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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

       ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
      مشروع التقرير    
     إضافة    

   طقس الفضاء  -[...]  
، "طقـس الفـضاء   " مـن جـدول األعمـال، املعنـون          ١٠نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           -١

واستذكرت اللجنـة الفرعيـة أهنـا    . ٢٠١٢بقرار اختذته يف دورهتا التاسعة واألربعني، عام     عمالً  
كبنـد  " طقـس الفـضاء   " علـى إدراج بنـد عنوانـه         فقت يف دورهتا التاسعة واألربعـني     كانت قد ات  

منتظم يف جدول أعمال اللجنة الفرعيـة، لكـي يتـسىن للـدول األعـضاء يف اللجنـة وللمنظمـات          
تمتــع بـصفة مراقــب دائــم لـدى اللجنــة أن تتبــادل اآلراء بـشأن األنــشطة الوطنيــة    الدوليـة الــيت ت 

. اجملـال واإلقليمية والدولية املتعلقة ببحوث طقس الفضاء، بغيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف هـذا                  
 إدراج هــذا البنــد قــد ُيمكِّنــها مــن القيــام بــدور مهــم يف مناصــرة والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ

 ٢٢٦انظـر الفقـرة     (ة إىل سد الثغرات املوجـودة يف ميـدان حبـوث طقـس الفـضاء                اجلهود الرامي 
  ).A/AC.105/1001من الوثيقة 

 من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسـي وإكـوادور وأملانيـا           ١٠وتكلم يف إطار البند       -٢
ضا وتكلـم أيـ  . وإندونيسيا ومجهورية كوريا والصني وكندا ومصر والواليات املتحـدة واليابـان         

وتكلـم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء          . ممثل شيلي نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي            
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كمــا تكلــم يف إطــار هــذا البنــد املراقــب عــن  . التبــادل العــام لــآلراء ممثلــو دول أعــضاء أخــرى 
  .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  :ة والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمي  -٣
تطبيقــــات طقــــس الفــــضاء يف جمــــايل املالحــــة واالتــــصاالت الراديويــــة يف  "  )أ(  
  ، قدمه ممثل إندونيسيا؛"إندونيسيا
، قدمـه ممثـل     "إمكانات جنوب أفريقيا وقدراهتا يف هذا اجملـال       : طقس الفضاء "  )ب(  

  جنوب أفريقيا؛
  دمه ممثل اليابان؛، ق"املركز الدويل لعلوم طقس الفضاء وتدريسها"  )ج(  
ــشأن طقــس الفــضاء    "  )د(   ــة ب ــادرة الدولي ــة عــن املب ــل  "معلومــات حمدث ــه ممث ، قدم

  الواليات املتحدة؛
  ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛’Solar Max‘بعثة "  )ه(  
، قدمــه ممثــل اللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء  " الرصــدية’MiniMax24‘محلــة "  )و(  
  األرضية؛-الشمسية
للجنـــة الدوليـــة املعنيـــة بـــالنظم العامليـــة لـــسواتل املالحـــة وبرناجمهـــا املتعلـــق ا"  )ز(  

  .، قدمه ممثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي"بتطبيقات تلك النظم
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٤

  ؛(ST/SPACE/59)النظم العاملية لسواتل املالحة : منهاج تعليمي  )أ(  
ــدوة املــ   )ب(   ــر الن ــات     تقري ــل البيان ــم املتحــدة والنمــسا حــول حتلي شتركة بــني األم

بيانـات طقـس الفـضاء، الـيت        : وجتهيز الصور من أجـل التطبيقـات الفـضائية والتنميـة املـستدامة            
  ؛(A/AC.105/1026) ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٨عقدت يف غراتس، النمسا، من 

ــر حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وإ     )ج(   ــادرة  تقري كــوادور حــول املب
ــو، مــن     ــة بــشأن طقــس الفــضاء، الــيت عقــدت يف كيت ــوبر / تــشرين األول١٢ إىل ٨الدولي أكت

٢٠١٢ (A/AC.105/1030).  
  : أهداف البند املتعلق بطقس الفضاء هينَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٥



 

