد فضايي نيز در اين قالب مي

آيند به توسعه بخش فضايي تنها شمار ميالدستي بهعنوان سند باهای پنجم و ششم كه بهخصوصاً برنامه

دولت قرار داده است. همچنين در برعهده آن تكليفي خاص بر عالوه به تعيين الزامات كلي بسنده نشده و

توجه در بخش اقتصادی م معظم رهبری، يكي از موارد قابل های كلي برنامه ششم توسعه ابالغي مقاسياست

های راهبردی به آن باشد كه تحت عنوان حوزههوافضا و فناوری اطالعات مي هایدهي به حوزهاولويت

آن، در بخش علم و فناوری، حوزه فضايي يک سرفصل مجزا را به خود اختصاص بر عالوه شده است.اشاره 
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برعهده داده است. در سند جامع توسعه هوافضا نيز پس از بيان اهداف و الزامات كلي تكاليف متعددی 

قرار داده شده است. شايان توجه است اگرچه مأموريت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  دولت

صورت كامل همسو با احكام مندرج در مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي در اين زمينه در حوزه فضا به

مشي خطهمه، چارچوب و  اين و سازوكار اجرايي كردن و نظارت بر آن با مشكالتي روبرو است؛ اما با يستن

 جو ايجاد كرده است. ماورأی فضای سياستگذارهای متولي در حوزه مشخصي برای دستگاه

 

 الملليبر سياست فضايي ايران در قبال معاهدات بين مروري. 2

 جو ماورأآميز از فضاي ايران به كميته استفاده صلح گزارش. 1-2

جو سازمان ملل  ماورأآميز از فضای های صلحته استفادهبر گزارش جمهوری اسالمي ايران به كميبنا

 كند:كارگيری فناوری و دانش فضايي دستاوردهای ذيل را دنبال ميمتحد، جمهوری اسالمي ايران با به

سازی كاربردهای فضايي از قبيل پخش تلويزيوني، رصد زمين، رصد تغييرات الف( تجاری

 برداری؛وهوا و نقشهبيني آبمحيطي، پيشزيست

 منظور انجام توسعه فضا در آينده؛ب( توسعه منابع انساني به

 اكتساب و تسلط بر دانش و فناوری فضايي برای حمايت از توسعه كاربردهای فضايي و فعاليت صنعتي؛( ج

های منظور آگاهي دادن به عموم از فعاليتهای فضايي در بخش خصوصي بهد( تشويق فعاليت

 ی آن در زندگي روزمره؛كارگيرفضايي و به

 كند؛ارتقای دانش فناوری فضايي در ميان جوانان ايراني كه اين امر نقش مهمي در آينده كشور ايفا مي( هـ

 و( برقراری سامانه اطالعات فضايي در سطح ملي؛

گزارش ايران به سازمان ) بر اصول منفعت متقابل و عمل متقابلالمللي مبتنيز( ارتقای همكاری بين

 .(2002 ،لل متحدم

 

 جو ماورأالمللي درزمينه فضاي مواضع ايران در مجامع بين بررسي .2-2

پنج معاهده اصلي تشكيل  توان گفت چارچوب كلي قانون فضا راجو مي ماورأدر حوزه حقوق فضای 

 سوی سازمان ملل متحدجو از ماورأآميز از فضای ده صلحمنظور قانونمند نمودن استفادهد كه بهمي

های محلي و محدودتر در حوزه فضا تعريف آن يازده معاهده ديگر نيز در حوزهبر عالوه است؛شده  منتشر

ميزان مشاركت ايران درخصوص پذيرش حقوق و تعهداتي كه از بابت معاهدات  2شده است. در جدول 

 فضايي نمايش داده شده است:
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 جو ماورأدر حوزه فضاي المللي . مواضع ايران در قبال معاهدات بين2جدول

 وضعيت ايران نام )عنوان اختصاري( سال صدور رديف 

ل 
 مل

ان
زم

سا
ت 

دا
اه

مع

حد
مت

 

 )رؤيت( 1امضا (OST) جو ماورأمعاهده فضای  1967 1

 )پيوستن( 2پذيرش (ARRAنامه امداد )نجات( )موافقت 1968 2

 پذيرش )پيوستن( (LIABپيمان تعهد )مسئوليت( ) 1972 3

 امضا )رؤيت( (REGپيمان ثبت ) 1975 4

 نامشخص (MOONنامه ماه )موافقت 1979 5

ط
رتب

ت م
فقا

توا
 

 پذيرش )پيوستن( (NTB) ایهسته آزمايش جزئي پيمان منع 1963 6

 نامشخص (BRS) ایماهواره هایبرنامه پيمان پخش 1974 7

ون
سي

وان
كن

 
ان

زم
سا

كار
هم

ی 
ها

 

 پذيرش )پيوستن( (ITSO) ایماهواره اتارتباط الملليبين سازمان 1971 8

 نامشخص (INTR) فضايي ارتباطات الملليبين سيستم و سازمان 1971 9

 نامشخص (ESA) اروپا فضايي آژانس 1975 10

 نامشخص (ARB) ستعرب 1976 11

12 1976 
آميز صلح استفاده برای بيروني فضای از استفاده و همكاری توافق

(INTC) 
 نامشخص

 پذيرش )پيوستن( (IMSO) موبايلي ارتباطات الملليبين سازمان 1976 13

 نامشخص (EUTL) ستيوتل 1982 14

 نامشخص (EUM) هواشناسي هایماهواره از برداریبهره اروپايي سازمان 1983 15

 پذيرش )پيوستن( (ITU) مخابرات الملليبين اتحاديه 1992 16

 

های مصوب سازمان ملل شود كه ايران از پنج معاهده و توافقنامهده ميبا توجه به جدول فوق مشاه

جو و  ماورأنامه امداد )نجات( را پذيرفته است؛ معاهده فضای و پيمان تعهد )مسئوليت( و موافقتمتحد تنها د

مه ناباشد و موافقتپيمان ثبت تنها به امضای دولت رسيده است و به معنای رؤيت آن بدون تعهد پذيرش مي

 شوند.اختصار تعريف و بررسي ميماه نيز تعيين تكليف نشده است. در ادامه هريک از معاهدات به

 

 3جو ماورأمعاهده فضاي ـ 

ميالدی در شهرهای لندن،  1967ژانويه سال  27ده، در تاريخ شماده تنظيم  17اين معاهده كه در 

كشورهايي كه تمايل به پذيرش آن دارند  مسكو و واشنگتن به امانت نهاده شده است تا توسط هريک از

هدف  گيرد و باهای فضايي را دربرميطوركلي تمامي مسائل مربوط به فعاليتامضا شود. اين معاهده به

اگرچه گرفته است. های فضايي شكل نمند نمودن فعاليتچارچوبي كلي برای نظم بخشيدن و قانوتبيين 

                                                 

1. Signature Only 

2. Ratification, Acceptance, Approval, Accession or Succession 

3. Outer Space Treaty (OST) 
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بدون هيچ ضرری  1همه پذيرش كامل اين معاهدهاين با است، ايران اقدام به امضای اين معاهده نموده

 توان به مواردی از آن اشاره كرد:باشد. در ادامه ميبرای منافع مملكت مي

های فضايي، پذيرش اين آميز بودن فعاليتخصوص صلحه به تأكيد فراوان متن معاهده دربا توج. 1

 های فضايي كشور باشد.ميز بودن فعاليتآای بر حسن نيت و صلحتواند نشانهمعاهده مي

های بيني نسبت به فعاليتتواند باعث ايجاد جو مثبت و خوشپذيرش كامل اين معاهده مي. 2

های امر شرايط جلب مشاركت ديگر كشورهای عضو اين معاهده در پروژه فضايي ايران باشد و همين

يند انتقال فناوری آالمللي و به تعبيری فرايي بينهای فضفضايي ايران و متقابالً همكاری ايران در پروژه

 كند.فضايي را تسهيل مي

فشار گذاشتن در متن معاهده، امكان قانوني تحت مندرج  جانبهبا توجه به كليت و شمول همه. 3

 المللي آن را به خطر اندازد وجود نخواهد داشت.كشور عضو در جهتي كه منافع ملي و بين

 

 2دنامه امداموافقتـ 

ميالدی به تصويب مجمع عمومي  1967در سال  2345ماده طي قطعنامه شماره  10نامه در اين موافقت

اشته در شهرهای لندن، مسكو و واشنگتن به امضای اعضا گذ 1968سازمان ملل متحد رسيد و در سال 

استفاده ص درخصوجو  ماورأمعاهده فضای  (5)نامه درواقع مشروح ماده توان گفت اين موافقتشد. مي

كاركنان فضايي در ـ  كمک به فضانورداندرخصوص ها آميز از فضا، احترام به حقوق ساير ملتصلح

