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 الحد من تهديدات الفضاء 

 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحد من تهديدات الفضاء مقدم إلى: 

ماعت لل سسسوم تالتنموة تققوال اان سسسات ا صات ال سسسفة    مقدم من:  مؤسسسس سسسة

 ااستشارية في المجلس ااقت ادي تااجتماعي(.

 مقدمة

ال يمكن اعتبار موضوووأ نمن اضاءووار نمت مثووتكل  امووكن ااس ضوومن اال ووتتاايةيا  اضل اعي   

 ووبيي يا   اضلوضي ،  قل الن اضكليث عن ا ووتالاس اضاءووار  م  لم  اض تاع اضيثووكتي  م    

اضقتن اضمواضووووم، ضكن طتن ااور اواضي اضيميو   م يو ا اضمةوات رين اواموت رو وووويوا اوا تبوار  ضيو  

يمكن من  الضها ا تالاس اضامار اضص اعي  كم ص  إلطالق نامار ص اعي  ن تى وراما مثتقبال  

امار  يمكن اكويت ي ه اآلضي  ضيتاح من  الضها إطالق صووواريب ااضيثووتي  نو مق و ا  مءووا   ضأ

 اضص اعي .

ويمكن اعتبار نن اال وتالاما  اضيثوكتي  ضضاءوار يم اضكخت  اتا و اصو  نن اضااوط اضااصوض   

اين اال ووتالاما  اضيثووكتي  واضملالي  ال اغات  يت واضووك  إ  اقلس اضامار االصووا اعي  اضملالي   

ارتماضي ،     لما   ا  وظيا  عثوكتي  ومن أو ن  ضأ نن يةين اضصوتاأ اين اضلوت اضكبتى نكخت

كما نن اضيمضيا  اضتةاري  اضمتغايل   م اضاءوار اموكن  م رل  ااها  تصوال ضض غاعا  روت م اط   

 امغين ي ه اضامار، ما يتجح ر و   ين عثكتي  ركومي .

وعضى اضت م من علس وجو  ني صوتاأ عثوكتي مباأوت  م اضاءوار رتى اآلن،  هن جهو  اضلوت  

 م اضاءوار اصواعل  اموكن مضكوظ  م اضثو وا  اضماضوي . ريث  اضكبتى إلثبا  اواها اضيثوكتي   

يمووكن اضكااس اضاءووالم اضمت اثت التية  ي ه اضتةارع اضيثووكتي   اتا يهل  اضاوالل واضم ةغا   

االاتصوووا ي  واضيضمي  ضضبموووتي  جميار اضتم الةكت ااءووون اك وضوجيا اضامار االصوووا اعي   م  

اإلالتتالت وزيا   إالتاجي  اضمكاصووووين اضغراعي ، كما نن متااب  اضم اخ واضت بؤ ااضاقس واالاصووووات ا

ال يكون اايئ اما    1967ضتكليث ميايل  اضاءوار ضياس    2021اكتك اضمم اضمتكل   الت الو مبت  

 ال يواكب اضتثاا  اضتةاري واضيثكتي اضثتيع  م اضاءار.

اضيامن اضماتوح    اضاتي واالاالاا من االيمي  اضتم ياتضوووها ي ا اضموضووووأ واغام ا مع اجتماعا   

اضيءوووي  اضمي م ااضكل من اهليلا  اضاءووار، ات ب مؤ ووثوو  ماعت ضضثووالس واضت مي  ورقوق  

االالثووان  م اقليم مثووايمتها روت اثت اال ووتالاس اضيكثووتي ضضاءووار عضى اضثووضم واالمن  

 -اضلوضيين ريث ات اوت اضلرا   اضموضوأ من  الت عل  من اضمكاور اتمخن  م : 

 ي  ضت ظيم ا تالاس اضاءار اضاارجم.اضةهو  اضقاالوال -
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 اضت ا س اضيثكتي اضاءالم و وا يه. -

 عثكت  اضاءار واثتيا عضى اضثضم واالمن اضلوضيين. -

  ور اضقااأ اضااص  م اضاءار. -

  اام  اوصيا . -

 الجهود القانونوة لتنظوم الفضاء الخارجيأتاً: 

اضاوارجم ضأ تاع اضثووووضميو   م عواس  اولن  اضةهو   م اضمم اضمتكول  ضضكاواظ عضى اضاءووووار  

ابون أووووهور من إطالق نوت امت صوووو واعم  م ملار االرع. وايتموت اضمم اضمتكول   م    1957

نوا ت اضامثوووي يا  ونوالن اضثوووتي يا  ااضمقتترا  اضمبكت  ضكظت ا وووتالاس اضاءوووار ضأ تاع  

ن الاا  ميايل   ال  1967 م عاس  و  .اضيثوكتي  ووضوع ن وضك  اضلمار اضموامن  م اضاءوار اضاارجم

اضمبا ئ اضم ظم  ضالمووا  اضلوت  م ميلان ا ووتكموواخ وا ووتالاس اضاءووار اضاارجم اما  م  

 ضأ اضقمت واضجتاس اضثوماوي  اض تى مميايل  اضاءوار اضاارجمب ايل اض ظت  يها من جاالب ضة    

اإلطار  ا وتالاس اضاءوار اضاارجم  م اض تاع اضثوضمي  واضةميي  اضيام . واو ت ي ه اضميايل   

واكظت اضميايل  اوجه  اص وضوع ن وضك  الووي  نو ني الوأ    .اض وا وم ضضقاالون اضلوضم ضضاءوار

  ت من ن وضك  اضلمار اضموامن  م اضاءوار اضاارجم ووضوع مخن ي ه اض وضك  عضى ني نجتاس 

واكل  اضميايل  نيءوا اضمبا ئ اض وا وي  اضمتيضق  اا وتالاس اضاءوار اضاارجم  م   . وماوي 

اضثووضمي . واموومن ي ه اضمبا ئ نن يكون ا ووتكموواخ وا ووتالاس اضاءووار اضاارجم  اض تاع  

ضتكقي   والول  ومصوووواضح جميع اضبضولان ونالوه ال يةوز اضتمضوأ اضقومم ضضقمت واضجتاس اضثوووومواويو   

