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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية    

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٤َّالبند 

        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
      ألمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف ا    
      **ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي    

 عامـل    هـي  املسائل املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد             دراسة إنَّ  -١
. يف جمـال الفـضاء     الدبلوماسـية املتعـددة األطـراف        ط علـى حنـو كـبري العالقـات        ينـشِّ جديد ومهم   

 وعملي تشترك فيه الغالبية العظمى من الدول، وهـو          يز قو  حاف إىلوتستند األنشطة ذات الصلة     
 ، تقيـيم ممكـن، اسـتناداً إىل عوامـل ومعـايري موضـوعية، أوالً              وبأكمـل كفالة القيام بتحليل نـوعي      

للمخاطر املرتبطة باألنشطة الفضائية وأسباب ظهور تلك املخاطر والظروف الالزمة للحد منـها             
  . ذات الصلةاً، جلدوى وفعالية التدابري الوقائية والتصحيحية، وثاني)تقليلها أو القضاء عليها(
 اعتبــار النتــائج املؤقتــة للعمــل الــذي قــام بــه الفريــق   أنَّــه ينبغــيويــرى االحتــاد الروســي  -٢

العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة                    
───────────────── 

  * A/AC.105/C.1/L.332. 

أُتيحت هذه الوثيقة كورقة اجتماع يف الدورة السادسة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   **  
 .الشكل الذي وردت به اإلنكليزية بالصيغةوقد استنسخت  .)A/AC.105/2013/CRP.13/Rev.1(السلمية 
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وتساعد األنشطة املـضطلع هبـا يف إطـار الفريـق العامـل بفعاليـة يف           . هاوالتقنية، إجيابية يف معظم   
أمـور   علـى    واملـؤثرة استبانة العوامل احملددة الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد،            

 فهـم أفـضل للمـشاكل    مما ييسِّر يف مجيع األحوال تكـوين طبيعة وحجم املخاطر املختلفة،     منها  
  .يف األمد البعيدلتحديات واألخطار لك األكثر إحلاحاً وكذل

 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مـع اسـتمرار التلـوث الفـضائي               تزايـد دفع  يأن  ينبغي  وال    -٣
ــادئ التعجيــل باالنــاجم عــن النــشاط البــشري يف الوقــت نفــسه، الفريــق العامــل إىل     عتمــاد مب
ارات متـسرعة غـري مـربرة     توجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد باختـاذ قـر           

الــيت تتــصل (، ال ســيما فيمــا يتعلــق مبــسائل ســالمة العمليــات الفــضائية ُتــدَرس دراســة وافيــةمل 
وأمــن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي ) مباشــرة باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد 

) A/AC.105/L.285(رقــة العمــل الــيت ســبق لالحتــاد الروســي تقــدميها   ود وحتــدِّ. بــصورة عامــة
  .اً دقيق من االهتمام وحتليالًاًجمموعة من املشكالت اليت تتطلب مزيد

وتتطلب العوامل اليت تسهم يف زيادة التحديات املوضوعية والذاتيـة واملخـاطر املتعلقـة                -٤
 بذلك، ومعايري حتـول التحـديات إىل        والتنبؤاتباملركبات الفضائية والشبكات والبنية التحتية،      

 عــن مبــادئ وآليــات وأشــكال التعــاون العملــي بــني الــدول للتغلــب علــى هــذه   خمــاطر، فــضالً
 وضـع معـايري   ولـن يتـسىن  . التحديات واملخاطر، إجراء تقييم شـامل يـستند إىل أسـاس صـحيح       

، بــدالً مــن معــايري منفــصلة، لتقيــيم فعاليــة وجــدوى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة الســتدامة    عامــة
  . استناداً إىل هذا األساس البعيد إالَّأنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد

وينتهج االحتاد الروسي سياسة عامة لالسـتخدام املـسؤول والـسلمي للفـضاء اخلـارجي،              - ٥
 يف املـسائل املتعلقـة بتنفيـذ        مبزيـد مـن النـشاط      الالزمة الستئناف النظـر       املسبقة الشروطأنَّ  ويرى  

 جلنة اسـتخدام الفـضاء      ُتعالَج يف إطار  واليت ال    ميكن التنبؤ به،     وعلى حنو األنشطة الفضائية بأمان    
فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين ، بــل وكــذلك يف إطــار اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية فحــسب

بتــدابري الــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي وحمافــل ومــشاورات أخــرى، ســوف    
ــشترك     ــة يف وضــع نظــام م ــسهم ككــل بفعالي ــشأن ت ــدابري ووســائ ب ل وأدوات ضــمان ســالمة  ت

ويف ســياق إعــداد القــرارات املتعلقــة باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف   . األنــشطة الفــضائية
ــالتقرير املقبــل لفريــق اخلــرباء احلكــوميني، ونطــاق       ــضاً ب ــد، يهــتم االحتــاد الروســي أي األمــد البعي

مـؤمتر نـزع   إطـار   يف وعالـشر مشروع مدونة قواعد السلوك املعنية باألنشطة الفضائية، وإمكانية       
يف تنـاول    هـذا النـهج الـشامل        ويـسهم . أعمال هامة بشأن القضايا ذات الصلة بالفضاء      بالسالح  

 تـشكيل سلـسلة لـصنع القـرار علـى أسـاس منطقـي               اً يف تيـسري    كبري إسهاماًهذه القضايا املترابطة    
  .ين الدويل والوطينفيما يتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد على الصعيد
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 وممارسـات وللجهود اليت اضطلعت هبا اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف وضـع مفهـوم                 - ٦
 تتجلـى لكفالة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد داللـة مـستقلة ال ميكـن إنكارهـا                

ئية بطريقـة ُتقلـل    الدول جيب أن تكون قـادرة علـى القيـام بأنـشطة فـضا       يف فهم أفضل حلقيقة أنَّ    
املخاطر ذات الصلة ومتنعها، وأن تواصل يف الوقت نفسه حتسني أطرهـا التنظيميـة والتكنولوجيـة               