طور كامل توسط نمايندگان وقت كشور در سازمان ملل متحد نامه بهباشد. اين موافقترايط بحراني ميش

 3.استشده  پذيرفته

صورت ارسال فضاپيمای حامل انسان به فضا  نامه مذكور دربه توافق با توجه به تعهد ايران نسبت

اميدوار بود. همچنين در صورت بروز حوادث غيرمترقبه در خارج آنها  توان به امنيت نسبيدر آينده مي

آن بازگرداندن بر عالوه گيری گرفتن آن خواهد بود.ای در جهت بازپساز خاك ايران اين قانون پشتوانه

های صاحب نفوذ و قدرت، دولت نامه و نه با فشار و اجبار دولتتموافقفضانوردان در راستای مواد اين 

 المللي ياری خواهد نمود.ای متعهد به قوانين بينايران را در ارائه چهره

 

 4پيمان تعهدـ 

ميالدی در مجمع عمومي سازمان ملل طي  1971در سال  5های فضاييپيمان پذيرش مسئوليت فعاليت

                                                 

1. Ratification 

2. ARRA 

3. Ratified 

4. LIAB 

5. Space Liability Convention 
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در شهرهای لندن، مسكو و واشنگتن  1972ماده به تصويب رسيد و در سال  28در  2771قطعنامه شماره 

جو  ماورأ( از قانون فضا 7ت گرفته از ماده )ئبه امضای اعضا گذاشته شد. مواد مندرج در اين پيمان نش

مسائل مالي درخصوص گيرد كه اغلب رسد ضرورت ايجاد آن از اختالفاتي سرچشمه مينظر مياست و به

وجود آمده است. درواقع هدف از تدوين چنين پيماني ديده بهشور خسارت زننده و خسارتميان ك

آيد. اين وجود ميواسطه يک حادثه فضايي بهوفصل قانونمند منازعات ميان كشورهايي است كه بهحل

 1است.شده  طور كامل پذيرفتهرسيده و به ی ايرانپيمان نيز به امضا

های و مصارف متنوع آن در حوزه سنجش از دورهای آميز از ماهوارهلحكارگيری صهبا توجه به ب

كشاورزی، هواشناسي، حوادث غيرمترقبه، شناسايي منابع و معادن و غيره، پذيرش اين معاهده در تضاد 

 المللي صورت گيرد.های مشترك بينها در پروژهخصوصاً زماني كه همكاری ؛باشدمنافع ملي نمي

 

 2پيمان ثبتـ 

 1974است كه در سال ماده  7مشتمل بر  3فضا يا پيمان ثبت بهشده  پرتاب اجسام جزئيات ثبت پيمان

 1975در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در سال  3235نامه شماره ميالدی طي قطع

ن پيمان باهدف ميالدی در شهر نيويورك و در مقر اصلي سازمان ملل متحد به امضای اعضا گذاشته شد. اي

های فضايي كشورها سازی فعاليتمنظور شفافدادن آن در مدار و به دن پرتاب فضاپيما و قراركرقانونمند 

موضع ايران در قبال اين پيمان است. شده  های فضايي تدويندر جهت ايجاد محيطي امن برای فعاليت

 .باشدمي 4جو تنها امضای آن و اعالم رؤيت ماورأهمانند معاهده فضای 

با توجه به اينكه جمهوری اسالمي ايران در صورت پذيرش يا عدم پذيرش آن به مواد عمل خواهد 

های فضايي كشور آميز بودن فعاليتنمود. پذيرش اين پيمان از سوی ايران به بهبود فضای اعتماد و صلح

 .كندكمک مي

 

 5نامه ماهموافقتـ 

 21بر  مشتمل 6نامه ماهموافقت عبارتيآسماني يا به اجرام گردي و ماه بر كشورها فعاليت كنترل توافق

در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب  68/34نامه شماره ميالدی طي قطع 1979ماده در سال 

رسيد و در همان سال در مقر اصلي سازمان ملل متحد به امضای اعضای اين سازمان گذاشته شد كه 

 انجامآنها  روی بر كه هاييفعاليت و آسماني اجرام به دستيابي جهت در فضايي هایموجب آن فعاليتبه

                                                 

1. Ratified 

2. REG 

3. Registration Convention 

4. Signature only 

5. MOON 

6. Moon Treaty 
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 سازمان كميتهبرعهده  پيمان اين اجرای بر الملل باشند و نظارتبين قوانين بايست سازگار بامي شودمي

 .فضاست از آميزصلح استفاده امور در ملل

اصي نداشته است. لذا با توجه به اينكه گيری خنامه موضعن در قبال اين توافقجمهوری اسالمي ايرا

های سفر به ماه، فرود فضاپيما و پياده نمودن فضانورد و ايجاد ايستگاه فضايي در حال حاضر در برنامه

اما در صورت اخذ  تفاوت چنداني ندارد؛موافقتنامه ن ايفضايي ايران وجود ندارد پذيرش يا عدم پذيرش 

شود امضا بايد نامه اين توافق ،وين يک برنامه منسجم در اين موردسفر به ماه و تددرخصوص ها تصميم

 .(1389ميرشمس، ) پذيرش كامل آن را اعالم كردتوان ميهای مذكور و با نتيجه دادن برنامه

 

 هاي پيش روي بخش خصوصيقانون ملي فضا و چالش خأل. 3

 ارزش جهاني بخش فضا زنجيره. 1-3

های مرتبط )مثالً دفاعي( هنوز با فشارهای كاهنده در بسياری از بخشرغم بسياری از حوزه فضايي به

ی از عنوان يک بخش استراتژيک برای بسيارهای جدی جهاني مواجه نشده است. بخش فضايي بهبحران

ساخت  فرآيندمنظور طي را به مدتبلنديندی آشود كه فرالزامي تلقي مي عنوان يک سرمايهكشورها به

های ارتباطي( های تجاری )مثالً ماهوارهدليل وجود تقاضا در شاخه. همچنين بهطلبديره مو پرتاب ماهوا

طور خالصه زنجيره به .(2014های اقتصادی و توسعه، سازمان همكاری)است  يافتهاز اهميت بيشتری 

ی باالدستي هاهايي است كه نهادهای مرتبط با بخشاز فعاليت ارزش فضايي مشتمل بر طيف گسترده

كننده دستي در حوزه ارائه خدمات و حمايت از مصرفهای پايينيد و همچنين بخشوتولساختدر حوزه 

ها گيرد. با توجه به تعريف زنجيره ارزش جهاني در حوزه فضا و دولتي بودن اكثر بخشنهايي را دربرمي

، اپراتورهای فضايي و حوزه كاربران و توليد و های ساخترا در قالب حوزه های فضايي كشورو زير بخش

 بررسي قرار داد. خدمات فضايي مورد

ها، نهادهای متولي و فعاليت بخش اين بخش ناظر بر فعاليت سازمان وتوليد فضايي:ـ ساخت

توليد تجهيزات  وساخت  باشد. موارد مرتبط باخصوصي در امر توسعه و ارتقای فناوری و صنايع فضايي مي

های زميني ها و تجهيزات ايستگاههای فضايي، سيستمهای پرتاب، فضاپيما، ماهواره و محمولهو سامانه

 باشد.های علمي و فني ميهمچنين تحقيقات و مشاوره

باشد. اين بخش های مرتبط با رگالتوری فضايي مياين بخش ناظر بر فعاليت ـ اپراتورهاي فضايي:

 باشد.های خصوصي و عمليات بخش زميني ميات پرتاب، عمليات ماهوارهآوری و خدمشامل عمليات فراهم

خدمات ارسال مستقيم سيگنال در اين بخش مواردی همچون  :هاي كاربردي فضاييبرنامهـ 

خدمات ، (VSATدهندگان پايانه با آنتن دهانه كوچک )ارائه، (DTH) يسرويس پخش همگان

 قرار گرفته است. تأمين تجهيزات كاربرانو  (VASفزوده )ا(/ فروش مجدد ارزشVARافزوده )ارزش
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خدمات باهدف ، پذيریايمني، امنيت و انعطافهايي نظير در بخش كاربران فعاليت :كاربرانـ 

خدمات محيطي و منابع طبيعي، يستخدمات هواشناسي و زر، مؤثر در وضعيت بازا هایيايجاد دگرگون

ای و غيره بر ناوبری ماهوارهارتباطات، خدمات مبتني ،كترونيکخدمات اتصال ال، عمومي یهادر بخش

های فضايي و فضاپايه وجود دارد. ای از استارتاپشود. در اين بخش طيف عظيم و فزايندهپيگيری مي

و خدمات  ساخت و توليدهای فضايي بسته به مأموريت شركت، در حوزه الزم به توضيح است كه استارتاپ