 .1اض تى العوى اضثيا  

الصوت ميايل  اضاءوار اضاارجم عضى ضوتور  امواور اضلوت مع ايءوها ايءوا ابن اضقياس ا ي أومر  

اكظت اضميايل  اوجه  اص وضوع  و  .ال يؤ ي إضى ال ن ضوار مكتمن  م نالموا  اضلوت اض تى

ن وضك  الووي  نو ني الوأ   ت من ن وضك  اضلمار اضموامن  م اضاءوار اضاارجم، او وضوع مخن ي ه  

 2.اض ضك  عضى ني جتس  ماوي

يضتغس اه اضياضم  م اكتمووا ه  اإلطار اضقاالوالم اض ي    وااضتاضم امووكن ميايل   اضاءووار اضاارجم

 -: ريث ن اس اضقاالون اضلوضم ضضاءار،ضضكون اضوا ع و

ا ص اضليباج  عضى نن ا ووتكموواخ اضاءووار اضاارجم يةب نن يكون متاح ضضةميع ويهلخ   •

ضم اي  اضبمووووتي . ورظت  اضميايل  عضى اضلوت واضطتاخ وضووووع ن ووووضك  الووي  نو ني 

م ملار اضرع، نو اخبيتها عضى  اح اضقمت نو ن ضك  ن تى من ن ضك  اضلمار اضمامن  

ني جتس  وووماوي نو مكا   ءوووالي . كما ا ص صوووتار  عضى اال وووتالاما  اضثوووضمي   

إجتار م اورا    ضأجتاس اضثووووماوي  مع رظت إجتار ني ا تبارا  ضي الوأ من اض ووووضك  نو

   ومع  ضأ  هن اضميايل  ال اكظت الموووت اض وووضك  عثوووكتي  نو إالموووار اواعل عثوووكتي .

 .اضتقضيلي   م اضملار اضرضم

اكظت اضميايل  عضى ني ركوم  اضمااضب  ااضموار  اضابييي  اضاءوالي  ضالها اتا  مموتتك   •

ضضبمووووتيو . اي موا ي ص اضب ول اضخواالم م هوا عضى نن اضاءووووار اضاوارجم اموا  م  ضوأ اضقمت  
 

 https://bit.ly/3K8Lml2االمم المتحدة، الرابط،  – الفضاء الخارجي، مكتب شؤون نزع السالح  - 1
 https://bit.ly/3ENmIo2، الرابط، 2021نوفمبر  19كل ما تحتاج معرفته عن عسكرة الفضاء بين استفزازات روسيا وخيارات بايدن المحدودة، الجزيرة نت،  - 2

https://bit.ly/3K8Lml2
https://bit.ly/3ENmIo2
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ا تالامه  واضجتاس اضثماوي  اض تى ال ياءع ضضتمضأ اضوط م اا عار اضثيا   عن طتي   

نو ارتالضه نو اضثووويات  عضيه ا ي و ووويض  ن تى. ومع  ضأ  هن اضلوض  اضتم ااض  متكب   

 ءووالي  اكتاب اك  اضثوويات  عضى اضم اط  اضتم يبات عضيها كما اتكمن مثووؤوضي   

اضضووووتار اضتم اثووووببها ي ه اضمتكبا  رات واوعها. كما اؤكل اضميايل  ضووووتور  رماي   

مضك   واص عن نيميو  إجتارا  اضتيقيم اضتم يةوب نن اةتيهوا  اضاءووووار من اضتضو  واات   

 .3اضبيخا  اضاءالي  ابن وايل اضترال  اضاءالي 

غور أت معاهدة الفضسساء الخارجي تقدم مدادع عامة لتوجوأ أنشسسلة الدتال  تا تقدم  

قواعسد مف سسسسلسة للعمسل بهسا على حريق تانسسسسع صلس  أت المعساهسدة تضسسسسمن قريسة  

تاسستخدامأ لم سلحة الدشسرية جمعاء  تا تشسمل سسوي تح يرين  اسستششساا الفضساء  

 بونما هناك ثغرات متعددة داخلها.

ي ص عضى نن اضقمت واضجتاس اضثماوي  اض تى يةب نن اثتالس رصت ضأ تاع    التح ير األتال

اضثوضمي ،  يت نن اقي  مثوار  اضاءوار ضم يمومضها ي ا اضكظت اضموامن وال يوجل  ووى اوجيه  

   م  يباج  اضميايل  اضتم ايتتخ ااضمصوووضك  اضمموووتتك   م اضتقلس اضمكتز  م  وريل موجو

 ا تكماخ اضاءار وا تالامه ضأ تاع اضثضمي .

ي ص عضى نن اضو ين يقومون او الموووواو   م اضاءووووار يةوب نن يايضوا  ضوأ مع   التحس ير الاساني

 ا ا موو  ممووكض  متاعااهم اضواجب  ضمصوواضح جميع اضلوت اضطتاخ اض تى  م اضميايل . من ي

مخن ضأ تاع اضثوووضمي  نو  رليثووو  من رقيق  نن اضميايل  ال اقلس ايتياا  واضوووك  ضتيبيتا 

 االعتبار اضواجب. 

وعضى اضت م نن ميايل  اضاءار اضاارجم اكظت عضى وجه اضتكليل وضع ن ضك  الووي  نو ن ضك   

ضك  اضتقضيلي   م اضاءوار   مار أوامن  م ني مكان  م اضاءوار، إال إالها ال اكظت ا وتالاس اض و 

نو ا ووتالاس اض ووضك  اضرضووي  ضوول اضجثوواس  م اضاءووار مخن اضامار االصووا اعي  واضمكاا   

اضملاري . ومن  يت اضواضوح إ ا ما كاالت اي  اض وضك  مخن اضصاروخ اضصي م اضملاري اض ي ااوق  

ج اكت اضكظت   وتعته  وتع  اضصوو  متا  عل  واضقا ر عضى رمن ن وضك  الووي ، يةب نن ي لر

اض ي الصوت عضيه اضميايل . وضه ا، يتى متاصوصوون نن اضقيو  اضيثوكتي  اضغامءو  اضتم اءوم تها  

 4 اضميايل  اتتك مةاالل نو ع من ضت وين اضتاثيتا ، ما يمكن نن يؤ ي إضى اضصتاأ.