V.13-809353 
 

A/AC.105/C.1/L.333/Add.1

ــوين       )أ(   ــة الســتجابات الغــالف املغنطيــسي والغــالف األي ــوفري قياســات مرجعي ت
ف اجلــوي األدىن وســطح األرض، مــن أجــل َتبــيُّن العمليــات والعوامــل املــؤثرة يف بيئــة    والغــال

  األرض ومناخها؛
األرض مــن أجــل فهــم املــسببات  -تعزيــز الدراســة الــشاملة ملنظومــة الــشمس   )ب(  

  اخلارجية والتارخيية لتغيُّر فيزياء األرض؛
   احلالية واملقبلة؛ضاءطقس الفظواهر التعاون العلمي الدويل يف دراسة تعزيز   )ج(  
ــدة     )د(   ــة الفري ــائج العلمي ــغ النت ــة   تبلي ــار اجملتمعي ــضاء واآلث  إىل ألحبــاث طقــس الف

  .األوساط العلمية وإىل عامة الناس
وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها ألمانــة املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء      -٦

، حبملة دولية هتـدف إىل      ٢٠١٢-٢٠١٠وملكتب شؤون الفضاء اخلارجي لقيامهما، يف الفترة        
استكــشاف التفاعــل بــني الــشمس واألرض ونــشر صــفائف أجهــزة أرضــية علــى نطــاق العــامل   

وكـان مـن نتـائج تلـك احلملـة أن           . لتقصي أحوال طقس الفضاء، وخصوصاً يف البلدان الناميـة        
ات  بلــداً ناميــاً، ناشــطة يف مجــع بيانــ٨٠ دولــة، منــها مــا يزيــد علــى ١٠٠أكثــر مــن أصــبحت 

سوف ُتستخَدم يف فهم الكيفية اليت ميكن هبا لطقس الفضاء، النـاجم عـن الـتغريات الشمـسية،                  
أن يؤثر على النظم الفضائية وحتليق اإلنسان يف الفـضاء ونقـل الطاقـة الكهربائيـة واالتـصاالت                  

 ورفـاه   الراديوية العالية التردد وإشارات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة والـرادار الطويـل املـدى                 
  .ُركّاب الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات عالية

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها ألمانــة املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء      -٧
وملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ملــا نــشراه وعممــاه مــن منــشورات وملــصقات وكراســات  

لعــيش مــع جنــم واملبــادرة  للربنــامج الــدويل بــشأن اعديــدة، ومــا نظمــاه مــن معــارض للتــرويج  
 بني األوساط املعنية بعلوم وتكنولوجيا الفـضاء وبـني عامـة النـاس،            الدولية بشأن طقس الفضاء   
  .خصوصا يف البلدان النامية

 النشرة اإلخبارية للمبادرة الدوليـة بـشأن        نَّوأحاطت اللجنة الفرعية علماً مع التقدير أ        -٨
 لعلــم طقــس الفــضاء وتدريــسه جبامعــة كيوشــو  طقــس الفــضاء، الــيت يــصدرها املركــز الــدويل 

، الذي تتوىل صـيانته أكادمييـة       (www.iswi-secretariat.org)، واملوقع الشبكي للمبادرة     )اليابان(
العلــوم البلغاريــة، يــوفران حملــة جمملــة شــاملة عمــا اضــطُلع بــه يف خمتلــف أحنــاء العــامل يف الفتــرة   

  .هداف املبادرة الدولية من أنشطة واسعة النطاق لتنفيذ أ٢٠١٢-٢٠١٠
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ــأ     -٩ ــة علمــاً مــع التقــدير ب ــة الفرعي ــا   نَّوأحاطــت اللجن  االحتــاد الروســي وإكــوادور وأملاني
وإندونيسيا ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وشيلي وكندا والواليات املتحدة واليابـان واللجنـة             

جي قـد قـدمت تقـارير    األرضـية ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـار      -العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية   
  .يف إطار املبادرة الدولية ٢٠١٢عام عن منجزاهتا وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا 

وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنـا لعقـد النـدوة الـيت نظمتـها األمـم املتحـدة وأكادمييـة                      -١٠
 Living with a"ج العلوم النمساوية أثناء الدورة احلالية احتفاالً بالذكرى السنوية العاشرة لربنـام 

Star "الدويل.  
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قـد نظـم ثـالث            نَّورحبت اللجنة الفرعية بأ     -١١