 دارند.فضايي فعاليت 

 

 هاي ساختاري اقتصاد فضاچالش. 1-1-3

مشهودی پيش روی بررسي های مشهود و گاه غيرد فضا، چالشامروزه در مواجهه با تعريف گسترده اقتصا

بازيگران دخيل در مواردی همچون ناديده گرفتن  وجود داردفضايي  اقتصاد آثارها و و ارزيابي فعاليت

 یهاگذاران در بودجهسرمايهو ها دفاعي ها(، حوزهها و دانشگاهگاهامر تحقيق و توسعه )نظير آزمايش

از  .هستند ازجمله موانع محدودكننده تعريف اقتصاد فضايي تحقيق و توسعه و مشتريان خدمات فضايي

گرفته است كه  طور ذاتي قرارای از اين مشكالت ساختاری در پيكره بخش فضايي و بهپاره طرفي،

های های فضايي را با چالشها در اين خصوص، نمود آثار اجتماعي و اقتصادی فعاليتبيمطالعات و ارزيا

 :توان به مسائل ذيل اشاره كردين موارد ميمهمترازجمله كند؛ متعددی مواجه مي

 ؛عدم درك مفهوم يكپارچگي فناوری فضايي از جانب برخي بازيگران در حوزه فضاـ 

 ؛دگان كوچک غيراصلي )ثانوی( و تأثيرگذار در حوزه فضاكننتأمين يريتعدم شناخت و مدـ 

 ؛های اقتصادی و مديريتي فضاالمللي در حوزههای بينفقدان شاخص دقيق و مقايسهـ 

 ها؛از جانب ساير حوزه جامعه فضايي هایكارگيری پتانسيلـ كندی در روند به

های در بخش يهای دولتيتفعالو چالش تفكيک شده  بندیوجود اطالعات حساس و طبقهـ 

 ؛كاربردی تجاری و دفاعي

بندی صنعتي در طبقهعدم قرارگيری  دليلبه های اقتصادیپراكندگي ساختار ثبت و گزارش دادهـ 

 ؛مشخص عنوان يک مقولهالمللي بهی بيننظام استانداردها

ظهور و رشد  دليلهب فضايي دستپايين هایهای ناشي از فعاليتخروجي ها وـ حجم انبوه داده

 سيكل انتشار اطالعات بلندمدتها در حيطه فعاليت بازار و های فضايي، بروز دگرگونيسريع استارتاپ

 .(2014براستون )حوزه های بزرگ فعال در اين شركت

 

 در ورود به حوزه فضايي روي بخش خصوصي هاي پيشترين چالشمهم بررسي .2-3

سال سابقه دارد. آنچه در مطالعه و بررسي نقش و جايگاه  50ن بيش از های فضايي تجاری در جهافعاليت

قانون ملي فضايي در قبال بخش خصوصي كشور حائز اهميت است، موضوعات مرتبط با ترغيب، جذب 

www.irpublicpolicy.ir 



 

 

 

13 

، اما های كالن و سودآورگذاری در فعاليتمنظور مشاركت و سرمايهو حمايت از بخش خصوصي به

های فضايي، گذاری در فعاليتتوان گفت نخستين چالش پيش روی سرمايهباشد. ميريسک فضايي ميپر

كه در وهله اول اين شائبه را در است جو  ماورأهای نقص و كمبود قوانين و مقررات در حوزه فعاليت

های كشور نيستند. معضل دوم كند كه اين موضوعات در اولويت سياستگذاران ايجاد ميذهن سرمايه

های مرتبط با حوزه فضايي است كه های مختلف در قبال فعاليتها و صالحيت ارگانتعارض مأموريت

اما در مقام اجرا فعاليت  ،هايي وجود داردصورت صوری و ظاهری هماهنگيدر بهترين حالت اگرچه به

د؛ مسائلي نظير تمديد يا صدور مجوزها، تأييديه كنای مواجه ميبا مشكالت عديده بخش خصوصي را

باشد كه موارد گيرانه و امنيتي در حوزه فضايي تجاری مياب و غيره. معضل بعد وجود قوانين سختپرت

جمهور از آن جمله باالی دولتي همچون رئيسمرتبط با كسب مجوزهای خاص از جانب مقامات رده

های یهای صادراتي و وارداتي مرتبط با فناورها و تحريمباشد. همچنين مسائلي نظير محدوديتمي

طوركلي باشد. بهجو مي ماورأهای اقتصادی در حوزه فضايي نيز ازجمله معضالت پيش روی فعاليت

بری است رغم سودآوری باال، بخش گران و هزينهگذاران بر اين باورند كه فضا عليتوان گفت سرمايهمي

اد خارج بوده و تنها در گذاری در آن بدون وجود قوانين شفاف، محكم و حمايتي از توان افرو سرمايه

 (.1996مريكا، آی فضايي سياستگذاركميته ) باشدهای دولتي ميانحصار دولت و آژانس

دسترسي مطمئن به بازارهای روز و مطرح دنيا همواره در تجارت حائز اهميت است و اين امر در 

توان به . در اين ميان مييابدای ميالعادهفوق گذاری وجود دارد جلوهمواردی كه ريسک باالی سرمايه

های مربوط بينيمشكالت مربوط به بازارهای بدون ثبات، عدم اطمينان به وجود مشتری مناسب و پيش

فضايي بسته به نوع فعاليت و توان مالي و ـ  های هوافضاييبه آينده بازار اشاره كرد. در اين راستا شركت

پيوندند. های مختلف زنجيره ارزش جهاني ميبه ردههدف كاهش ريسک و افزايش بازدهي  فناوری خود با

فضايي ناشي از همين موضوع است ـ  های هوافضاييالمللي در حوزههای بينتأسيس و افزايش شركت

سازی ترغيب كرده و قطعه ساخت و توليدهای خدمات فضايي، توسعه را برای حوزه كه كشورهای درحال

م صادرات كمک يافته و افزايش حجرفته از جانب كشورهای توسعههای پيشو به جذب و انتقال فناوری

 (.1389گلرو،  و 2002وايت، )كند مي

های موجود در برخي كشورها معموالً يک چارچوب اوليه برای فعاليت مليالمللي و حقوق بين

 رسانيروزهتوان با بدهد كه ميجو ارائه مي ماورأتجاری و اقدامات فضايي بخش خصوصي در فضای 

ها برای بخش توليد و غيره ترتيبات قانوني اين فعاليت وهای كاوش، ساخت به فعاليتآنها  مداوم و تسری

توان گفت كمبود قوانين در ارتباط های دولتي ميآن حتي در حوزه فعاليتبر عالوه خصوصي مهيا كرد.

های فضايي، الكانه، كاوشبا موضوعات كليدی نظير ثبت اقدامات فضايي، نجات فضانوردان حقوق م

تضمين و درخصوص بخش خصوصي انگيزشي و عدم اطمينان وفصل اختالفات سبب بيمسئوليت و حل

های فضايي كلي موانعي كه در فعاليت طورشود. بهجو مي ماورأهای فضای در قبال فعاليتآنها  حمايت
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ه ريسک موجود را افزايش داد زيرا ،ودشگذاران ميهايي برای سرمايهوجود دارند باعث ايجاد محدوديت

تبع گذاران بالقوه در اين بخش و بهد كه اين امر سبب انصراف سرمايهكنو سود حاصله را غيرمطمئن مي

 (.1386 ،محمودی) شودهای فضايي ميآن تأخير در توسعه و پيشبرد فعاليت

بخش خصوصي به بسياری از وكار فضايي در كشور و عدم ورود با توجه به نوپا بودن حوزه كسب

ين دليل آن ساختار تماماً حاكميتي و مهمترتوان گفت های زنجيره ارزش اين حوزه ميرده

گذاری و ورود بخش خصوصي به اين ضعف قوانين و مقررات برای سرمايه های ناكارآمد ویسياستگذار

ی مهم ناشي از خأل قوانين و ها و راهكارهاشده، ازجمله چالش باشد. در راستای موارد يادحوزه مي

 توان به مسائل زير اشاره كرد:جو در كشور مي ماورأهای فضای مقررات شفاف و محكم در حوزه فعاليت

های فضايي در كشور برای فعاليت گرانه:هاي حمايتالف( عدم كفايت راهبردها و سياست

ود اطالعات در مورد بازاريابي، بخش خصوصي در بسياری از موارد تقريباً پديده جديدی است. كمب

رسد دولت برای نظر مي. بههستندترين اين موارد گذاری در زمره اصليعملكرد، فناوری، ريسک سرمايه

های ورود بخش خصوصي خصوصاً زمينهگرانه های حمايتاز طريق سياست دباينيل به چنين اهدافي 

آن با برابر سازی بر عالوه تصادی ندارد را تسهيل نمايد وانداز روشن مالي و اقهايي كه چشمدر حوزه