تنتوجة الاغرات الموجودة في معاهدة الفضسساء الخارجي تدنت الجمعوة العامة لومم  

  -بعض الجهود الخاصة بالحد من تهديدات الفضاء على سدول المااال: المتحدة 

 نالموووو   اضةمييو  اضيام  ضة   ا ووووتالاس اضاءووووار اضاارجم  م اض تاع اضثووووضمي  •

(COPUOS)   ضت ظيم ا وتكمواخ وا وتالاس اضاءوار ضصواضح اضبموتي  جميار    1959 م عاس

من نجون اضثووووالس واضمن واضت ميو . وكضاوت اضضة و  اوا ووووتيتاع اضتيواون اضولوضم  م  

اال ووتالاما  اضثووضمي  ضضاءووار اضاارجم و را وو  اضالمووا   ا  اضصووض  ااضاءووار اضتم  

 
 https://bit.ly/3ylIL4b، الرابط، 2017عاما على توقيع معاهدة الفضاء الخارجي، الخليج، أكتوبر  50 - 3

 -  طارق الشامي، عسكرة الفضاء ونفاياته تهددان البشرية فهل تتحرك األمم المتحدة؟، اندبندنت عربية، 28 نوفمبر 2021، الرابط،  4

https://bit.ly/37gTO2N 

https://bit.ly/3ylIL4b
https://bit.ly/37gTO2N
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  اضاءووار و را وو  اضمموواكن  يمكن نن اءوواضع اها اضمم اضمتكل  وامووةيع اتامح ناكا

وضيبت اضضة    ورا  ياالل  م إالموار    .اضقاالوالي  اض اأوة  عن ا وتكمواخ اضاءوار اضاارجم

اضميايلا  اضامس واضمبا ئ اضامثوو  ضضاءووار اضاارجم. ا اال اضضة   كن عاس اضتياون  

اضلوضم  م ا ووتكموواخ اضاءووار وا ووتالاس اابيقا  اك وضوجيا اضاءووار ضتكقي  نيلاخ  

ي  اضياضمي . اثوبب اضتقلس اضثوتيع  م اك وضوجيا اضاءوار يتاور جلوت نعمات اضاءوار  اضت م

اا ووتمتار. ض ضأ او ت اضضة   م بتال  تيلال عضى اضمثووتوى اضياضمم ضتصوول وم ااموو  ي ه  

 . 5 اضتاورا 

 م اضث وا  اض يت  اعتمل  اضةميي  اضيام  ااإلجماأ اتارا صا ته رو يا واضصين ام ن   •

والاايت ا ار اضخق   م اضاءوار اضاارجم. ايتبت الاايت اضمواا ي  وا ار اضخق   او    اضمواا ي 

جيل  الكو ايغيغ اضخق  واضتياون اضلوضم اين اضلوت.  هم اثوهن إ ار  اضمواا  اضتم يمكن  

نن اؤ ي ااالخ  ضأ إضى اضتوات اضلوضم. اقت ميظم اضلوت ا ن الاايت اضموواا ي  وا ار اضخق   

ايل  مضغم  ااالواللا امو ن م ع رلو   وباق اثوضح  م اضاءوار اضاارجم  ال اكن مكن مي

 وضك ها ال ايمن كبلاي  ض هح الريةم ام ن م ع اثضيح اضاءار اضاارجم.

اض ي يلعو إضى مقتترا  مضمو      61/75اعتمل  اضةميي  اضيام  اضقتار    2006و م عاس   •

رجم. ر لا عضى ي ا اضقتار ، الن  امو ن الاايت اضمواا ي  وا ار اضخق   م نالموا  اضاءوار اضاا

 االاكا  اضوروام عمضي  ام ن ملوال   وضي  ضقواعل اضثضوك ضالما  اضاءار اضاارجم.

 (GGEوا قوت اضةمييو  اضيوامو  عضى إطالق  تي  اضابتار اضككوميين م  2010و م عواس   •

 6 ار.ال تكماخ الاايت اضماا ي  وا ار اضخق  اضتم يمكن االضاالأ اها ضتيغيغ نمن اضاء

صووووواوت اضضة و  اضوضى ضضةمييو  اضيوامو  ضأمم اضمتكول  اواضموا قو     2020الو مبت    6و م   •

عضى اتار اضممضك  اضمتكل  اضةليل اموو ن اضكل من اضتهليلا  اضاءووالي  من  الت اواعل  

واواعل ومبا ئ اضثوووضوكيا  اضمثوووؤوض .  ووويثووواعل ي ا اضقتار اضمهم عضى اكثوووين  

يتيض  ااضالموووا  اضاءوووالي  والاايت ا ار اضخق  اض تى وكضها  اضمووواا ي  واالاصوووات  يما  

 7ن ا ي  ضضكل من اضمااطت اض اأة .

 التنافس الع شري الفضائي تدتافعأثانواً: 

ال يمكن اعتبار موضوووأ نمن اضاءووار نمت مثووتكل  امووكن ااس ضوومن اال ووتتاايةيا  اضل اعي   

م  اض تاع اضيثووكتي  م    ووبيي يا   اضلوضي ،  قل الن اضكليث عن ا ووتالاس اضاءووار  م  ل

اضقتن اضماضووووم، ضكن طتن ااور ااضي اضيمي   م ي ا اضمةات، رين اامت رو وووويا اا تبار  ضي  

يمكن من  الضها ا تالاس اضامار اضص اعي  كم ص  إلطالق نامار ص اعي  ن تى وراما مثتقبن  

تي  نو مق و ا  مءووا   ضأامار  يمكن اكويت ي ه اآلضي  ضيتاح من  الضها إطالق صووواريب ااضيثوو 

وضقل الات اضو واط اضيثوكتي  اضتو وي  اموكن مثوتمت االاهاما  اضميتكي  روت ي ه    .اضصو اعي 

 
5 - Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions, UNOOSA, link,   
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/sdg16.html 
6 - Outer space : Militarization, weaponization, and the prevention of an arms race, Reaching  Critical Will, link, 
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/critical-issues/5448-outer-space 
7 - Security: We are helping to keep space safe, Wilton Park, link, https://www.wiltonpark.org.uk/space/ 
 

