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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

مقترحات جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي   
التعليقات املتلقاة من الدول : بشأن التخفيف من احلطام الفضائي

   األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
   *مانةمذكرة من األ

 إضافة
  

  احملتويات 
    الصفحة
................................................................الردود املتلقاة من الدول األعضاء               ٢  -ثانيا   
.......................................................................الواليات املتحدة األمريكية           ٢  

 

______________ 
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٦أُعّدت هذه الوثيقة بناء على الردود املتلقاة من الدول األعضاء يف الفترة بعد   * 
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  *الردود املتلقاة من الدول األعضاء -ثانيا 
  الواليات املتحدة األمريكية           

 ]باإلنكليزية: األصل[
 
الـتابعة للواليات املتحدة    ) ناسـا ( والفضـاء    كـان ممـثل اإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة           -١

، واحدا  )إيادك(األمريكـية، يف جلـنة التنسـيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي              
ــبادئ التوجيهــية بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي الــيت        مــن املدافعــني الرئيســيني عــن امل

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة       مث قدمتها الحقا إىل   ) إيادك(وضـعتها جلنة التنسيق     
 .٢٠٠٣استخدام اخلارجي يف األغراض السلمية، إبان دورهتا األربعني املعقودة يف عام 

تؤيـد حكومة الواليات املتحدة املبادئ التوجيهية بشأن التخفيف من احلطام الفضائي             -٢
د اعتمدت مبادئ توجيهية مماثلة يف      ، وهي نفسها كانت ق    )إيادك(الصـادرة عـن جلـنة التنسيق        

وتلــك املــبادئ التوجيهــية تــنفذها كــل وكالــة حكومــية تابعــة  . ٢٠٠٠ديســمرب /كــانون األول
كمــا إن وزارة . للواليــات املــتحدة وفقــا جملمــوع السياســات العامــة واإلجــراءات اخلاصــة هبــا   

ــية  ــتا مــنذ وقــت   ) ناســا(الدفــاع واإلدارة الوطن ــتزام  يف الواليــات املــتحدة دأب طويــل عــلى االل
بالسياسـة العامة اليت تتبعها الواليات املتحدة بشأن التقليل إىل أدىن حد من حدوث احلطام يف                

 .املدارات الفضائية

تدعـو حكومـة الواليـات املتحدة البلدان األخرى اليت ترتاد الفضاء إىل االنضمام إليها      -٣
) إيادك(ضائي الصادرة عن جلنة التنسيق      يف تنفـيذ املـبادئ التوجيهـية للتخفـيف مـن احلطـام الف             

. يف عملــياهتا الفضــائية، مبــا يتســق مــع أهــداف البعــثات الفضــائية وحتقــيق فعالــية الــتكلفة فــيها  
وسـوف تشـجع الواليـات املـتحدة اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـلى أن تقـر رمسيا املبادئ                      

ــادك(ن جلــنة التنســيق التوجيهــية بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــ    ، وأن )إي
لضمان أن تكون اللجنة الفرعية على دراية مبا جيري ) إيادك(تواصـل الـتفاعل مع جلنة التنسيق        

وتعـتقد حكومـة الواليات املتحدة بأن اتساع نطاق       . يف املسـتقبل مـن تطـورات يف هـذا اجملـال           
نــب الــدول األعضــاء  تنفــيذ املــبادئ التوجيهــية بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي مــن جا  

 .بأسرع حنو ممكن سوف يقلّل فعال من املخاطر النامجة عن احلطام الفضائي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

______________ 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت فيه   * 