توان به پذيری فراهم آورد. ازجمله اين موارد ميها زمينه را برای افزايش رقابتشرايط و موقعيت

های مناطق ويژه گيری از ظرفيتهای قانوني، حقوق مالكيت معنوی، بهرههای مالياتي، معافيتمشوق

قانون اساسي  وچهارماصل چهلهای كلي سياستبراساس  نين كاهش تصديگری دولتاقتصادی و همچ

عنوان متولي اين اشاره كرد. در اين راستا تدوين قانون فضايي جامع و ارتقای جايگاه سازمان فضايي به

 تواند راهگشا باشد.حوزه مي

مجموعه  در هاي دولتي:هاي بخش خصوصي با بخشمحدوده فعاليت يتشفاف ب( عدم

های فضايي بخش خصوصي قوانين معدودی وجود دارد. معموالً عمده زمينه فعاليت قوانين كشور در

های فضايي بخش خصوصي برمبنای مذاكرات و توافقات صورت گرفته با مقامات رسمي و فعاليت

ريح و ين خأل در اين قسمت عدم تبيين صمهمترتوان گفت گرفته است. ميهای مرتبط شكلسازمان

ها دستخوش باشد كه با گذشت زمان و تغيير رويكرد دولتهای بخش خصوصي ميشفاف محدوده فعاليت

 و طراحي، ساختبر عالوه های خصوصيشود كه شركتشود. امروزه در دنيا مشاهده ميتغييرات مي

های اند و آژانسپرتاب كه ظاهراً جنبه دفاعي مشهودتری دارد نيز ورود كردهتوليد و خدمات به حوزه 

كنند. نظير اين موارد ها همكاری ميها با اين شركتكاهش هزينه ایفضايي در كشورهای مختلف بر

تواند در سايه حمايت قوانين ملي يافته ميمؤيد آن است كه امروزه بخش فضايي در يک كشور توسعه

 مختلف زنجيره ارزش فضايي ورود كرده و به توسعه كشور كمک نمايد.در سطوح 

 ،( اساسنامه سازمان فضايي ايران3از ماده ) «ح»در قوانين جمهوری اسالمي ايران با توجه به بند 
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امكانات  و از فناوری هماهنگ و منسجم برداریبهره منظوربه فضايي هایفعاليت برای مجوز اعطای»

 در هاماهواره كنترل و مستقيم های ارسالايستگاه ،اخذ مستقيم هایايستگاه ها،وارهماه شامل فضايي

گرفته  عهده اين سازمان قرارامنيتي، بر صالحيت تعيين ، بجز مسئوليت«مقررات و ضوابط چارچوب

 ،22/05/1396 مورخ 262 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظيم ذكر است كه گروه شاياناست. 

 امتيازات توسعه و حفظ ها،ماهواره از استفاده در خصوصي بخش هایفعاليت انسجام و توسعه نظورمبه

 ایماهواره داخلي اپراتور طريق از كشور سراسر در ایماهواره خدمات توسعه در تسريع فركانسي، ـ مدار

 بيشتر هرچه عتالیا و رشد و ایماهواره ارتباطات حوزه در كشور وابستگي حذف جهت در حركت و

 اپراتورهای پروانه صدور بر حاكم چارچوب و كليات درخصوص سازمان پيشنهاد راستا، اين در كشور

 تعاريف ند از:ترتيب عبارتماده تصويب كرد. سرفصل اين مواد به 8در قالب  را آن و بررسي را ایماهواره

 پروانه، اعتبار زمانمدت آن، بر حاكم الزامات و پروانه موضوع خدمات پروانه، موضوع شبكه كلي، مفاهيم و

 ارزيابي برای حاكم الزامات خدمات، ارائه و فعاليت ادامه ای،ماهواره شبكه اندازیراه بر حاكم الزامات

 اپراتور پروانه صدور بر حاكم اصول تدوين در حاكم الزامات ای،ماهواره اپراتور پروانه دريافت متقاضيان

 باشد. مقررات مي ساير و ایماهواره

توان گفت كه اين مقررات در ذيل بخش باره با توجه به كليات زنجيره ارزش فضايي ميدراين

درخصوص حال هنوز خأل يک قانون فضايي جامع و خدمات فضاپايه قرار دارد و بااين اپراتورهای فضايي

 شود.خش خصوصي مشاهده ميب خصوصاًهای بازيگران زنجيره ارزش تبيين مرز و حدود فعاليت

های باالی حجم امروزه با توجه به هزينه ج( حضور كمرنگ در زنجيره ارزش جهاني فضا:

های فضايي، وجود بازار نابالغ، ريسک باالی گذاری در بخش فناوری فضايي خصوصاً حوزه زيرساختسرمايه

های همكاری با موجوديت جهاني در ردههای فضايي، بخش خصوصي با ورود به زنجيره ارزش جهاني و فعاليت

آورد. در اين راستا دست ميمختلف زنجيره ارزش با كاهش ريسک و هزينه بخشي از بازارهای فضايي را به

های داخلي به بازارهای جهاني و المللي و ورود شركتهای بينمنظور توسعه همكارینقش حمايت دولتي به

منظور شروع گذاری زيرساخت بهعلمي و سرمايه یاهقيقات و آزمايشگذاری برای توسعه تحجذب سرمايه

وكار به همين منظور توسعه و ارتقای فضای مناسب كسب های كاربردی تجاری بسيار حائز اهميت است.برنامه

های مديريتي و حقوقي كشور بيني و تدارك تمهيدات قانوني الزم در بخشهايي نيازمند پيشدر چنين حوزه

سوی قانون اساسي از چهارموچهل كلي اصل هایسياستكه زمينه برای رشد اقتصادی با عنايت به ابالغ  است

 هایمأموريت توسعه هوافضای كشور مواردی نظير انجام سند جامعآيد. با عنايت به  فراهممقام معظم رهبری 

 مدار در ماهواره از برداریبهره و پرتاب ساخت، مدار و طراحي، در انسان دادن قرار و دارسرنشين فضايي

 و خدمات به ؛ همچنين دستيابيسنجش از دور ارتباطات، كاربردهای با هاماهواره ديگر و آهنگزمين

 تجاری و عمومي جهاني، و ایمنطقه و كشوری هاینيازمندی تأمين جهت در فضاپايه ارتباطات هایزيرساخت
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ه ازجمله اهدافي است كه در آن به مشاركت و توسعه هوشمند و فعال پاي زمين مخابراتي بستر با سازگار و

 المللي تأكيد شده است.ها و تعامالت بينهمكاری

توان به مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي های اقتصاد مقاومتي ميزمينه سياست بر آن درعالوه

 31/6/1394هـ مورخ 52442ت/85001شماره  به استناد مفاد مصوبه 16/01/1395در جلسه مورخ 

های ملي اقتصاد مقاومتي برای اجرا در های برنامههای پيشنهادی كارگروهخصوص پروژهوزيران دريئته

اين مصوبه دبيرخانه شورای عالي مناطق آزاد  «الف»( از بند 1رديف ) موجببهاشاره كرد.  1395سال 

ايجاد مراكز »دار يتاولو مجری مسئول اجرای پروژهعنوان دستگاه صنعتي و ويژه اقتصادی بهـ تجاری 

تحت عنوان برنامه ملي « صنعتي و ويژه اقتصادیـ  ارتقا و انتقال فناوری پيشرفته در مناطق آزاد تجاری

توان بخشي از د. در اين راستا ميشوگرايي اقتصاد )توسعه صادرات غيرنفتي( تعيين ميبرد برونپيش

 آورد. شماربههای فضايي را در زمره اين مراكز يان و استارتاپبنهای دانششركت

 

 و چارچوب كلي قانون ملي فضا تدوين الزامات. 4

 كشورهای در فضايي ملي قوانين به نگاهي های قانون ملي فضا باپيش از بررسي الزامات و چارچوب

 آن پذيرنده كشور به عطوفم شدتبه فضا حوزه در الملليبين معاهدات كه گفت توانمي مختلف

 دهد تطبيق خود ملي قوانين با را الملليبين معاهدات بايستمي پذيرنده كشور اينكه لحاظ از باشند؛مي

 اسناد با تضاد دليلبه الملليبين معاهدات قوانين و قواعد از بعضي است شده مشاهده مواردی در و

 فضايي حوزه بازيگران غالب كه افتدمي اتفاق اييكشوره در عمدتاً مورد اين. است شده نقض باالسری

 دهد.تشكيل مي خصوصي بخش آن را

بايست مسئوليت كشورهای طرفدار معاهده مي»دارد كه جو بيان مي أ( معاهده فضای ماور6ماده )

يرند؛ گبرعهده جو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني،  أهای ملي خود را در فضای ماورالمللي فعاليتبين