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/sdg16.html
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/critical-issues/5448-outer-space
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اآلضي  ا الها  ووتار ال تبار عثووكتي يثووتهلخ الميت اضامار اضصوو اعي  اضميا ي ،  م رين اصوو   

 اضتو ي .مو كو ي ه اآلضي  ا الها  ضي    ي  ماصص  ضاكص اضامار اضص اعي  

اضثوووبب اضتليثوووم ضضتوجس اضميتكم من ي ه اضتةتا  يم نالها ا قن عثوووكت  اضاءوووار إضى  

كواالوت اضتابيقوا  اضيثووووكتيو  اضاءوووواليو  اتتكغ   2019ااةوايوا  ن تى جوليول  امواموا  كتى اضيواس  

اموكن ن وا وم عضى عمضيا  اعتتاع اضامار اضصو اعي  عن طتي  صوواريب اييل  اضملى يتم 

اضرع، ضكن اضااو  اضتو ووي  او ووع الااق اضقلرا  اضتم يمكن  ووتالامها  إطالاها من  وواح  

 م اضاءوار، ضتمومن مواجها  مباأوت   م اضابقا  اضيضيا ضضاءوار، اكون اضامار اضصو اعي   يها  

 .8ن وا  اتاضي  ممااه  ضضمقااال 

كما يمكن اضقوت نن  ووووباق اضتثووووضح  م اضاءووووار اضاارجم ضم ييل نمت رصووووتي عضى اضلوت  

ضمتقلم  اك وضوجيا ان اضقم إأووكاضيااه اظالضها عضى اضلوت اضصوواعل   م مةات ارايا  اضاءووار،  ا

ويو اضمت اض ي يةين مثوو ض  وضووع ضووواا  ضه ا اضثووباق نرل اضموووا ن اضتليثووي  ضلوت عتاي   

عليل  ضها اتامح طمور   م اضاءووار اضاارجم ممخن: اإلمارا ، ومصووت، واضمغتعب، و وت إ تيقي   

 9 متضأ وكاال   ءار  ا  اتامح ميقوض  ممخن: ج وع إ تيقيا، واليةيتيا، ونو  لاب.نيءا ا

تبالتالي توجد دتافع للتنافس الع شري في الفضاء الخارجي لدتال الشرال األتسط  

اأووتل  عضى ملار اضيقل اضماضووم  م م اق  اضمووتق اضو وو  ريات    اضم ا ثوو تخاصسة أت  

نيمي  ايغيغ اضوجو   م اضاءووار اضاارجم، ريث الن  عل   وت مخن اإلمارا  واضثوويو ي  وإيتان  

ومصووت واتكيا  م ااويت اتامةها اضاءووالي  امووكن  ووتيع، ااإلضووا   إضى إ ووتالين اضتم نطضقت  

ويمكن اضتمييغ اين عل  من اضلوا ع ورار اغايل ايتماس  كضيا.  ضوت مت  امتال صوو اعيال ام اصوو ييه م

 اضيليل من  وت اضمتق اضو   ااضاءار اضاارجم، وضين من ناتزيا اآلام:

إ  إن اضوجو   م اضاءوار اضاارجم  ووخ ي يكس   :الحفاظ على األمن القومي للدتال .1

يب اضامار  اموكن إيةاام عضى ايغيغ وضوع اضلوت عضى اضصوييل اضةيو ويا وم، ريث اض

اضصو اعي   ور مكوري  م ايغيغ نالظم  اضل اأ،  اصو  اضصوواريب اضباضيثوتي  وصوواريب كتوز  

  واضاالتا  اضمثيت  من  ون طيار.

وال أويت   وت م اق  اضموتق اضو و  ااضكاج  اضما و  إضى اثوتيع وايت  اواجليا  م  

هةوس اض ي  . وال ييغي  ضأ اموووكن رليثوووم إضى اض2020و  2019اضاءوووار  الت عامم  

،  2019أو ته ميضيمويا اضكوثيين  م ضول م موش  ضموتك  نرامكو اضثويو ي   م  وبتمبت  

ريث امكن اضكوثيون من ا ووووتالاس صووووواريب كتوز وطالتا  من  ون طيار ال ووووتهلاخ  

ميمضين ااايين ضضمتك ، نرليما ييل نكبت ميمن ضتكتيت اض ا   م اضياضم. وااهم اضكوثيون  

ان واضتم الوريا ا ووووتالمت اق يا  متابا  ااضامار اضصوووو اعي   ااضتياون مع رضياهم إيت

ضمون مخن ي ه اضهةما . وااضتاضم يبلو نن اضتاوق  م ا وتالاس اك وضوجيا اضاءوار نصوبح  

  يو اضماتاح اضتليثم ضضاوز  م ني ميارك مثتقبضي  ااإلاضيم.

 
 https://bit.ly/3OG9q18، الرابط، 2020أغسطس  28حمد منصور، الديناميات الجديدة للتنافس الدولي في الفضاء الخارجي، موقع الميادين، م - 8
، الرابط،  2020سبتمبر  24بحاث والدراسات المتقدمة، د. يوسف داود، تهديدات جديدة: هل يمكن التوصل آلليات دولية لتسلح الفضاء، مركز المستقبل لل  - 9

https://bit.ly/3rpfiSH 

https://bit.ly/3OG9q18
https://bit.ly/3rpfiSH
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تتقلول ااعتماد  إدراك دتال الشسسرال األتسسسط ألهموة تنويع الموارد ااقت سسادية   .2

النفط تالغسسا  اضواو     على  اضيوواضمم ضتقضيوون االعتمووا  عضى  اضتوجووه  و ضووأ  م ظوون 

اضراوري  م اضمثووتقبن. ومن ثم  هن اكخي  اضالمووا  اضتق ي  اضمتيضق  ااضاءووار نصووبح  

ام غض  نرل نيم مكتكا   ووباق اضاءووار اض اأووئ  م اضمووتق اضو وو . كما نن زيا    

اضاءوالي   وييمن عضى ايغيغ االاتكار وإالموار اااأ جليل من    اال وتخمارا   م اضالموا 