ويف االحتاد الروسي، سـوف ُتَنفـذ تـدابري إضـافية لوضـع حلـول تنظيميـة               . بغية حتقيق هذا اهلدف   
ارجي يف األمـد    اتيـة لـضمان اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـ           ؤلتيسري خلـق ظـروف م     وإدارية وتقنية   

البعيــد، وذلــك يف ســياق األهــداف األساســية واجملــاالت واملبــادئ الرئيــسية للــسياسة الوطنيــة يف  
األنــشطة الفــضائية لالحتــاد الروســي خــالل الفتــرة  "املبينــة يف الربنــامج احلكــومي (جمــال الفــضاء 

، ٢٠١٢ديــسمرب /، الــذي اعتمدتــه حكومــة االحتــاد الروســي يف كــانون األول"٢٠٢٠- ٢٠١٣
 ٢٠٣٠إطار السياسة العامة لالحتاد الروسـي املتعلقـة باألنـشطة الفـضائية للفتـرة حـىت عـام                   "ويف  

وإحــدى املهــام ). ٢٠١٣أبريــل /، الــيت اعتمــدها رئــيس االحتــاد الروســي يف نيــسان  "ومــا بعــده
النــشيطة لروســيا، علــى  هــي املــشاركة ايتالرئيــسية للتعــاون الــدويل الــيت حيــددها اإلطــار الــسياس

 يف دراســة ومعاجلــة املــسائل املتعلقــة بــالتلوث النــاجم عــن النــشاط البــشري يف   صعيد الــدويل،الــ
 مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة مبنـع تكـوُّن احلطـام الفـضائي يف املنـاطق                  ،الفضاء القريب من األرض   

سياسة د الوثيقة هـدف الـ  وحتدِّ. اليت توجد هبا مدارات تشغيلية للمركبات الفضائية، وإزالته منها       
ضمان سالمة األنشطة الفضائية وتنميتـها املـستدامة يف األمـد البعيـد، واالمتثـال          املتمثل يف   العامة  

لتدابري محايـة الفـضاء القريـب مـن األرض والفـضاء الـسحيق، واسـتحداث تكنولوجيـات ونظـم                    
 كمـا تـنص   . للحد من تكوُّن احلطام الفضائي خالل إطالق وتشغيل معدات الصواريخ الفضائية          

ألنـشطة الفـضائية    ا سـالمة    لتـأمني الوثيقة على إنشاء نظام حكومي وحيد للمعلومـات والتحليـل           
 يف حـاالت األزمـات املتعلقـة باألنـشطة          املعنيـة  للتفاعل بني اهليئات التنفيذية االحتادية       وتوفري آلية 
  .يشمل التعاون على الصعيد الدويلمبا الفضائية، 

،  أفرقـة اخلـرباء األربعـة التابعـة للفريـق العامـل           عروضة على امل قائمة املسائل    وبالنظر إىل   -٧
التوصل إىل فهم أفـضل لطبيعـة التفاعـل بـني العناصـر املختلفـة للمـسألة العامـة                   يتوقع أن يتسىن    

ــا، وأن         ــيت تنظمه ــل ال ــد والعوام ــد البعي ــضاء اخلــارجي يف األم ــشطة الف ــة يف اســتدامة أن   املتمثل
ية املقبلة على املـسائل املتعلقـة باحلطـام الفـضائي والعمليـات             مضمون املبادئ التوجيه  ال يقتصر   

  .الفضائية والتوعية بأحوال الفضاء
مـن خـالل مجلـة أمـور        (ويؤكد االحتاد الروسـي جمـدداً املوقـف الـذي سـبق لـه إعالنـه                   -٨

فيما يتعلـق باحلاجـة إىل وضـع        ) A/AC.105/C.1/L.322منها ورقة العمل املشتركة مع أوكرانيا       
تـوجيهي السـتخدام تكنولوجيـات الفـضاء ونقلـها يف إطـار التعـاون الـدويل، علـى النحـو                 مبدأ  
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اختصاصات الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي       "املنصوص عليه يف وثيقة     
 املبـدأ   صـيغة وقد ُتمكِّـن    ". يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وطرائق عمله         

جيهي املعــين الــواردة يف جتميــع مــشروع املبــادئ التوجيهيــة املَُعــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة    التــو
  .والتقنية من التركيز على هذه املسألة مبزيد من التفصيل

ــاًء  -٩ ــد الروســي   وبن ــن الوف ــراح م ــى اقت ــد   عل ــز    حظــي بتأيي ــاء، جــرى التركي ــق اخلــرباء ب    فري
 بـصيغتها الـيت توضـع      الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،           يف املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنـشطة      

ملبـادئ التوجيهيـة    ا لتفادي االزدواجية مع  حالياً، على معاجلة اجلوانب اجلديدة اليت مل ُتَناقش مسبقاً،          
  .لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد أبعـاد واضـحة تتعلـق    وملشكلة ضمان استدامة      -١٠
 حتديــد االحتياجــات املتعلقــة ذلــكويتطلــب . بنــشاطباملعلومــات واالتــصاالت جيــب معاجلتــها 

املبادئ التوجيهية املقبلة بشأن استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي          تبادهلا  ر  باملعلومات اليت سُتيسِّ  
سائل االكتمـال واملوثوقيـة والتحقـق ومنـاذج املعلومـات ونظـم             تتضمن هذه امل  (يف األمد البعيد    
 ملسألة إعـداد معـايري دوليـة موحـدة لتبـادل املعلومـات             ويف هذا الصدد، فإنَّ   ). تبادل املعلومات 

مــشروع بعــد و. فيمــا يتعلــق باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد أمهيــة خاصــة
ذي وضعته اللجنة االستشارية املعنية بـنظم البيانـات الفـضائية           ال" رسالة بيانات االقتران  "معيار  