های دولتي يا نهادهای غيردولتي انجام بگيرد و برای اطمينان هايي توسط آژانسهرچند چنين فعاليت

های نهادهای غيردولتي مقررات مندرج در معاهده كنوني انجام شود. فعاليتبراساس  های ملي بايدفعاليت

توسط دولت  مجوز و نظارت مداوم بايست مستلزمجو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني، مي ماورأدر فضای 

وسيله جو شامل ماه و ساير اجرام آسماني به ماورأها در فضای كه فعاليتباشد. هنگاميطرف معاهده مي

المللي انجام شود، مسئوليت مربوط به انطباق با اين معاهده بايد توسط آن سازمان يک سازمان بين

 (.2012ان ملل متحد، سازم) «اين سازمان انجام گيرد المللي و كشورهای عضو معاهده مشاركت دربين

ها در قبال همه المللي دولتجو، با توجه به مسئوليت بين ( معاهده فضای ماورأ6ستناد ماده )به ا

 مستمر نظارت اعمال و اجازه دادن مستلزم غيردولتي، های واحدهایهای ملي فضايي، فعاليتفعاليت

. برمبنای همين مقرره برخي كشورهای صاحب فناوری (2012متحد،  )سازمان ملل است متعاهد دولت
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های مرتبط و نظارت بر آن اقدام به تدوين و تصويب قانون ملي فضا حول فضايي در جهت تنظيم فعاليت

توجه آن است كه قلمرو و محتوای هر يک از قوانين ملي حال نكته قابل اند. بااينم كردهقوانين داخلي اقدا

جو سازمان ملل متحد در جهت  ماورأآميز از فضای باشد و عليرغم فعاليت كميته استفاده صلحفضايي مي

 (.1386)محمودی،  ها تاكنون هيچ مكانيسمي در اين رابطه تعريف نشده استسازی فعاليتهماهنگ

 و حقوق به راجع كلي مباحث در مطرح موضوع ملي، فضايي قوانين امروزه توجه به اينكه با

اما اين نياز كلي وجود  ،اما قانون ملي فضايي امری بديهي يا طبيعي نيست ،است فضايي یتگذارسياس

 باره به قانون ملي فضايي رجوع كرد.دارد كه برای توجيه هرگونه اقدامات دراين

 بسيار در موضوعات را آنان اتباع رفتار اغلب و هاستدولت ميان روابط بر حاكم المللبين حقوق

 كه حقوقي ،حالاينبا نمايد.مي تنظيم است، الملليبين جامعه دغدغه كه هاييزمينه يعني جدی

 اندازه آن به هادولت هایفعاليت اكنون. است داخلي حقوق نمايد،مي تنظيم را اتباع اين رفتار مستقيماً

 اكنون شد، رهاشا كه طورهمان. دارند مبذول بدان ایويژه توجه بايد هادولت كه است يافته گسترش

 اين. اندداده سرايت جو ماورأ فضای به را داخلي قوانين و اندنموده آغاز را كار اين ها،دولت از تعدادی

 و اندشدهطراحي  دولت سرزمين داخل در اعمال برای داخلي هاینظام از بسياری كه است دليل بدان

 معمول استانداردهای با مطابق تحقيقات كه ينتضم اين برای اما ندارند؛ سرزميني فرا اعمال قابليت اغلب

 تسری جو أماور فضای در هایفعاليت به دباي الزم مقررات و قواعد شود،مي هدايت سرزمين داخل در

 معنوی، مالكيت حقوق قبيل از هازمينه ساير بلكه ،كيفری حقوق شامل فقط نه نكته اين. كند پيدا

 (.1386)محمودی،  گيرددربرمي نيز را غيره و ايمني بهداشت،

 :دريگ نظر قرار بايست مالحظات ذيل مدمنظور تدوين قانون ملي فضايي ميبه

رد و شامل كليه معاهدات و گيمي نشئتالملل فضا ـ منطق قانون ملي فضايي از حقوق بين

و توسط ج ماورأآميز از فضای نمودن موضوع استفاده صلحقانونمند  منظورهايي است كه بهنامهموافقت

 سازمان ملل متحد تصويب شده است.

های بخش خصوصي در ـ ضرورت تدوين قانون ملي فضا عمدتاً ناشي از توسعه گسترده فعاليت

محور هستند. اين بدان معناست كه همچون ساير باشد. ازسويي معاهدات فضايي دولتحوزه فضا مي

كنند دات تنظيم كرده و امضا و تصويب مينويس معاهالمللي حقوق فضا را از طريق پيشمعاهدات بين

 الملل هستند.و همچنين مخير به تبعيت از قواعد حقوق بين

 هاستدولت به خطاب منحصراً معاهدات، درشده  مطرح تكاليف و حقوق ـ با توجه به اينكه قواعد،

 فضايي عاليتف يک واقعي كنندگانمشاركت عنوانبه نوعيبه خصوصي واحدهای كه مواردی در ازجمله

 مسئوليت دامنه نمودن محدود برای حداقل هادولت كه است طبيعي بنابراين. شوند توصيف خصوصي

آورند.  عملبه نظارت خصوصي فضايي هایفعاليت بر داخلي، هاییسياستگذار و قوانين تصويب با خود،

 ها در برخي موارد ناقض حقوق هستند.رو دولتازاين

www.irpublicpolicy.ir 



 

 المي اه مجلس شوراي اس مركز ژپوهش  
 

 

18 

خش خصوصي در معاهدات ذكر نشده است و از طرفي با توجه به ميزان رو به ـ با توجه به اينكه ب

 درج مفهوم اين در خصوصي بخش فضايي هایرشد مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه، لذا فعاليت

 سطح در هادولت از تعدادی يا دولت يک متوجه است ممكن خسارت مسئوليت روازاين و است شده

 فضايي هایفعاليت از دسته كدام برای كه است آن شودمي مطرح كه عدیب مسئله. باشد الملليبين

های اين امر از منتج از مالحظه فعاليت .دارند مسئوليت الملليبين لحاظبه هادولت خصوصي، بخش

 (.2005دان، درفون) باشدجو مي أماور فضای ( معاهده7) ماده و (6) ماده (،5) بخش خصوصي در ماده

 خواه رود،مي شماربه فضايي فعاليت هرگونه مسئول دولت جو، يک ماورأ( معاهده 6به ماده ) با عنايت

های مجموع فعاليت برمبنایتوان فعاليت ملي را رو ميازاين .گيرد انجام دولتي يا خصوصي بخش توسط

 د:توان موارد ذيل را برشمربخش دولتي و بخش خصوصي تعريف كرد. لذا برای فعاليت ملي مي

 توان با فعاليت اتباع دولت برابر دانست.ـ فعاليت ملي را مي

 معياری يعني دانست برابر كنندهپرتاب كشور مورد در هاييفعاليت با توانمي را ملي هایـ فعاليت

 .پردازندمي مسئوليت به فضا المللبين حقوق با مطابق كه

 برابر دارد، صالحيت نظر مورد دولت آن با بقمطا كه هاييفعاليت با توانمي را ملي هایـ فعاليت

 ابزارهای آن كنترل برای كه هاييفعاليت از دسته آن برای دولت يک رويكرد، اين پذيرش با زيرا دانست؛

 (.2005و  2002دان، درفون) شوندمي شناخته مسئول دارند، حقوقي

 ت دارد:توان گفت دولت در موارد ذيل صالحيبا توجه به موارد فوق مي

 هافعاليت اين بر صالحيت اعمال زيرا) كشور سرزميني قلمرو ازشده  هدايت فعاليت ـ هرگونه

 .(است شده شناخته مجاز سرزميني برمبنای

 برمبنای هافعاليت اين بر صالحيت اعمال زيرا) دولت اتباع وسيلهبهشده  هدايت فعاليت ـ هرگونه

 .(است شدهشناخته  مجاز شخصي

 (8) ماده با مطابق زيرا) باشد شده ثبت فضايي اشيای متضمن كهشده  هدايت فعاليت هـ هرگون

 .(باشدمي نيز شده ثبت فضايي اشيای چنين بر صالحيت اعمال به محق دولت جو، ماورأ فضای معاهده

 هنگام در كشوری هر توافق، مورد تفسير هرگونه فقدان در كه ساخت نشان خاطر بايد ،اين وجود با

 را اشملي حقوق دامنه تعيين نتيجتاً و مفهوم اين از خود تفسير تواندمي خود ملي فضايي قانون جرایا

 .(1386، محمودی)باشد  داشته

 

 قانون ملي فضايياصلي در  موضوعات .1-4

سسه حقوق هوافضای دانشگاه كلن و آژانس فضايي آلمان، حقوق ؤبراساس نتايج مطالعات مشترك م