اضموووتكا  اضيامض   م ي ا اضمةات ما يي م  ض   تص عمن جليل  واالتياق ااتصوووا ا   

 10. وت اضم اق 

 ع شرة الفضاء تاثرها على ال لم تاامن الدتلوونثالااً: 

تيضق  ااضاءوار اضاارجم،  عضى اضت م من رظت اي  اضميايلا  اضلوضي  ضأالموا  اضيثوكتي  اضم

 هن ماهوس عثوكت  اضاءوار او وع اموكن مات   الت اضثو وا  اض يت ، وااات ن وضك  اضاءوار  

ا تمم إضى  ةا  متيل   من اضالظم  اضقتاضي  وايءوها يمومن نكخت من ا وتالاس وايءوها اآل ت  

ت  اضم ظما   ال ييتبت اضاءار مثتح ن ا م ضه، ضك ه يمتضأ اضقلر  عضى اضيمن  يه. ض ضأ رص

 .ناثاس 6اضلوضي  نالواأ اض ضك  واضم ظوما  اضقتاضي  اضمتيضق  ااضاءار اضاارجم  م 

يو اضقثووم اضمتيض  ااضالظم  اضصووارو ي  اضتم يتم إطالاها من م صووا  نرضووي     لق سسم األتالا

ويو اضكخت أووويوعا رتى اآلن، واكمن  اوراه  م ناله ال يكون  وووتارا إلجتار اةارع الووي   م  

اضاءووار، كما نن عمضيا  ا ووتهلاخ اضامار اضصوو اعي   م اضملارا  اضمتااي  ال ي تح م ها ا اثت  

 م اضاءووار اضاارجم ما ييتع اضمالر  اضاءووالي  واضامار اضصوو اعي  اض تى  رااس ي ه اضامار  

 .ضمااطت جلي 

يتيض  ااضم ظوما  اإلضكتتوالي  اضتم يتم إطالاها من نجهغ  اوجيه نرضوي  اهلخ    الق سم الااني

 .اضتمويل عضى اضامار اضص اعي  اضميا ي  وإرلا  نضتار   ي   يها،  وار امكن مؤات نو  الم

يو اضقثوم اضااص ااضمواجها  اضتم اتم اين اضامار اضصو اعي   ووار عن طتي     م الاالثالق س 

اعتتاع نرول اضاموار ضر ت، نو إطالق نروليوا مقو و وا  موجهو  الكو اضاموار اضميوا يو . ومن نمخضو   

  .2019ي ا اضقثم اضتةتا  اضتو ي   م نوا ت اضياس 

من  الت نامار صو اعي   م اضاءوار وضيس من  مموااه ضضقثوم اضخاالم ضك ه يتم  الق سم الرابع  

مكاا  نرضوووي  ريث يتم ااصووويص امت صووو اعم ميين من نجن اث موجا  عاضي  اضتت    م  

 .ااةاه اضامار اضميا ي 

ُيءواخ إضى ي ه اضاثواس اثومان يتيضقان امثوتقبن اض غاعا  اضيثوكتي   م اضاءوار اضاارجم،  

عن طتي  مق و ا  ماضق  من و وال   ءوالي ،   يتاب  ااضقلر  عضى ضوتع نيلاخ نرضوي   األتال

ييمن ااآلضي  الاثوها ضك ه يثوتالس إأوارا  اضميكتووي  ونأوي  اضضيغر واابيقا  اضكتع    تاآلخر

اإلضكتتوالي  من نجن اضتموويل عضى اضمتكبا  اضاءوالي  اضميا ي ، نو اضصوواريب اضباضيثوتي  اضياات   

 .11اضاءار اضاارجم ضضقارا ، اضتم اتا  مثارا  ضضتكضي  اتيب  من

 
، الرابط،  2021نوفمبر  23د. ايمان فخري، دوافع تصاعد السباق اإلقليمي في الفضاء الخارجي، المستقبل للبحاث والدراسات المتقدمة،  - 10

https://bit.ly/3MJl0GT 
 https://bit.ly/3OG9q18، الرابط، 2020أغسطس  28موقع الميادين، محمد منصور، الديناميات الجديدة للتنافس الدولي في الفضاء الخارجي،  - 11

https://bit.ly/3MJl0GT
https://bit.ly/3OG9q18


 

6 
 

 ت لوع الفضاء تتداعواتأ على األمن تال لم الدتلوون

 م ظن اضتغايل اضمءووات  ضال ووتالاما  اضيثووكتي  ضقااأ اضاءووار و م ظن اوجه اضيليل من  

اضقوى اضولوضيو  واإلاضيميو  إضى او  وووويس او   ءوووووار عثووووكتيو  عضى  تار اضواليوا  اضمتكول   

اضمثووتقبن إضى رتوع اضاءووار، االمت اض ي من أوو اله اهليل    اضمتيكي ،  هن اضياضم ال ي غض   م

اضمن واضثوضم اضلوضيين،  اصو  مع  ياع اضقواعل اضلوضي  اضتم ا ظم ا وتالاما  اضاءوار واكوت  

  ون عثكتاه

تا شسس  أت ال سسرار الراهن بون القوي الشدري على ال سسولرة على الفضسساء تالعمل  

على ع سسسشرتأ ينلوي على تهديد تانسسسع للمن تال سسسلم الدتلوون تصل  لعدد من  

  -ااسداب : 

 ياع اضمياييت اضلوضي  اضااصوو  ات ظيم اضاءووار وا ووتالامااه ريث  مووضت اضةهو  اضتم   -

ضضتوصوووون إضى ميوايول  ضوا   ووووبواق    2019م موارس  اموت اكوت رعوايو  اضمم اضمتكول   

اضتثوضح  م اضاءوار  ون اضتوصون إضى ااااق اثوبب اضاالخ اين كن من اضواليا  اضمتكل   

  1967من جاالب ورو ويا واضصوين من جاالب   ت. و اصو  نن ميايل  اضاءوار اضاارجم ضياس  

ل من  وت  ضم اكل  امووكن واضووح طبيي  ا ووتالاما  اضاءووار،  ءووال عن نن ي اك اضيلي

اضيواضم ضم ا ءووووم إضيهوا رتى وات وا اضتاين كموا نن يو ه اضميوايول  ور م نالهوا اكظت عضى  

اضلوت وضووع ن ووضك  الووي   م اضاءووار، واخبيتها عضى اضقمت واضجتاس اضثووماوي  ض تاع  

 وضمي ، إال نالها ال اكظت الموت اضالموا  اضيثوكتي  اضتقضيلي   م اضاءوار، نو إالموار اوا  

نو اثووضيح اضاءووار، اضمت اض ي يتيح ضضلوت إمكاالي  المووت اض ووضك   م    عثووكتي   ءووالي 

 اضاءار  ون  تع ني عقواا .

