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 الصحفي   اإليجاز غرفة  

 

 في الفضاء  القومي قواعد األمن تُعزز ورقة حقائق: نائبة الرئيس هاريس  

 التصريحات والبيانات   • 2022أبريل/ نيسان،    18

 

 

 

 
المضادة لألقمار   لصواريخ الصعود المباشراالختبار المدمر التزام أمريكي جديد بشأن 

 (Destructive Direct-Ascent Anti-Satellite Missile Testingالصناعية )

 

 
في قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا، أن   ،أعلنت نائبة الرئيس كاماال هاريس، اليوم

المضادة لألقمار الصعود المباشر لصواريخ  مدمرة  الواليات المتحدة تلتزم بعدم إجراء اختبارات

لسلوك ل كمعيار دولي جديد ، وأن الواليات المتحدة تسعى إلى ترسيخ ذلك ( ASATالصناعية ) 

الرئيس الدول األخرى إلى تقديم التزامات مماثلة والعمل   ةنائب دعت كما .  المسؤول في الفضاء 

 . ترسيخ ذلك كقاعدة، وإثبات أن مثل هذه الجهود تعود بالفائدة على جميع الدول  على امع

 

ون األول، هاريس في ديسمبر/ كان-إدارة بايدن في لفضاء ل القومي مجلس لاألول ل االجتماع في 

بالعمل مع وزارة الدفاع ووزارة   القومي هاريس موظفي مجلس األمن  الرئيسة نائب  تكلف

للفضاء والتي   القومي األمن  لمعايير األخرى لوضع مقترحات  القومي الخارجية ووكاالت األمن 

لذي . إن االلتزام اوالحفاظ على أمن واستدامة الفضاء  لح الواليات المتحدةمصاتعزيز من شأنها 

هي الدولة  . والواليات المتحدة عنه اليوم هو المبادرة األولى في إطار هذا الجهد تم اإلعالن 

 .صدر مثل هذا اإلعالن األولى التي ت  

 

ألمن الفضاء واستدامته، كما يتضح من اختبار   هذا االلتزام أحد أكثر التهديدات إلحاحا    يعالج 

تشرين   / نوفمبر  شهر في  المضادة لألقمار الصناعية  الصعود المباشر لصواريخ  المدمر روسيا

إن تدمير   .2007في عام  مماثال قد أجرت اختباراجمهورية الصين الشعبية  وكانت. 2021 الثاني

المضادة لألقمار   الصعود المباشر لصواريخ المدمر   ختباراال األجسام الفضائية من خالل 

عن هذه   الذي ينتج اآلن و   طويال  الذي ي عّمر  الحطام ف. أمر طائش وغير مسؤول هو الصناعية 

صناعية واألجسام الفضائية األخرى التي تعتبر حيوية ألمن جميع األقمار ال يهدد  االختبارات

زيد من المخاطر التي يتعرض لها رواد الفضاء في يالدول ومصالحها االقتصادية والعلمية، و 

استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل   تهدد بشكل عام هذه االختباراتإن . الفضاء 

 للخطر.  من قبل جميع الدول  واستخدامه  وتعرض استكشاف الفضاء 

 

في خلق بيئة فضائية أكثر   يساهم  فهم مشترك لما يشكل أنشطة فضائية آمنة ومسؤولة  إن تطوير
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بشكل خاص   . هذا األمر مهموالخطأ في الحسابات الفهم استقرارا من خالل الحد من مخاطر سوء 

لوجود عدد متزايد من الدول والكيانات غير الحكومية التي تعتمد على الخدمات الفضائية  

 .لحطاملمخاطر اواألصول الفضائية المعرضة 

 

االختبارات  الحد من  إذ إن . المصالح األمريكية في الفضاء   أيضا يحمي   هذا االلتزام الجديد إن 

بشكل معقول   الناتج عنها  والحطام المضادة لألقمار الصناعية  الصعود المباشر لصواريخ المدمرة 

مجاالت  في  األمدللواليات المتحدة ويحمي المصالح األمريكية طويلة   القومي مصالح األمن  يعزز

 .فضائيا  استكشاف الفضاء وعلوم الفضاء والتنمية االقتصادية الممّكنة 

 

، وتسعى الواليات المتحدة إلى  ليس أمرا حتمياإن الصراع أو المواجهة في الفضاء الخارجي 

هاريس أن الواليات  -أوضحت إدارة بايدنلقد . ضمان بقاء الفضاء الخارجي خاليا من الصراع 

 ستقود. و على قواعد قائمللفضاء نظام دولي  دعم وتعزيزمن أجل شرك المجتمع الدولي المتحدة ست  

 وضععملية الصناعة التجارية والحلفاء والشركاء، قطاع  الواليات المتحدة، من خالل العمل مع 

تدابير جديدة تساهم في سالمة األنشطة الفضائية واستقرارها وأمنها واستدامتها على المدى 

من خالل هذا االلتزام الجديد واإلجراءات  الواليات المتحدة  ست ظهر، ة عام  بصورةل. و الطوي

 . األخرى، كيف يمكن تنفيذ األنشطة الفضائية بطريقة مسؤولة وسلمية ومستدامة 
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