 مـن أجـل   احللـول التقنيـة   علـى صـعيد  م املُحـرز   علـى التقـدُّ  مثـاالً ) CCSDS 508.0-R-1عيـار  امل(
 العديــد مــن املـسائل حتتــاج إىل حلــول شــاملة علــى   جيـب مراعــاة أنَّ لكــن. حتقيـق هــذا اهلــدف 

  .مستوى السياسة العامة
ــذ اع  -١١ ــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي،    ومن ــادئ التوجيهي ــدى تمــاد املب  روســيا جتمعــت ل

ــدان أخــرى خــربات    ــاوبل ــشطة     يف تطبيقه ــار يف ســياق اســتدامة أن ــي أن تؤخــذ يف االعتب  ينبغ
الـة األنـشطة البـشرية يف      حب املتعلقـة وتقـوم منـاذج املعلومـات       . الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد      

. ئيسي يف حتديد خصائص االستدامة الطويلـة األمـد نفـسها          الفضاء القريب من األرض بدور ر     
ومتثل نتائج البحث يف أصل وخصائص وتطور أجسام احلطام الفضائي أحـد مـصادر البيانـات                

وجد حىت اآلن ممارسـات دوليـة شـائعة لتبـادل املعلومـات        تبيد أنه ال    . خلة يف هذه النماذج   املد
وال يـزال يـتعني     . فهـوم مركـز الرصـد الواحـد       بغرض حتديث النماذج والتحقق منها يف إطار م       

معاجلة عدد من املسائل يف هذا اجملـال تتـسم بالتعقيـد إىل حـد مـا، بـل وحـىت باحلـساسية، مـن                         
ومع ذلك، توجـد فـرص حقيقيـة لتأسـيس          . الناحية التقنية والتشريعية واملتعلقة بالسياسة العامة     

دة علــى ذلــك املمارســة مثلــة اجليِّــومــن األ.  علــى حنــو متــسقمثــل هــذه املمارســات وتطويرهــا
ــة ــشأن احلطــام الفــضائي بــني    املتعلق ــادل املعلومــات ب ــةؤســسات امل بتب ــدان،  البحثي    يف عــدة بل
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ال ســيما يف إطــار مــشروع الــشبكة الدوليــة لألرصــاد البــصرية العلميــة، الــذي تنــسقه أكادمييــة  
وهــذا . لفـضاء األساســية مــع مبـادرة األمــم املتحــدة بـشأن علــوم ا  ، وبالتـشارك  العلـوم الروســية 

املشروع، الذي ُينفذ وفقاً لألهداف املنصوص عليها يف قرارات اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة                
، يـصلح   )٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٢ املؤرَّخ A/RES/66/71مبا يف ذلك القرار     (ذات الصلة   

 للمـدى احلقيقـي لتلـوث        املعرفـة احلاليـة     كـثرياً  كمثال على التعاون الصريح واملثمر الـذي عـزز        
  .املدار الثابت بالنسبة لألرض

، واصل االحتاد الروسي، بتوجيه من وكالة الفـضاء االحتاديـة الروسـية،             ٢٠١٢ويف عام     - ١٢
إجراء دراسات تصميمية لتشييد مرافـق أرضـية ومداريـة خاصـة لرصـد شـظايا احلطـام الفـضائي                     

 مـشروع شـامل ملواصـلة       أُنـشئ يجة لـذلك،    ونت. يف مناطق خمتلفة من الفضاء القريب من األرض       
رصـد األجـسام يف الفـضاء القريـب مـن األرض، وإنـشاء مرافـق جديـدة،         لتطوير املرافـق القائمـة      

  .هبدف توفري الدعم يف جمال املعلومات لنظام موحَّد لإلنذار باملخاطر الفضائية والتصدي هلا
ــد    ــشأتوق ــل " شــركة أن ــشن افيمب ــاون مــع  املــشرهــذا " نترســتيت كوربوري وع بالتع

  .شركات ومؤسسات صناعية تابعة ألكادميية العلوم الروسية
ويــشمل املــشروع مــسائل مفاهيميــة تتعلــق بإنــشاء مرافــق رصــد ومراكــز للمعلومــات    

ــل لرصــد احلطــام الفــضائي يف الفــضاء القريــب مــن األرض وإصــدار      ــذاراتوالتحلي ــشأن إن  ب
  :يما يلي النتائج الرئيسية هلذا املشروعوف. املخاطر اليت تشكلها الكويكبات واملذنبات

إثبات احلاجة إىل حتسني الوسائل الروسـية القائمـة لكـشف ورصـد األجـسام                 )أ(  
الفــضائية اخلطــرية، وإنــشاء وســائل جديــدة، منــها وســائل لكــشف ورصــد احلطــام الفــضائي     

اخلطـرية،   يف الفضاء القريـب مـن األرض والكويكبـات واملـذنبات             ية البشر الناجم عن األنشطة  
 اليت تشكلها هـذه األجـسام   املتعلقة بالوقاية من املخاطروذلك لتوفري الدعم بالبيانات لألنشطة   

  ؛والتصدِّي هلا
حتديــد االحتياجــات املــشتركة لتــوفري الــدعم يف جمــال املعلومــات فيمــا يتعلــق     )ب(  
  ؛والتصدِّي هلا املخاطر الفضائية الوقاية منبأنشطة 
د لرصـد الفـضاء اخلـارجي       موحَّـ ) وطـين (طقي إلنشاء نظـام     وضع األساس املن    )ج(  

  كأساس لقاعدة معلومات لنظام اإلنذار باملخاطر الفضائية والتصدي هلا؛
 لتـستخدمهما تطوير هيكـل نظـام رصـد الفـضاء اخلـارجي وشـبكة معلومـات              )د(  

  خمتلف الكيانات املكونة هلذا النظام؛
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ــي ملواصــلة      )ه(   ــويروضــع األســاس املنطق ــزة  أتط ــجه ــة املرضــية واألرادار ال داري
الكتشاف ورصد احلطام الفـضائي والكويكبـات واملـذنبات اخلطـرة           القائمة  بصرية  الوسائل  الو