 هایمثابه آنچه هست باعث احساس نياز به پنج موضوع اصلي شده است كه تحت عنوان بنيانالملل بهبين

 رود:شمار ميملي به فضايي حقوق يک اصلي
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 جو؛ رأ( معاهده فضای ماو6ـ موضوع مجوز فعاليت فضايي به استناد ماده )

 جو؛ ماورأ( معاهده فضای 6)های فضايي به استناد تعهدات ناشي از ماده ـ موضوع نظارت مستمر بر فعاليت

 ؛( كنوانسيون ثبت4ـ موضوع ثبت اشيا فضايي و تعيين محتوای آن به استناد ماده )

جو يا  ماورأ( معاهده فضای 7های فضايي مطابق با ماده )ـ موضوع جبران خسارت ناشي از فعاليت

 كنوانسيون مسئوليت )تعهد(؛

جو نظير حقوق مالكيت فكری، تضمينات  ماورأای ـ تبيين ساير موضوعات حائز اهميت در حوزه فض

وفصل اختالفات ونقل، حلمالي، مقررات مربوط به بيمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئوليت، حقوق حمل

 (.2001)هوب و همكاران، و غيره 

 از دسته آن از است عبارت خود مضيق معنای در فضايي ملي قانون كه ساخت نشان خاطر بايد

 فضايي هایفعاليت آثار به االصولعلي و است متمركز فضايي هایفعاليت بر بارز نحوی به هك ملي قوانين

 فضايي قوانين وضع اساسي هدف درواقع. پردازدمي فضا المللبين حقوق محتوای و ساختار بر نگاهي با

 در. رودمي شمار بهآنها  عضو دولت يک كه است فضايي معاهدات برمبتني تعهدات اجرای اول درجه در

 و جو أماور فضای از آميزصلح استفاده و فضايي هایفناوری از استفاده كه است آن هدف دوم، درجه

 فضايي، قانون يک تصويب عدم يا تصويب انتخاب. گردد تنظيم داخلي بعد در دولت يک ملي منافع حفظ

با توجه به قوانين فضايي  .دارد مربوطه كشور حقوقي وضعيت و اساسي قانون احوال واوضاع  به بستگي

شود كه ها، نكات مشتركي مشاهده ميكه عليرغم رويكرد متفاوت ميان آنتوان دريافت ديگر كشورها مي

های گيرند. ازجمله اهدافي كه عمدتاً درزمينه فعاليتكار ميهها برای تدوين قانون ملي فضايي بدولت

 باشد:شود موارد ذيل ميبخش خصوصي پيگيری مي

 خصوصي؛ بخش مشاركت فرآيند به تعهد برقراری و دولت اهداف تعيينـ 

 تجاری؛ فضايي هایفعاليت برای قانوني رژيم يک ـ برقراری

 خصوصي؛ بخش فعاليت موجود مانع قوانين در مورد اصالحات ـ انجام

 خصوصي؛ بخش فعاليت بر نظارت منظوربه نهادی ـ ايجاد

 ؛خصوصي بخش هایفعاليت با رابطه در مسئوليت رژيم ـ برقراری

 ؛خودی به خود و غيرقانوني فعاليت منجر به اقتداری خأل از اجتناب ـ

 )محمودی و گلرو(.خصوصي  بخش هایفعاليت با رابطه در مسئوليت رژيم ـ برقراری

های قانون ملي فضای كشور را كه شده، الزامات و اولويت درمجموع با توجه به موضوعات ياد

های توان در قالب سرفصلالمللي است را ميمقتضيات بخش فضايي كشور و همگام اصول بين دربرگيرنده

 مندرج در جدول ذيل ارائه كرد:
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 هاي پيشنهادي درخصوص قانون ملي فضا. مهمترين سرفصل3جدول
 سرفصل پيشنهادي رديف سرفصل پيشنهادي رديف

 فضايي هایفعاليت نتايج و فضايي هایآوریفن زا استفاده 15 فضايي فعاليت و فضا مفهوم تعريف 1

 فضايي اشياء تعريف 16 فضايي فعاليت اهداف و اهداف 2

 فضايي زيرساخت اشياء ديگر و زميني اشيا 17 فضايي فعاليت اصول 3

 فضايي پرواز كنترل 18 ربطیذ هایسازمان وظايف تعريف 4

 خلبان فضايي اشياء انخلبان و فضانوردان 19 كشور فضايي ملي آژانس 5

 فضايي هایزيرساخت ديگر و زمين در پرسنل 20 امنيتي و دفاع اهداف برای فضايي فعاليت تعريف 6

 فضايي فعاليت ايمني 21 ايران اسالمي جمهوری فضايي جامع برنامه 7

 فضايي حوادث بررسي 22 فضايي فعاليت مجوزهای 8

 حوادث سازیپاك نجات، و وجستج 23 فضايي فناوری گواهينامه صدور 9

 فضايي هایفعاليت بيمه 24 فضايي تخصصي عالي كميسيون 10

11 
 گذاریسرمايه و فضايي هایفعاليت مالي تأمين

 خارجي
 كشور شهروندان و خارجي هایسازمان برای قانوني رژيم 25

 الملليبين همكاری حقوقي مقررات 26 فضايي مالي حمايت صندوق تشكيل 12

 شهروندان و هاسازمان مقامات، مسئوليت 27 فضايي فناوری ايجاد از حمايت 13

 خسارات مسئوليت 28 فضايي فناوری انتقال و استفاده 14

 

 قانون ملي فضا مؤثراجراي  ملزومات. 5

 جلسات شوراي عالي فضايي برگزاري .1-5

ترين ورای عالي فضايي عاليعالي انقالب فرهنگي، ش براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای

وظيفه مزبور، سند « 1-6»فضايي كشور است و به استناد بخش  ی در حوزهسياستگذارمرجع 

های كالن و راهبردهای حوزه فضايي را با رعايت ی اجرايي، راهبری، نظارت و تصويب برنامهسياستگذار

ماده توسط  12عالي فضايي در اساسنامه شورای  دارد.برعهده های شورای عالي امنيت ملي سياست

 24/3/1383مورخ  101.48042بنا به پيشنهاد شماره  25/11/1383در جلسه مورخ وزيران هيئت 

( قانون وظايف و اختيارات وزارت 8ماده ) «1»ريزی كشور و به استناد تبصره سازمان مديريت و برنامه

( 8موجب ماده )تصويب شده است. به مجلس شورای اسالمي 1382مصوب  ،ارتباطات و فناوری اطالعات

و در غياب  يافت خواهد رسميت رئيس جلسه حضور و اعضا اكثريت حضور با شورا اين اساسنامه، جلسات

جمهور رئيس اول معاونبرعهده  جلسه ( اساسنامه، رياست3ماده )« 1»جمهور مطابق با تبصره رئيس

 در صورت و دهد تشكيل جلسه سال در دو بار يد حداقل( اساسنامه، اين شورا با7طبق ماده ) .بود خواهد

 موظف شورا ( اساسنامه، دبير11همچنين مطابق با ماده ) .برگزار كند نيز العادهفوق جلسات تواندمي نياز

 نمايد. تهيه باريک  ماه 6هر  را شورا تصميمات مورد در شدهانجام  اقدامات و هافعاليت گزارش است

( 1383ازسوی شورای عالي فضايي از بدو تشكيل )يعني از سال شده  جلسات برگزار اما درمجموع تعداد
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های هشتم، نهم و دهم( اين در حالي است كه تنها در دولت يازدهم با عنايت بار بوده است )دولت 3تاكنون 

بری، نظارت ی اجرايي، راهسياستگذارهدف  جلسه با 8( اساسنامه شورای عالي فضايي بايد حداقل 7به ماده )

 شد كه اين مهم محقق نشده است.تشكيل مي های كالن و راهبردهای حوزه فضاييو تصويب برنامه

شود وضوح مشاهده ميدر حوزه فضايي كشور به سياستگذاريک نهاد باالسری  خألدر شرايط كنوني 

عالي فضايي قرار  يد سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورایتأككه در مغايرت صريح با 

تصويب قانون ملي فضا و همچنين ايجاد  منظوربهشورای عالي فضايي  جلساتدارد. عدم تشكيل 

 هایدستگاهيقه سل اختالفهماهنگي در مديريت ساختار مديريت كالن كشور در حوزه فضايي سبب بروز 

 ينمهمترشده است. ازجمله  های فضايي كشوريتفعالمرتبط و بروز واگرايي و عدم انسجام راهبردها و 

های دفاعي، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات های بخشيتفعالتوان به ناهماهنگي ميان اين موارد مي

های موجود در با استناد به سياست كهآنجايي ازجمهوری اشاره كرد. و معاونت علمي و فناوری رياست