اضتغايل اضمءووات   م اال ووتالاما  اضيثووكتي  ضقااأ اضاءووار رتى نن اضيليل من اضقوى   -

اضكبتى ااات الرج عثوكت  اضاءوار واضثويات  عضيه ضومن عقيلاها اضل اعي  واضيثوكتي   

ويو اضمت اض ي ال يكون  وووبب  م المووووع صوووتاعا  ورتوع  م    ضضثووو وا  اضمقبض ،

عن امكين او  اضاءار    2019اضمثتقبن.   ةل نن اضواليا  اضمتكل  االمتيكي  اعض ت  م  

االمتيكي  كاتأ  وا س مثوتقن ضضقوا  اضمثوضك  االمتيكي  وضقل ر   اضكخيت من اضلوت  

ل ا ووتالاما  اضاءووار ض تاع   ا  اض هح مخن رو وويا واضصووين و تالثووا ما يلت عضى اغاي

عثووكتي  ورتاي ، ريث الن  اضيليل من جيوق اضياضم ااكت جيلال  م ا ووتالاس اضاءووار  

 م االضاالأ امهاس رتاي  مكل   ، من  الت وضع الظم  م اضاءار من أ الها نن اهاجم  

 يل ا يقع  م اضرع نو  م اضةو نو  م اضاءار الاثه.

قوى اضكبتى إضى ا كيل ااواها اضيثوووكتي و اصووو   م    يت  جالك  كوروالا اضيليل من اض -

مةات اضاءوار من م اض  نن  ضأ من أو اله ان ييغز مكاالتها  م اض ظاس اضلوضم  م عاضم  

ما ايول كوروالا، وكان  ضأ واضووووكوا  م  اضيولار اضمتبوا ت اين اضقوى اضكبتى واضتم ايتبت كال 

ضتاويتيم وا تبواريم والمووووتيموا   م هوا اال ت اواعتبواره اضتهوليول اال ووووتتاايةم اضكبت الظتا

الرا   ءوالي  مءوا   مما يلت عضى اضمثوار اضيلالم اض ي اتا ه ي ه اضقوى  م اضاءوار  

 واخيت  باق اثضّح  م اضاءار

اضثوويات  عضى اضموار  واضميا ن اضخمي    م اضاءووار اضاارجم: إن ايتماس اضقوى اضكبتى   -

وراله نيلاخ ن تى يم    امةات اضاءوووار وا وووتكموووا ه واضيمن عضى عثوووكتاه ياام
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اضثووويات  عضى ما يكتويه من موار  وميا ن الا ر  ال ن اضأ اضي اصوووت  م صووو اع  كن  

 12أمر اقتيبا، الاي  من اضبااريا  واإلضكتتواليا  وصوال إضى اكتيت اضبتتوت وإالتاج اضااا .

  ايءووا اضيب اضامار االصووا اعي  ضالاصوواال   ورا ياما  م اكثووين اضب ي  اضتكتي  و وول -

اضاةو  اضتامي  وضووتور  اضيمن عضى ايغيغ اضتياون اضلوضم  م مةات اضاءووار وا ووتخماره  

 م  عم مثوويت  اضت مي  اضمووامض  واضمثووتلام  ضلوت اضياضم. كما نن نن ا ووتكموواخ  

اضاءووووار يو اضماتواح ضتكقي  اضت ميو  وااويت ااواعوا  وعضوس ن تى واثووووايتيوا ضاولمو   

عن وجو   مكاوال  ضتاويت مصوا ر مثوتلام  عضى  اإلالثواالي . ريث كموات اقاريت نممي   

اضقمت ضمصوضك  اضبموتي ، ونن  تي  يءوم   االين وعضمار البا  يبكخون إمكااليا  إالموار اتي   

  2017البااي  مكتمض  عضى اضقمت اا ووتغالت ن ءوون نالواأ اضتك وضوجيا ونالهم طوروا  م عاس  

 13.اضبيةا  اضاءالي  اضقا ي متكب  امتي  ضمن اتالامح ماصص ضتاويت رواواا  اتالرس مع 

قد يؤدي التنافس بون دتال منلقة الشسسسرال ااتسسسسط إلى انناال النلقة في  -

ويو  ووي اريو متجح رلوثه رات واوأ مغيل من االضوواتااا   سسسداال فضسسائي م سستعر  

واض غاعا  اين اضااعضين اضتليثووويين  م اإلاضيم، ما ال يل ع  وت اضم اق  إضى اضثووويم  

ضابتا  اضج بيو  من  ون اض ظت إضى إمكوااليوا  اضتكوامون اإلاضيمم،  الكو اال ووووتاوا   من ا

و ضأ اهلخ اضتاوق عضى اضاصووس اإلاضيميين. و  م عن اضبيان نن ي ا اضثوي اريو  وي تح  

ع وه مغيول من اضصووووتاعوا  وايمي  عولس اضخقو  اين  وت اضم اقو ف ضيس  ق   يموا ياص  

 14 ااإلاضيم.اضالما  اضاءالي ، ان  م كا   اضمضاا  اضُميقل  

كما أت ع سسشرة الفضسساء لها بعض اآلثار على الحد من الت سسلع تننر ال سسوح النوتي  

 -قوث : 

إن اثوووضيح اضاءوووار  ووويلمت اضتوازن واال وووتقتار اال وووتتاايةيين ويقوع اضمن اضلوضم   •

واضوط م وييان ن وا  اضكل من اض وووضك  اضقالم  وال  ووويما اضأ اضمتيضق  ااض وووضك   

 واضصواريب اض ووي  و تؤ ي ي ه اآلثار رتما إضى  باق اثضح جليل. 