، وكــذلك هلــذه األغــراضيف الفــضاء القريــب مــن األرض، وتــصميم أجهــزة ووســائل جديــدة 
 نظـام   ينتجهـا الـيت   األساس املنطقي إلنشاء مراكز للمعلومـات والتحليـل جلمـع بيانـات القيـاس               

  رصد الفضاء اخلارجي ومعاجلتها وحتليلها؛
وضــع أســاس منطقــي إلنــشاء نظــم راديويــة جديــدة لرصــد اســتخدام املــوارد    )و(  

  املدارية وموارد أطياف الترددات يف الفضاء القريب من األرض؛
مـا  فيتعزيـز التنـسيق     إىل  إثبات احلاجة إىل إدماج وسـائل املعلومـات القائمـة و            )ز(  

ملعلومـات عـن التطـورات      ا ية اليت تستخدم   واألجنب ية الوطن اجلهاتلوكاالت والتفاعل مع    بني ا 
احلالية يف الفضاء القريب من األرض، واالقترانات اخلطرة بـني األجـسام الفـضائية، واألخطـار                

  .اليت متثلها الكويكبات واملذنبات
ــائج     ناً علــى املــستوى  يف هــذا اجملــال قبــوالً حــس  املــضطلع هبــاعمــالاألوقــد القــت نت

لتنفيــذ ل  الالزمـة جـراءات اإلوجيــري حاليـاً وضـع تفاصـيل الــشروط و   . املـشترك بـني الوكـاالت   
  .العملي للمقترحات املُعدة

 والـيت ُيحـصل عليهـا     شظايا احلطـام الفـضائي،      ب املتعلقةوسوف ُييسر تبادل املعلومات       -١٣
 إىل فهـم أعمـق للتنبـؤات الطويلـة          لالتوصّـ باستخدام مجيع أنواع القياسات األرضية واملدارية،       

. األجل اليت يستخدمها اخلرباء من خمتلف البلدان عن مدى تلوث الفضاء القريـب مـن األرض               
 لتقيــيم املخــاطر أوضــح هــذا التبــادل ســوف يــساعد أيــضاً يف وضــع معــايري وميكــن افتــراض أنَّ

دون فــ.  املــدارمــنادهــا املتمثلــة يف الــشظايا الكــبرية مــن احلطــام الفــضائي مــن حيــث فائــدة إبع
ال لتــدابري ضــمان اســتدامة أنــشطة الفــضاء   ملعلومــات، ســيكون التنفيــذ العملــي والفعَّــ  اتبــادل 

  .اخلارجي يف األمد البعيد إشكالياً
ويبدو من املفيـد إيـالء االعتبـار الواجـب يف إطـار فريـق اخلـرباء بـاء إىل مـشروع املبـدأ                         -١٤

إصــدار توصــية إىل الــدول بــشأن توزيــع إخطــارات  إعــداده، الــذي يتــوخى  اجلــاري التــوجيهي
 املنــاطق يف اجملــال اجلــوي واحمليطــات الــيت قــد تتــأثر خــالل عمليــات اإلطــالق الفــضائية     بــشأن

 ،ه أنَّـ انطالقاً مـن فهـم   االحتاد الروسي ويعمل.  لألجسام الفضائية من املدار    املتحكم هبا واإلزالة  
ــاح ومراعــاة   إذا مت يف إطــار هــذه اإلجــراءات اخلاصــة بإصــد   ــدأ االنفت ــد مبب ار اإلخطــارات التقي

  .بعمليات فضائية حمددة" ترتبط" مثل هذه اإلخطارات سوف االعتبارات العملية، فإنَّ
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 مــن املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف ٣ تنفيــذ املبــدأ التــوجيهي وقــد أظهــرت املمارســة أنَّ  -١٥
ضـية يف املـدار، صـعب للغايـة      تفادي االصطدامات العر  لاحلطام الفضائي، الذي يتضمن توصية      

 :من الناحية العملية لألسباب التالية

  غـري أنـه    ". األجـسام الفـضائية املعروفـة     "أوالً، يشري ذلك املبـدأ التـوجيهي إىل           )أ(  
 يف املـدار   املوجـودة   جلميـع األجـسام    اًيـ  عامل اال توجد حىت اآلن قاعدة بيانات دولية معتـرف هبـ          

، حتتـوي علـى     )ري العاملـة، مبـا يف ذلـك شـظايا احلطـام الفـضائي             األجسام الفضائية العاملة وغـ    (
وقاعـدة البيانـات الدوليـة      . بيانات مدارية حمدَّثة بانتظام وتقديرات بـشأن دقـة تلـك املعلومـات            

وخبـالف ذلـك فقـد يفهـم        . تنفيذ املبـدأ التـوجيهي قيـد النظـر        املطلوبة ل داة  األتلك هي بالضبط    
وكأهنــا تعــين جمموعــة " األجــسام الفــضائية املعروفــة"عبــارة مــشارك مــا يف األنــشطة الفــضائية  

ويف هذه احلالـة، قـد حيـدث أن يقـوم جـسم فـضائي               . الفضائية اليت يعرفها هو حصراً    األجسام  
يـدخل يف مـسار تـصادم حمتمـل     ل" جسم فضائي معروف" لتجنب اصطدام حمتمل مع      مبناورات

 فـضائية ولكنـه رمبـا يكـون معروفـاً         مع جسم آخر غـري معـروف لـذلك املـشارك يف األنـشطة ال              
 ؛ ملشارك آخر يف تلك األنشطةمتاماً

ــاً  )ب(    بعــض املــشاركني يف األنــشطة الفــضائية يفهــم   ، أظهــر الواقــع العملــي أنَّ ثاني
  أيَّ اًه يعـين أساسـ    املـستخدم يف املبـدأ التـوجيهي ذاتـه علـى أنَّـ            " البيانات املدارية املتاحة  "مصطلح  