( اساسنامه شورای عالي 2انقالب فرهنگي و ماده )سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالي  6فصل 

توجه به اهداف  ی و امور مرتبط برعهده شورای عالي فضايي است؛ اما باسياستگذارفضايي، مسئوليت 

نهاد باالسری  عنوانبههای اين مركز مشابه در مركز ملي فضايي ايران، سازمان فضايي كشور از سياست

كند كه اين امر به يک بالتكليفي قانوني در حوزه ينمفضايي تبعيت ی كالن هاحوزهدر  سياستگذارو 

 شده است.منجر فضايي كشور 

 

 اي با عملكرد آژانس فضاييعنوان يک سازمان توسعهجايگاه سازمان فضايي ايران به تثبيت .2-5

 است تصويب های توسعه هر صنعت، نهادسازی با تعيين متولي حاكم بر آن است. بديهيازجمله نيازمندی

توجهي بر رشد صنايع مرتبط تواند تأثير قابلقوانين ملي فضايي بدون يک سازمان فضايي مستقل نمي

بايست سكان های فضايي و همچنين صنايع نوظهور بگذارد. سازمان فضايي ميبه موازات توسعه فناوری

جع به آن را به شكل متوازن، كه بتواند همه امور راچنانباشد آن راهبری و اجرای قوانين ملي فضايي

 پيش برد.متعادل و منطقي به

برای پيشبرد اين مقصود راهكارهايي كه ازسوی برخي كشورهای پيشرو در اين عرصه برگرفته شده، 

ای را با رويكرد جانبهگذاری فراگير و همهباشد. در كشورهايي كه هدفاوت ميبسته به مدل حاكميتي متف

نظر باالترين مقام سياسي  صورت يک سازمان مستقل زيراند سازمان فضايي بهتهاصطالح فرابخشي داشبه

كند. همچنين در كشورهايي نگاه رشد و ارتقای اقتصادی را و يا اجرايي نظام حاكميت ملي فعاليت مي

ربط اداره امور اين اند، مديريت اين بخش به دستگاه متولي ذیبه حوزه خدمات فضايي متمركز كرده

 ه محول شده است.حوز

های كلي اقتصاد ، سياست1404انداز توان گفت با عنايت به احكام مندرج در سند چشممي
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های كلي برنامه ششم توسعه ابالغي مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه مقاومتي، سياست

عنوان مجری ايي كشور بهتبع سازمان فضالهای حوزه فضايي كشور )و بهين اولويتمهمترتوان گفت مي

 باشد:آن( عبارت از موارد ذيل مي

ها و پيشبرد سازی فعاليتمنظور فعالآفريني، ارتقا و انسجام ساختار بخش فضايي كشور بهاقتدارـ 

 اهداف كالن كشور؛

 آن؛ در پيشرفته هایفناوری نفوذ ضريب افزايش صنايع هوافضايي و به دادن اولويتـ 

 حداكثری برداریبهره و حفظ و فضايي هایسامانه از برداریبهره و پرتاب زمون،آ ساخت، طراحي،ـ 

 كشور؛ مداری نقاط از

بنيان در های دانشهای ورود و مشاركت بخش خصوصي و شركتآوری الزامات زيرساختفراهمـ 

 های فضايي.حوزه فعاليت

شي داشته است و جنبه اقتدار ملي فرابخ ايران كه به حوزه فضايي نگاهبا توجه به اسناد باالسری در 

در آن مشهود است، گنجاندن ساختار و تشكيالت حاكميتي فضايي در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری 

توان در پرتو آن موجب قانون وظايف و اختيارات با اين رويكرد همسو و سازگار نبوده و نمياطالعات به

كرد. در اين رابطه مالحظات زير در رابطه با عدم اجرای مؤثر  اهداف كالن بخش فضايي كشور را توجيه

 توان ارائه كرد:قانون ملي فضا مي

 ؛از بين رفتن وظيفه محوری اقتدارآفرينيـ 

های فضايي كشور و تخصيص منابع و بودجه ی و اجرای پروژهسياستگذاراز بين رفتن تمركز در ـ 

 ؛نياز مورد

 ؛الملليور در نهادهای بيناختالل در امر مرجعيت كلي كشـ 

ها، توليد( نظير طراحي ماهواره و عدم امكان تمركز در امور مرتبط با حوزه فناوری فضايي )ساختـ 

 ؛بر و غيرهها، فرماندهي پرتاب ماهوارههای زمين، طراحي و ساخت كاوشگرها، ايجاد زيرساختايستگاه

 های مربوط به فضا؛ايي در مأموريتفضعدم امكان تفكيک وظايف صنايع دفاعي و سازمان ـ 

های سازمان درخصوص ترغيب، حمايت و های متعدد در اجرايي كردن سياستوجود چالشـ 

 .های فضايي با محوريت بخش خصوصي عليرغم موارد مندرج در اساسنامهتضمين فعاليت

نحوی نيز اگرچه بهجمهوری ن فضايي به زيرمجموعه نهاد رياستذكر است كه انتقال سازما شايان

توانست به امور چندوجهي اين حوزه سامان بخشد و به پيشبرد آن كمک كند لكن اين امر به معنای 

ويژه اهداف مندرج در اسناد باالدستي نيست. سازمان فضايي ايران تحقق همه اهداف مورد انتظار، به

ستي عمل كند كه از جايگاه، وظايف و درتواند به رسالت خويش بهويژه در تعامالت فراملي زماني ميبه

اختيارات قانوني برخوردار باشد و اين مهم جز با برخورداری از يک تشكيالت مستقل تحقق نخواهد 

ان و مسئوالن عالي كشور و همچنين اسناد باالدستي به حوزه سياستگذاريافت. با توجه به نگاه عمومي 
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 توجه است: های زير قابلفضايي، لزوم جنبه

 بايست زير نظر باالترين مقام اجرايي باشد؛سازمان فضايي ايران ميـ 

 ای باشد؛قوهيک نهاد ملي و بينـ 

 گير و اثرگذار مجری اجرای قوانين ملي فضا باشد؛عنوان يک نهاد بين بخشي، تصميمبهـ 

 های مالي و اجرايي و با قوانين ويژه باشد؛بدون كمترين محدوديتـ 

 ياسي و كامالً تخصصي باشد؛يک نهاد غيرسـ 

 المللي تنها نماينده كشور باشد.های بيندر حوزه ـ

ای درواقع نقش حلقه جايگزين برای حلقه های مفقوده و خالي در زنجيره های توسعهامروزه سازمان

كننده و ها تسهيلديگر، اين سازمانعبارتای، اقتصادی و صنعتي را دارند. بهدر حال حركت توسعه

های صنعتي از طريق توسعه باشند. تسهيل فعاليتكننده ارتباطات و عمليات در صنعت اقتصاد ميسريعت

وكارها، توسعه مديريت و منابع انساني، توسعه رساني كسبهمفناوری در كشور، شبكه گستری و به

ای سعههای توگذاری مستقيم خارجي توسط سازمانگذاری و جذب سرمايهصادرات، گسترش سرمايه

توانند ها ميای دولتي، نقش دولت بسيار اهميت دارد و اين سازمانهای توسعهگيرد. در سازمانصورت مي

ها برای وتوليد، ارائه مشوقهای دولتي شامل صدور مجوز ساختها و رويهدر قوانين و مقررات و سياست

های ها يا معافيتصنعتي و مشوق های مشتركگذاری در برنامهبخش توليدی، مشاركت دولت در سرمايه

كننده باشند. سازمان فضايي ايران در قالب مالياتي مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تأثيرگذار و تسهيل

اصل های كلي اجرای سياستتواند در راستای ای اما با عملكرد يک آژانس فضايي مييک سازمان توسعه

در حوزه گذاری صنعتي رفع موانع سرمايهبه  مربوط به آنقانون اساسي و مقررات اجرايي وچهارم چهل

های فضايي را در فعاليت يي و خوداتكايي و خطرپذيریآتحرك و كار هایرويكرد فضا بپردازد و

 قانون ملي فضا در كشور است. عملياتي شدن در جهتنيازهای ضروری پيشسازی نمايد كه يكي از پياده

 

 بنديجمع

ها با توجه به گذاریهای متنوع و پيچيده فضايي در جهان، حجم سرمايهو ارتقای فعاليتامروزه با توسعه 

مرور بسياری از كشورهای  يافته است كه بهها افزايش خش خصوصي و حمايت دولترشد بمشاركت روبه

در قالب توان پيشرو را به تدوين و اجرای قوانين ملي فضايي ترغيب كرده است. قانون ملي فضايي را مي

های فضايي تعريف كرد كه در آن قوانين فضايي جامع مشتمل بر قوانين حاكم بر فعاليت يک مجموعه