يل اض وضك  والغأ اضثوالح ريث  كما نن اثوضيح اضاءوار  وييان اموكن  ايت عمضي  اكل •

ن ى االثوكاع اضواليا  اضمتكل  من ميايل  اضصوواريب اضمءوا   ضضصوواريب اضباضيثوتي   م  

وااويت اضول واعوا  اضصووووارو يو  اضبتيو  واضبكتيو  اضمتيكيو  إضى زيوا   اضتواتا  مع    2001عواس 

يا  اضاءوالي   رو ويا ون ى إضى زيا   االتموار اضصوواريب. ومن اضمتجح نن يؤ ي ااويت اضتق 

إضى اياس رو ويا وك ضأ اضواليا  اضمتكل  اهجتار ااايءوا  نصوغت ونصوغت ضتت واالااها اض ووي   

ور   ااويت ميايلا  جليل  ضت ظيم اض ووضك  اض ووي  ونالظم  إيصوواضها. ومن اضمتجح نن 

اب م اضصووووين اضمغيول من اضتلوس اضكتايو  ضضكاواظ عضى ر عهوا اض ووي واضو ي اولوره يمكن  

 15 ةع اضه ل ثم ااكثتان عضى نن اك و ر ويا.نن يم

 
 https://bit.ly/37zHhIq، الرابط، 2020الصراع الدولي على تسليح الفضاء االبعاد والتداعيات على السلم واالمن الدوليين، مجلة درع الوطن، ديسمبر  - 12
 https://bit.ly/3Lj7A3Dأهمية مساهمة قطاع الفضاء في أهداف التنمية المستدامة، تريندز، الرابط،   - 13
، الرابط،  2021نوفمبر  23د. ايمان فخري، دوافع تصاعد السباق اإلقليمي في الفضاء الخارجي، المستقبل للبحاث والدراسات المتقدمة،  - 14

https://bit.ly/3MJl0GT 

  
15 - Outer space : Militarization, weaponization, and the prevention of an arms race, Reaching  Critical Will, link, 
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/critical-issues/5448-outer-space 

https://bit.ly/37zHhIq
https://bit.ly/3Lj7A3D
https://bit.ly/3MJl0GT
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/critical-issues/5448-outer-space
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 دتر القلار الخاص في الفضاء.رابعاً: 

مع ا وتمتار اقلس اضتك وضوجيا واالاااع اضتكاضي  يتغايل االتموار ا وتالاس اضاءوار عضى اضمثوتوى  

اضلوضم  ووووار  ا ن اضقااعين اضككومم نو اضتةاري اضااص . ويؤ ي اال وووتالاس اضمتغايل إضى  

زيا   اضمااطت اضمتابا  ااالز راس واضم ا ثوووو . ومن ثم يةب إ ار  ي ه اضمااطت إل راك اضاتص  

  16كبيت  ضأمن واالز يار اضتم او تيا اضمثار  وضضكااظ عضى اضمكان  م لا.اض

وضوت مت  ايتمل اضم ا ثو  اال وتتاايةي  عضى اضاءوار عضى اضقااأ اضااص اقلر ما ييتمل عضى  

وااعتباريا جها   اعض  مثوووتقض   هن أوووتكا  اضاءوووار اضةليل  ضها نيمي  نكبت   .اضقااأ اضياس

من  الت إطالق ميلااهم اضااصوو   قل  يّتوا اضاتيق  اضتم    م اضاءووار اضاارجى  رءوووراكخيت  

 .اا تصار  ضم ييل اضاءار يتيض  ااضككوما   ق   هم اها اضمن اضياضمم  م اضاءار وم ه وإضيه

كوما  ايتمل اموكن متغايل عضى اضموتكا  اضمتاصوصو   م اضاءوار ضيس  ومن اضمالرب نن اضك

 ق  ضتقليم ا ووتةااا  ماصووصوو  ضضاضبا  اضمضك  وضكن ضمثوواعلاها عضى نن اكون  م طضيي   

ي ا يو اضكات  م صووو لوق االاكا  االوروام ضال وووتخمار   .اضم ا ثووو  اال وووتتاايةي  اضياضمي 

مضيار  والر    1 اأوة   م اضمةات اضاءوالم اقيم   اض ي الس  عم اضموتكا  اض CASSINI اضاءوالم

عضى اضان.  ءوووال عن وجو  أوووتاكا  اين عل  من اضككوما  واضموووتكا  اضااصووو   م مةات  

اضاءوووار و ضأ  من نجن اضكااظ عضى الراها اضت ا ثوووي   م اضاءوووار ريث نصوووبكت اضككوما   

اين اضلوت اضاتي   ايتمل عضى اي   لمااها وم تةااها. كما ن ثووكت اضثوويا وو  اضممووتتك   

نماس أوووتكا  اضاءوووار ضيكون ضها ا ثيت نكبت  م اضاتيق  اضتم ات ا س اها اضككوما  مع ايءوووها  

 17اضبي .

ن ى ظهور أوتكا  اضاءوار اضةليل  اضتم ايمن اموكن مثوتقن  م اضاءوار اضاارجم إضى  ايءوا  

عضى  وبين    .ن إضقار اضءوور عضى اي  اضاتا ا  اضةيو ويا وي  اضتم ضم اتم مياضةتها رتى اآل

اضمخات ي اك عل  من االأوكاضيا  اضتم يخيتيا ال ن اضقااأ اضااص  م اضاءوار اضاارجم اتمخن  

 م اضماواوخ اضتم يخيتيوا ارتمواضيو  امتالك نو  وووويات  اضولوت اضتاعيو  ضالريواع او اضةمواعوا   

مت صو اعم  االريااي  عضى اي  اضقلرا  اضاءوالي  وما ي تح ع ه من اضهةما  اإلضكتتوالي  عضى ا

ومن ثم  هاله الون اواعل ممووووتتك  اين    .يليت اضبياالا  اضكثووووا وووو  ضكماي  اض اس ور اييتهم

 نصكاع اضمصضك   م اضقااعين اضياس واضااص  تثتمت اضأ اضتكليا  . 