حـال مـن األحـوال    أيِّ  بـ ، وال ينبغي،إال أنه ال ميكن. مصدر كانأيِّ بيانات مدارية ُتستقى من     
وال ينبغـي،   . استخدام مجيع هذه البيانات لتقيـيم املخـاطر النامجـة عـن اقتـران األجـسام الفـضائية                 

ــة غــري املــشفوعة بــ     ــات املداري ــدأ، اســتخدام البيان ــها يف إلتقــديرات أيِّ مــن حيــث املب جــراء دقت
وباملثـل،  . لبّت يف ضرورة القيام مبنـاورات لتجنـب االصـطدام         لاحلسابات ذات الصلة، وال سيما      

ينبغي أال ُتستخَدم يف التحليل البياناُت املدارية احملسوبة باستخدام مناذج مبسطة للحركـة تـسبِّب         
كّلت مركبـة   وإذا شـ  .  املتوقـع للجـسم الفـضائي املقتـرِب        الثقلهامش خطأ كبريا يف تقييم مركز       

 ُيتوقع اقتراهنـا هبـذه املركبـة         أنَّه أي(فضائية تقوم بضبط مدارها خطرا على مركبة فضائية أخرى          
ــضائية ــها  فينبغــي اســتخدام ، )الف ــسار حركت ــة مب ــات املتعلق ــع   ، البيان ــار مجي ــيت تأخــذ يف االعتب  ال

باعتبارهـا بيانـات   ، التحليـل يف املستقبل أثناء الفترة اليت جيري فيهـا  ) املزمعة(عمليات تغيري املدار  
 احلاجة إىل تنفيذ املبـدأ التـوجيهي قيـد النظـر            وهكذا، فإنَّ . مدارية ألغراض حتليل خماطر االقتران    

 للبيانــات املداريــة  إنــشاء مــصدر موحــد ومعتــرف بــه دوليــاً  تقتــضي حتمــاً وعمليــاً فعــاالًتنفيــذاً
 ؛ة يف الفضاء القريب من األرضاملوثوقة واحملدَّثة بانتظام فيما خيص األجسام املوجود

) خمـاطر (د ومقبـول عامليـاً حلـساب احتمـال      معيـار موحَّـ  ثالثاً، ال يوجد حاليـاً     )ج(  
قيـــام مركبـــة فـــضائية مبنـــاورة لتجنـــب ضـــرورة  علـــى أساســـه البـــّت يف ميكـــناالصـــطدامات 
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ال،  املركبات الفضائية، عنـد حـساب هـذا االحتمـ    ليمشغِّكل من ، يضطر ومن مثَّ . االصطدام
 ؛اخلاصة حصراًإىل االعتماد على منهجيته 

ــاً  )د(   ــات      إنَّ ، رابع ــة دون حــدوث اصــطدام حمتمــل خــالل عملي ــشكلة احليلول م
 مرحلة اإلطالق تستغرق يف كـثري مـن احلـاالت           والسبب يف ذلك هو أنَّ    . اإلطالق أشد تعقيداً  

 فـضال   ،)املـدارات العاليـة   وال سيما خالل عمليات إطالق املركبات الفـضائية إىل           ( طويالً اًتوق
ويف الوقـت ذاتـه،   . عن أهنا تتسم بالتعقيد وتنطوي على عدة عمليات نقـل فيمـا بـني املـدارات         

جيري العمل باستمرار على حتـسني الـنظم املـستخدمة يف مراقبـة الـرحالت الفـضائية ممـا يـدعم                     
 احلـاالت اختيـار   يف عدد مـن وهلذا السبب، يصعب    . املتزايدة التعقيد عمليات اإلطالق   مراحل  

ميكــن أن (د خــالل عمليــة إطــالق جتــري خصيــصا لغــرض حتليــل خمــاطر االصــطدام مــسار حمــدَّ
خيتلف املسار الفعلـي، ضـمن حـدود معينـة، عـن املـسار احملـسوب قبـل عمليـة اإلطـالق، كمـا                        
ميكــن للمجــال الفــضائي الــذي يــشمل مجيــع املــسارات املمكنــة أن يغطــي مــساحة كــبرية مــن   

ويشكل هذا الظرف حتـديات إضـافية لـدى تقيـيم االصـطدامات             ). ب من األرض  الفضاء القري 
احملتملة خالل عمليـات اإلطـالق املقـررة ويـستلزم اسـتنباط خوارزميـات وبـرامج معقـدة جـدا                    
وإقامة تعاون وثيق يف تبادل املعلومات بني الكيانات املطِلقـة واملنظمـات الـيت ترصـد األجـسام                  

 .رضيف الفضاء القريب من األ

ويف سياق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغي إجياد حلول عمليـة                 
للمشاكل املطروحة أعـاله مـع مراعـاة مجلـة أمـور منـها القـرارات الـيت يتوقـع اختاذهـا يف إطـار             

 .فريق اخلرباء احلكوميني

 املنـاورة   إخطـارات ومن املواضيع اليت اختريت لكي يتناوهلا فريق اخلـرباء بـاء موضـوع                -١٦
الـيت  " (عمليـة املنـاورة  "، حـىت اآلن تعريـف موحـد لعبـارة          ُيَصغغري أنه مل    . ملركبة فضائية عاملة  

وتبعـاً  ). ُتعىن، على وجه اخلصوص، بتدرُّج السرعة أو بتكييف بارامترات املدار، وما إىل ذلـك             
ــة فــضائية مــا، قــد ُيفَهــم مــصطلح     ــة املتــصلة مبركب ــاورة"للبعث ــعلــى أ" من    اً حمــدداًه يعــين تغــيرينَّ

  معينـاً ة مليمترات أو سنتيمترات أو أمتار يف الثانية الواحدة أو يعـين تغـيرياً      يف السرعة مبقدار عدَّ   
 أثناء عمليات النقل فيما بـني املـدارات خـالل إطـالق املركبـة الفـضائية إىل املـدار                   -يف السرعة   