دهي منظور هماهنگي و سازمانن ملي بهها( و قوانينامهها و قطعظير معاهدات، كنوانسيونالمللي )نبين

خش خصوصي مالحظه شده گذاری و مشاركت بهای فضايي خصوصاً بسترسازی در زمينه سرمايهفعاليت

نقش آنها  شده كه در عمده است. اين قانون عموماً در كشورهای پيشرو صاحب فناوری فضايي مشاهده
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عنوان مالک و رگالتور مشهود است. در اين های فضايي و دولت بهعنوان اپراتور فعاليتبخش خصوصي به

ده و غالباً ناظر بر جنبه اقتصادی و همچنين قانون جايگاه و نحوه فعاليت بازيگران حوزه فضايي تبيين ش

های ذكر است قانون ملي فضا با توجه به وابستگي آن به فناوری شايانباشد. آميز ميالمللي صلحتعامالت بين

جانبه گيرد. در قوانين باالسری كشور عليرغم اينكه به توسعه همهشونده قرار مي روزنوين در زمره قوانين به

طور صريح به تدوين و تصويب قانون ملي اما به ،های كشور در حوزه فضا تأكيد شدهز ظرفيتو استفاده ا

رغم ای نشده است. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه قانون ملي فضا با توجه به ماهيت خود عليفضا اشاره

 باشد.المللي وابسته به قوانين اصلي كشور پذيرنده ميداشتن ابعاد بين

المللي در حوزه فضا بايد گفت ايران از پنج معاهده وضعيت ايران در قبال معاهدات بيندر موضوع 

نامه امداد )نجات( را و پيمان تعهد )مسئوليت( و موافقتهای مصوب سازمان ملل متحد تنها دو توافقنامه

ت و به جو و پيمان ثبت تنها به امضای دولت رسيده اس ماورأپذيرفته است كه در آن معاهده فضای 

نامه ماه نيز تعيين تكليف نشده است. با توجه به باشد و موافقتدون تعهد پذيرش ميمعنای رؤيت آن ب

 جز كنوانسيون اتحاديهر اين نكته حائز اهميت است كه بها ذكو ساير كنوانسيونياد شده معاهدات 

های مربوط به دولتشده  يا پذيرفتهشده  ميالدی ساير موارد امضا 1992مخابرات در سال  الملليبين

سوی جو از ماورأالمللي فضای المللي پذيرش معاهدات بين. در بعد بيناستقبل از انقالب اسالمي 

آميز بودن تمام به صلحآنها  جمهوری اسالمي ايران با توجه به عدم تضاد با منافع ملي و تأكيد فراوان

آنكه مبين بر عالوه شالوده اصلي ساير معاهدات، عنوانجو به ماورأها، خصوصاً معاهده فضای فعاليت

های های فضايي كشور و مؤثر در ايجاد جو مثبت و سازنده در قبال فعاليتآميز فعاليتماهيت صلح

آميز المللي صلحهای بينتواند به نحوی در تسهيل، ارتقای سطح و افزايش مشاركتباشد ميفضايي مي

 در حوزه فضا مؤثر واقع شود.

گرانه و شفاف با هدف ترغيب بخش خصوصي به ورود و توجه به عدم كفايت قوانين حمايت با

های بازيگران اين حوزه در های فضايي و همچنين عدم تبيين حيطه فعاليتگذاری در فعاليتسرمايه

كشور و حضور كمرنگ صنايع داخلي در زنجيره ارزش جهاني و حجم پايين صادرات محصوالت و خدمات 

گرانه دولت را در های حمايتاين حوزه قانون ملي فضايي اين ظرفيت را دارد كه با اجرای سياستدر 

های گذاری ياری كند. ازجمله حمايتانداز روشن سرمايهزمينه حمايت از بخش خصوصي و ايجاد چشم

وق مالكيت معنوی، های قانوني، حقهای مالياتي، معافيتارائه مشوق توان به مواردی نظيردولتي نيز مي

های سياستبراساس  های مناطق ويژه اقتصادی و همچنين كاهش تصديگری دولتگيری از ظرفيتبهره

تواند با تبيين نقش هر آن قانون ملي فضا ميبر عالوه قانون اساسي اشاره كرد. وچهارمچهلكلي اصل 

قانوني فعاليت بازيگران بخش خصوصي  تری محدودهتر و شفافيک از بازيگران اين حوزه به نحو صريح

های دولتي مشخص كرده و زمينه را برای ورود صنايع داخلي به زنجيره ارزش را در كنار ساير بخش

المللي با هدف انتقال فناوری و افزايش حجم صادرات در اين حوزه های بينجهاني و توسعه همكاری
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هايي در جهت تدوين قانون ملي فضا دولت يازدهم گامذكر است كه در اين راستا در  شايانفراهم آورد. 

 در كشور برداشته شده است.

تجربه ساير كشورها قوانيني است كه به براساس  های تدوين قانون ملي فضاين چارچوبمهمتر

المللي است و در جهت المللي حقوق فضايي مبتني بر معاهدات بيننحوی بارز ناظر بر رعايت جنبه بين

جمله قانون اساسي و منافع ملي است. ازآميز با مالحظه های فضايي صلحستفاده از فناوریتوسعه و ا

 :استباره موارد ذيل موضوعات مطرح دراين

 جو؛ رأ( معاهده فضای ماو6موضوع مجوز فعاليت فضايي به استناد ماده )ـ 

 جو؛ ماورأ( معاهده فضای 6ه )های فضايي به استناد تعهدات ناشي از مادموضوع نظارت مستمر بر فعاليتـ 

 ( كنوانسيون ثبت؛4موضوع ثبت اشيا فضايي و تعيين محتوای آن به استناد ماده )ـ 

جو يا  ماورأ( معاهده فضای 7) های فضايي مطابق با مادهموضوع جبران خسارت ناشي از فعاليتـ 

 كنوانسيون مسئوليت )تعهد(؛

جو نظير حقوق مالكيت فكری، تضمينات مالي،  ماورأفضای تبيين ساير موضوعات حائز اهميت در حوزه ـ 

 وفصل اختالفات و غيره.ونقل، حلمقررات مربوط به بيمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئوليت، حقوق حمل

توان به موارد شود ميهای بخش خصوصي پيگيری ميزمينه فعاليت ازجمله اهدافي كه عمدتاً در

 ذيل اشاره كرد:

 خصوصي؛ بخش مشاركت فرآيند به تعهد برقراری و دولت اهداف تعيينـ 

 تجاری؛ فضايي هایفعاليت برای قانوني رژيم يک برقراری ـ

 خصوصي؛ بخش فعاليت موجود مانع قوانين در مورد اصالحات انجامـ 

 خصوصي؛ بخش فعاليت بر نظارت منظوربه نهادی ايجادـ 

 خصوصي، بخش ایهفعاليت با رابطه در مسئوليت رژيم برقراریـ 

 خودی؛ به خود و غيرقانوني فعاليت منجر به اقتداری خأل از اجتناب ـ

 خصوصي. بخش هایفعاليت با رابطه در مسئوليت رژيم برقراریـ 

 3موضوع در جدول  28های پيشنهادی برای قانون ملي فضا در قالب ين سرفصلمهمترهمچنين 

 از گزارش حاضر ارائه شده است.

عنوان نهاد باالسری رسد با توجه به نقش شورای عالي فضايي بهنظر مينكات فوق بهبا عنايت به 

صورت تصويب قانون ملي فضا در مجلس  كننده بازيگران اين عرصه، حتي دردر حوزه فضا و هماهنگ

سازی و اجرای قانون ملي فضا جز در سايه تشكيل منظم جلسات شورای عالي شورای اسالمي، پياده

های قانون منظور استفاده حداكثری از ظرفيتضمن به بخش نخواهد بود. درندان مؤثر و نتيجهفضايي چ

ای عنوان بازوی اجرايي قوانين به جايگاه يک سازمان توسعهملي فضا نياز است سازمان فضايي ايران به

ند در امور قوانين و توابا عملكرد آژانس ملي فضايي ارتقا يابد. در اين جايگاه سازمان فضايي ايران مي
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ها برای بخش وتوليد، ارائه مشوقهای دولتي شامل صدور مجوز ساختها و رويهمقررات و سياست

های ها يا معافيتهای مشترك صنعتي و مشوقگذاری در برنامهتوليدی، مشاركت دولت در سرمايه

گذاری رفع موانع سرمايهو با  كننده باشدمالياتي مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تأثيرگذار و تسهيل

های فضايي را در فعاليت يي و خوداتكايي و خطرپذيریآتحرك و كار هایرويكرددر حوزه فضا صنعتي 

قانون اساسي و مقررات اجرايي مربوط به وچهارم اصل چهلهای كلي اجرای سياستكشور در راستای 

 سازی نمايد.پياده آن
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