وابثوووواطو   وهن اضوايت   يت اضمثووووبواو  اضتم االاضقوت اهوا يو ه اضمووووتكوا  اي م نن اضمكوا ون  

ا مووووئ ايل اآلضيا  اضالزم  ضمواجه  ي ه اضتكليا  اضمضك . ومن  اضمتيل   اضطتاخ اضقالم  ضم 

ثم يةب نن يكون ي ا موضووع ايتماس اضلوت اضتم العم اضمبا ئ اضليمقتاطي  ضاله ااإلضووا   إضى  

اضتكليا  اضتقضيلي  ضضاءوووار ي اك اءوووايا جليل  يكون  يها ضضموووتكا  اضااصووو   ور نكبت ويةب  

 مياضةتها من م ظور  يمقتاطم. 

 
16 - Security: We are helping to keep space safe, Wilton Park, link, https://www.wiltonpark.org.uk/space/ 
17 - Raquel Jorge, It’s time to address the role of New Space firms in global security, April 8, 2022, Tech Crunch, link, 
https://tcrn.ch/3N5TkMB 

https://www.wiltonpark.org.uk/space/
https://tcrn.ch/3N5TkMB
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ءووا من اضواضووح اال أووأ نن أووتكا  اضاءووار اضةليل  اييل امووكين اضم ا ثوو  اضياضمي  عضى  اي

و ضوأ ضكوالهم يؤثتون  م اضاتيقو  اضتم اتاواعون اهوا اضككوموا  وات وا س مع   .اضاءووووار اضاوارجم

 18اضبضلان اض تى وضليهم نيءلا وجو  نكبت ومثتقن  م اضاءار اضاارجم.

تمن ثم يمشن القوال أنسأ مع تجود العسديسد من الجهسات الفساعلسة في الفضسسسساء لم يعسد  

فهنساك اآلت قساجسة ملحسة ةقسامسة  .بساامشسات العمسل بسدتت فهم مشسسسسترك تقواعسد بونهمسا

قوارات عسالموسة ألصسسسسحساب الم سسسسلحسة المتعسددين لمعسالجسة ع سسسسر الفضسسسساء الجسديسد   

الوعدون الفرديون تالناشسسس ون سسسسواء تتداعواتأ األمنوة العالموة تاقتواجات تملالب  

قوث سست ستمر الحشومات في اانسلور بدتر رئو سي   .كانوا دتال أت شسركات خاصسة

تمع صل  فقد بدأ ع سسر التعاتت الفضسسائي   .في صسسنع القرار بشسسلت المعايور العالموة

تدعو   مؤسس سة ماعت لل سوم تالتنموة تققوال اان ساتالجديد بالفعل تمن ثم فإت  

دتلي إلى انشسسسساء قواعسد تبرتتوكوات دتلوسة جسديسدة لتفعوسل التعساتت بون  المجتمع الس 

 الدتال تالقلار الخاص في مجاال الفضاء تااستخدامات ال لموة لأ.

 تالتوصوات:خاتمةال

يمشن القوال إت ااسسستخدامات الع سسشرية للفضسساء هي األكار خلرا على    الختامفي 

الرغم من أت الخلوح الفاصسسسلة بون ااسسسستخدامات الع سسسشرية تالمدنوة ا تناال غور 

تانسسحة  قوث تقدم األقمار ااصسسلناعوة المدنوة خدمات صات تظوفة ع سسشرية  تمن  

لوة كما أت العملوات التجارية  شلت صل  أت يجعل ال رار بون الدتال الشدري أكار اقتما

المتنايدة في الفضساء تشسشل في قد صاتها فرص للنناعات قوال مناحق تشسغول ه    

 األقمار  ما يرجع ردتد فعل ع شرية قشوموة.

أنأ يجب العمل    تؤكد مؤسسس سسة ماعت لل سسوم تالتنموة تققوال اان سساتتمن ثم  

نساتجسة عن ااسسسسستخسدامسات  على إعسادة التفشور تخلق قوار أممي لتجنسب الفونسسسسى ال

الع سشرية للفضساء تالتي ب سددها سسوتحوال الفضساء إلى سساقة لمواجهات م ستقدلوة  

تهدد ااسسستقرار تال سسلم تاامن الدتلوون فضسسو عن أنها تؤثر بال سسلب على تحقوق  

. تمن هنسا توصسسسسي المؤسسسسس سسسسة  16أهسداا التنموسة الم سسسستسدامسة تخساصسسسسة الهسدا  

 -بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس:  

بون مشتب شسسؤتت ننر ال سسوح تمشتب شسسؤتت الفضسساء  رترة التن سسوق بون  نسس  •

من أجسل الحسد من      الخسارجي تغورهمسا من كوسانسات األمم المتحسدة صات ال سسسسلسة

 ع شرة الفضاء تصل  قفاظا على ال لم تاامن الدتلوون.

االتنام  تنسع تدابور قانونوة ملنمة للشافة دتا كانت أت شسركات خاصسة بضسرترة   •

 بمدادع الشفافوة تبناء الاقة في أنشلة الفضاء الخارجي.

شسستى أنوار المعلومات المتعلقة بال سسواسسسات تاألنشسسلة الفضسسائوة للدتال    •

 .تاةخلارات الراموة إلى الحد من المخاحر

 
 https://bit.ly/3KZZXyB، الرابط، حان الوقت لتناول دور شركات الفضاء الجديدة في األمن العالمي - 18

 

https://bit.ly/3KZZXyB
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تنسع القواعد العامة لوسستخدامات ال سلموة للفضساء تتصسوال كافة الدتال إلى   •

 .م ادر النفع المشترك بأ

نسسرترة أت تتفق الدتال ااحراا في معاهدة الفضسساء الخارجي على تضسسمون    •

أت اسستخدام  المعاهدة قظر اسستخدام ااسسلحة التقلودية في الفضساء الخارجي  

األسسلحة األرنسوة نسد األج ام في الفضاء مال األقمار ااصلناعوة تالمحلات  

 .المدارية تا يقت ر الحظر فقط على اسلحة الدمار الشامل

 

 

 

 

 