ومن هذا املنطلق، وبغيـة حـساب مـسار املركبـة     .  بأكثر من كيلومتر يف الثانية الواحدة  -احملدد  
الفضائية، مع مراعاة التسارع الذي حتدثه حمركاهتا، يستلزم األمر يف مجيع األحوال قـدرا كـبريا                

، وعـن نظـم الـدفع    )الكتلـة، الـسلوك، ومـا إىل ذلـك    (من املعلومات عن املركبـة الفـضائية ذاهتـا        
توجيـه  (ر لتـشغيلها    ، وعـن التسلـسل املقـرّ      )كاخلصائص، وأساليب التـشغيل، ومـا إىل ذلـ        (فيها  

علـى األرجـح     وال ميكـن  ). املركبة الفضائية، وتسلسل إشـعال نظـم الـدفع فيهـا، ومـا إىل ذلـك               
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هـذا إن كـان بإمكـان شـىت         (تقدمي هذه البيانات فيمـا يتعلـق جبميـع املركبـات الفـضائية العاملـة                
ظــراً حلــساسية الطــابع الــذي تكتــسيه البلــدان تقــدمي هــذه البيانــات يف مجيــع األحــوال، وذلــك ن 

وعــالوة علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بــضمان ســالمة الــرحالت الفــضائية، لــيس ).  املعنيــةاملــسائل
 .هناك ما يدعو على وجه اخلصوص إىل احلصول على هذه املعلومات

مثال، عندما حتافظ مركبـة فـضائية علـى موضـعها يف مـدار ثابـت                (ويف بعض احلاالت      
 باســتخدام قــوة دفــع منخفــضة الــزخم، حينمــا تعمــل حمركــات ضــبط املــسار   بالنــسبة لــألرض
، قد ال يكون منطقيا، من حيث املبدأ، اإلشارة يف سياق معاجلة مـشكلة منـع                )لساعات طويلة 

ــة إىل   ــاورة "االصــطدامات احملتمل ــة من ــع الثقــل، واســتخدام معلومــات عــن مركــز   "عملي  املتوق
 توجـد  الـيت فضل اإلشارة إىل وصف للمنطقـة الفـضائية       بل قد يكون من األ    . للمركبة الفضائية 

هـذه املمارسـة املتمثلـة يف تـوفري وصـف           تطبق على نطاق واسـع      و. املركبة الفضائية املعنية  فيها  
 احملطـات الفـضائية    فيما خيـص  جهات منها مثال االحتاد الدويل لالتصاالت      مبسط لتلك املناطق  

ولـذا ينبغـي اسـتحداث طرائـق لتطبيـق هنـج مماثـل              . ضاملوجودة يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألر         
 .فيما يتعلق مبهمة ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

الـيت تنطـوي    النوع الوحيد من املعلومات الالزمة لتحليل حاالت االقتران      وهكذا، فإنَّ   
بـة الفـضائية وعـن التقـديرات      املركثقـل  خماطر حمتملة هو البيانات عن املوقع املتوقـع ملركـز     على

 املـسؤولة عـن مراقبـة املركبـة         املعنيـة تلك املعلومـات املنظمـات      تقّدم  و. املتعلقة بدقة ذلك املوقع   
 . املعنية املركبة الفضائيةثقلرة على مسار مركز تغيريات مقّرأيِّ  مع مراعاة الفضائية

 الفريـق   والـيت نظـر فيهـا     ،  ويف سياق املمارسات اليت تنتهجها املنظمات غـري احلكوميـة           
 رابطـة    مـثالً   نوع املعلومات املتبادلة يف إطار األنشطة اليت تقوم هبـا          العامل، أشار اخلرباء إىل أنَّ    

البيانــات الفــضائية، وهــي مؤســسة غــري رحبيــة، هــو يف واقــع األمــر معلومــات مداريــة تراعــي     
 .تغيريات املسار املقررة، وليست معلومات تتعلق باملناورات

ثما يـوىل االعتبـار، يف سـياق اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                     وحي  
سار مركبـة فـضائية عاملـة بـسبب التـسارع           ملـ للمسائل املتعلقـة بـالتغيريات املقـررة أو املكتملـة           

ــة   ــذايت هلــذه املركب ــاورة ("ال ــة املن ــة اســتخدام    ")عملي ــة ومــدى مالءم ، ينبغــي النظــر يف إمكاني
 ثقـل وصف موقـع مركـز      "أو  " وصف املسار "، أو   " الفلكية  اإلحداثيات اتتقومي"مصطلحات  

 ."عملية املناورة"أو " مناورة"بدالً من مصطلح " املركبة الفضائية

 ممارسة مقبولة عاملياً فيما يتعلـق بتبـادل بيانـات       ومل تتبلور بعُد، حىت هذه اللحظة، أيُّ        
وعنــد مناقــشة هــذه املــسألة، قــد . ضائيةمداريــة موثوقــة تراعــي عمليــات تغــيري مــدار مركبــة فــ 
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املعيـار  (املوصـى بـه     " رسائل البيانـات املداريـة    "يكون من املفيد النظر يف مجلة أمور منها معيار          
CCSDS 502.0-B-2 (الذي وضعته اللجنة االستشارية املعنية بنظم البيانات الفضائية. 

 إىل ضـمان اسـتدامة أنـشطة         وضـع مبـادئ توجيهيـة هتـدف        ويعترب االحتـاد الروسـي أنَّ       -١٧
د  ســوف تتجــسَّعلــى نطــاق املنظومــة مــشروع رئيــسي هــوالفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد 

 يف بـدء العمـل مبجموعـة مـن اآلليـات            -ر   حسبما هو مقـرّ    -إحدى النتائج املنبثقة عن تنفيذه      
ذا الــسياق، ويف هــ. الدوليــة والوطنيــة اجلديــدة للتفاعــل بــني املــشاركني يف األنــشطة الفــضائية  

وبناء على ما تقدَّم، يعمل االحتاد الروسي حاليا على صياغة موقفه فيما يتعلق بتحليـل الفكـرة                 
 بإقامـة ، "إجراء يتجاوز احلـدود الوطنيـة  "اليت تناوهلا الفريق العامل بشأن القيام، باالستفادة من  

 هـؤالء املـشغلني     اتصاالت وروابط مباشرة فيما بني مشغلي املركبـات الفـضائية أنفـسهم وبـني             
ومـن اجلـدير بالـذكر أنـه جـرت          . ومراكز رصد وحتليل الوضع يف الفضاء القريـب مـن األرض          

يف " اإلجراء الـذي يتجـاوز احلـدود الوطنيـة    "أيضا حماوالت واضحة إلضفاء الشرعية على هذا        
ارجي يف  العمل الذي نفذ يف إطار اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـ                 

التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة   ب متعلقـــة مـــشروع توصـــيات  بـــشأناألغـــراض الـــسلمية  
 .باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 هناك مبالغة يف تقدير األثر اإلجيايب املتوقع علـى نطـاق         أنَّ وكتعليق أويل، يبدو مؤكداً     
 حـني ُيقلَّـلُ، يف حـاالت معينـة، مـن أمهيـة اآلثـار            تنفيذ تلـك اإلجـراءات، يف      ل واسع إىل حد ما   

السلبية احملتملة لألخطاء اخلطـرية الـيت ميكـن أن حتـدث أثنـاء إعـداد واعتمـاد القـرارات املتعلقـة                    
 . حمدَّدةباختاذ إجراءات

ــة إىل        ــوجيهي املتعلــق هبــذه املــسألة يف صــيغته احلالي ــدأ الت  املقــدارويفتقــر مــشروع املب
تفاصــيل فيمــا يتعلــق باجلوانــب املؤســسية، كمــا أنــه ُيغِفــل متامــا املهــام   المــن والكــايف عقــول امل

وعلـى  .  مسؤوليات الدول وفقا للمبادئ األساسـية للقـانون الـدويل للفـضاء            وجماالتالتنظيمية  
وجه اخلصوص، ُيتغاضـى يف واقـع األمـر عـن القاعـدة الـواردة يف املـادة الـسادسة مـن معاهـدة                        

 الــيت حتــدد مــسؤولية الــدول عــن األنــشطة الوطنيــة يف الفــضاء   ١٩٦٧الفــضاء اخلــارجي لعــام 
. اخلــارجي، ســواء اضــطلعت هبــذه األنــشطة الوكــاالت احلكوميــة أو الكيانــات غــري احلكوميــة 

ــة أمــور     ــى مجل ــوجيهي عل ــدأ الت ــنص املب ــذلك، ينبغــي أن ي ــاون بــني   ، ول ــة للتع ــشاء آلي ــها إن من
 كـل دولـة أو منظمـة    اتـصال تعّينـها رمسيـاً   املشاركني يف األنشطة الفـضائية مـن خـالل جهـات      

رهنـاً   ،وميكن يف الوقت ذاته أن تتيح تلـك اآلليـة         . تشارك يف األنشطة الفضائية    حكومية دولية 
بعــض األشــكال األكثــر مرونــة وســرعة للتفاعــل املباشــر فيمــا بــني املــشغلني    بــذلك اإلجــراء، 

لحـصول علـى موافقـة اجلهـاز الـوطين          وذلـك ل  اليت ينبغي الـنصُّ عليهـا يف املبـدأ ذاتـه،            وومعهم  
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ــة     ــشطة الفــضائية، أو موافق ــام باألن ــام    أيِّ املــسؤول عــن القي ــضطلع مبه ــصة أخــرى ت ــة خمت هيئ
 .الترخيص والرصد ذات الصلة

 االحتاد الروسي يفضل احلد من ارتفـاع مـستوى          نة أعاله بأنَّ  وال توحي االعتبارات املبيَّ     
ــضائية الــ     ــات الف ــشغِّلي املركب ــشاركة م ــالمة     م ــضمان س ــرارات ذات صــلة ب ــاذ ق وطنيني يف اخت

. رحالت املركبات الفضائية يف ظل ظروف التلوث البشري املنـشأ للفـضاء القريـب مـن األرض                
املرحلـة األوىل مـن إنـشاء    فيمـا يتعلـق ب  على العكس من ذلك، اكتمل العمل يف االحتاد الروسـي         ف

ــب      ــضاء القري ــرية يف الف ــت لكــشف احلــاالت اخلط ــام مؤمت ــا   نظ ــذار بوجوده ــن األرض واإلن  م
)ASPOS OKP(،   ينفِّــذ اإلجــراءات التقنيــة والتنظيميــة املتــصلة بالتفاعــل مــع مــشغلي املركبــات 

الفضائية، وجيري حاليا تعزيز اإلجراء املتعلق بتزويـد مـشغلي املركبـات الفـضائية مبعلومـات آنيـة                 
ية الفـرص الالزمـة للحـصول علـى         ويتيح هذا النظام ملشغلي املركبات الفضائ     . وموثوقة ومكتملة 

ــة الروســية  (املعلومــات مــن مــصدر مركــزي   ــة الفــضاء االحتادي الســتخدامها يف ) بإشــراف وكال
ــة يف الفــضاء   ــام بعمليــات مأمون  التفاعــل غــضون ذلــك،وبإمكــان املــشغلني، يف . التخطــيط للقي

 .ملعلومات باستخدام حلول وإجراءات تقنية معيارية من أجل تبادل افيما بينهماملباشر 

 استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي      بشأنوفيما يتعلق بإعداد مشروع املبادئ التوجيهية         -١٨
يف األمــد البعيــد، ينبغــي إيــالء اهتمــام كــبري لطرائــق التنفيــذ العملــي لتوصــيات اجلمعيــة العامــة   

ام لألمم املتحدة بـشأن تعزيـز ممارسـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تـسجيل األجـس            
 ).A/RES/62/101القرار (الفضائية 

 الالئحــة اإلداريــة لوكالــة الفــضاء االحتاديــة   نفــاذ٢٠١٠قــد بــدأ يف روســيا يف عــام  و  
املتعلقة بأداء وظيفة الدولة يف تعّهد سجل األجـسام الفـضائية الـيت يطلقهـا االحتـاد الروسـي يف                    

ل اللــوائح الــسابقة، بالتفــصيل د تلــك الالئحــة اإلداريــة، الــيت حتــل حمــ حتــدِّو. الفــضاء اخلــارجي
ــا     ــصلة ونوعه ــة ذات ال ــع اإلجــراءات اإلداري ــسل مجي ــسجيل اســتالم   . تسل ــشمل إجــراء الت وي

 ومجعهــا مــن تلــك املعلومــاتق املعلومــات املتعلقــة باألجــسام الفــضائية الــيت أُطلقــت، والتحقّــ  
تفاعــل مــع  إىل نتــائج الواســتخدامها، وإدراج التعــديالت والتوضــيحات يف ســجالت اســتناداً 

اهليئات التنفيذية االحتادية املعنية، ومع مشغلي األجسام الفضائية، واملنظمات الدولية، والـدول            
 . االحتاد الروسي وااللتزامات الدولية اليت تعهد هبااتاألجنبية وفقا ملقتضيات تشريع

اعـي مـا إذا     ر وكالة الفضاء االحتادية الروسية القيام بعملية إطالق، فإهنا تر         قّروعندما تُ   
وينبغـي اإلشـارة، يف     . كانت هناك أسباب قانونية أو غريهـا لتـسجيل تلـك األجـسام الفـضائية              

املراسالت املتعلقة بإطالق جـسم فـضائي أجـنيب، إىل الدولـة الـيت يتعـّين تـسجيل ذلـك اجلـسم                      
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ــضائي يف ســجلّها  ــراءات التنــسيق بــني الوكــاالت، ُيقــدَّم       . الف ويف هــذا الــصدد، ووفقــا إلج
 .وُع توجيٍه إىل حكومة االحتاد الروسي بشأن إطالق ذلك اجلسم الفضائيمشر

 اليت يشترك فيها االحتاد الروسـي      االتاحل يتعلق ب  داً حمدَّ ن الالئحة اإلدارية حكماً   وتتضمَّ  
إطـالق جـسم فـضائي، وباحلـاالت الـيت ال ُيزَمـع فيهـا تقـدمي طلـب          يف  مع دولة واحـدة أو أكثـر   

ويف هذه احلاالت، وبغية ضمان أن تعتمد حكومة االحتاد الروسـي    . لروسيالتسجيل يف االحتاد ا   
 هيئـة   بشأن إطالق ذلك اجلـسم الفـضائي، تبـدأ وكالـة الفـضاء االحتاديـة الروسـية أو أيُّ            توجيهاً

تنفيذية احتادية أخرى باختاذ اإلجراءات املطلوبة للحصول مـن املنظمـة الـيت وقعـت عقـد إطـالق                   
ــى ضــ   ــضائي عل ــاً     اجلــسم الف ــضائي وفق ــة اجلــسم الف ــوق ملكي ــجِّلت حق ــيت ُس ــة ال  مانات الدول

 .إدراج اجلسم الفضائي يف سجلها الوطينبشأن  معنية  أخرى، أو على ضمانات دولةلتشريعاهتا

ــة العامــة لألمــم املتحــدة املــشار إليهــا        ــالنظر إىل شــكل ومــضمون توصــيات اجلمعي وب
يـستلزم  ) اً أو جزئيـ  كـامالً تطبيقـاً ( تطبيقهـا العملـي      اليت تتسم بالكثري مـن املزايـا، فـإنَّ        وأعاله،  

تنظـيم  لإلجـراءات القانونيـة الوطنيـة احلاليـة         ل) تعزيـز إجـراَء   (متعمق  استعراض   موضوعياً إجراءَ 
، ومـن مثَّ . عدد من جوانب األنـشطة الفـضائية املتـصلة إىل حـد كـبري مبـسائل الـسالمة الوطنيـة                 

ت البعيدة األمد، ال سيما التوصـيات الـيت تقتـضي مـن مجيـع                التنفيذ الطوعي لتلك التوصيا    فإنَّ
وهـذا مـا يؤكـد      .  بدرجة الثقة يف عالقاهتـا     أن ترتقي الدول   تستدعيالدول إبداء انفتاح أكرب،     

  أبعاد مشكلة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، سواء الـيت ُينظـر فيهـا حاليـاً                  أنَّ
 كــثرية، مرهونــة بالفئــات واملفــاهيم جوانــبتقبل، تكــون، مــن أو الــيت ســوف ُتــستبان يف املــس

دعو إىل  يـ  ومثـة مـا   . السياسية والقانونية املتصلة مبجال تعزيز الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي             
 تنفيذ عدد كبري مـن اإلجـراءات واملهـام املعقـدة املنبثقـة عـن توصـيات اجلمعيـة العامـة             توقع أنَّ 

 .تند إىل أساس دويل عريض مبا فيه الكفايةسوف يتطلب حتما وضع آليات تس

ويف إطار تعزيـز املـوارد التـشريعية واإلداريـة والتقنيـة وتوسـيع نطاقهـا بغيـة أداء املهـام                       -١٩
احلاليــة املرتبطــة باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، يعتــزم االحتــاد الروســي     

 أفـــضل املمارســـات وتطبيـــق ضـــمان اســـتحداث ســـبل ووســـائل شـــاملة هتـــدف إىل تكييـــف 
، ألسـباب موضـوعية، إجـراء      وتفترض تلك األنشطة مـسبقاً    . اإلجراءات احملسنة يف ذلك اجملال    

أحباث مستفيضة بشأن طائفة من السيناريوهات املتعلقـة باألنـشطة الفـضائية وإعـداد تقـديرات         
 مراعـاة ذلـك   ينبغـي   ف. املترتبـة عليهـا   موثوقة للعالقة بني تكاليف تنفيـذ بعـض احللـول والنتـائج             

  .على النحو الواجب يف أنشطة الفريق العامل
 