؛ ونيجرييـا،  ٢٠١٠يف مـصر، عـام   : حلقات عمل حول املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء            
ألمـم املتحـدة    ، كمـا نظـم النـدوة األوىل املـشتركة بـني ا            ٢٠١٢؛ وإكوادور، عـام     ٢٠١١عام  

: والنمسا حول حتليل البيانات وجتهيز الصور من أجـل التطبيقـات الفـضائية والتنميـة املـستدامة         
ورحبـت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً        . ٢٠١٢ اليت استضافتها النمـسا يف عـام         بيانات طقس الفضاء،  

ر رَّ، املقـ بقرب انعقاد الندوة الثانية املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا حـول طقـس الفـضاء          
تستــضيفها أكادمييــة العلــوم النمــساوية نيابــة عــن   س، والــيت ٢٠١٣ســبتمرب / عقــدها يف أيلــول
  .حكومة النمسا

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -[...]  

 مـن جـدول   ١٣، نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـد    ٦٧/١١٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -١٢
ضـمن إطـار خطـة العمـل      " استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد        "األعمال، املعنون 

الــواردة يف تقريــر جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية عــن أعمــال دورهتــا   
  )١(.الثانية واخلمسني

 مـن جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا والـصني            ١٣وتكلم يف إطار البند       -١٣
كمــا تكلــم يف إطــار هــذا البنــد ممثــل شــيلي نيابــة عــن   . والواليــات املتحــدة واليابــانوالنمــسا 

وتكلــم بــشأن هــذا البنــد أيــضا أثنــاء التبــادل العــام  . جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي
  .لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى

  :تاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية ال  -١٤

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة (A/64/20) ٢٠ الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق )1(  
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، قدمـه املراقـب     "غاياهتـا ومبادراهتـا   : الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفـضاء      "  )أ(  
  عن الرابطة؛

  ، قدمه ممثل اليابان؛"حملة جمملة عن حلقة العمل حول محاية بيئة الفضاء"  )ب(  
، قدمـه ممثـل    "وضعية املركز األملاين للتوعية بأحوال الفـضاء وأنـشطته احلاليـة          "  )ج(  

  نيا؛أملا
، قدمـه املراقـب عـن الرابطـة      "إنشاء منظمة طـريان مـدين دويل ُتعـىن بالفـضاء          "  )د(  

  الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛
  .، قدمه ممثل بلجيكا"QB50املشروع "  )هـ(  

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٥
مذكرة من األمانة وورقة غرفة اجتماعات عن اخلـربات واملمارسـات املتعلقـة               )أ(  

ــد     ــد البعي ــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األم  /A/AC.105/C.1 وA/AC.105/C.1/104(باســتدامة أن
2013/CRP.15(؛  

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي وأوكرانيا عـن الـضمانات التكنولوجيـة        )ب(  
يف ميدان استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية ويف              املقترنة بالتعاون   

  ؛(A/AC.105/C.1/L.322)تطوير الصواريخ الفضائية واملعدات الصاروخية وتشغيلها 
ــضاء يف ســياق          )ج(   ــان يف الف ــن االحتــاد الروســي عــن األم ــة م ــة عمــل مقدم ورق

  ؛(A/AC.105/L.285)موضوع استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
ورقات عمـل مقدمـة مـن أفرقـة اخلـرباء ألـف إىل دال، التابعـة للفريـق العامـل                       )د(  

  ؛)L.327 إىل A/AC.105/C.1/L.324(املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
ورقات غرفة اجتماعات حتتوي على مشاريع أولية لتقارير ومبـادئ توجيهيـة              )ه(  

 /A/AC.105/C.1(مادها، أعدهتا أفرقـة اخلـرباء ألـف إىل دال، التابعـة للفريـق العامـل                 مقترح اعت 
2013/CRP.11و CRP.12و CRP.13و CRP.14(؛  

ورقة غرفـة اجتماعـات حتتـوي علـى تقريـر مرحلـي مقـدم مـن رئـيس الفريـق                       )و(  
  ؛(A/AC.105/C.1/2013/CRP.10)العامل 

 بنقــاط االتــصال اخلاصــة بــالفريق ورقــة غرفــة اجتماعــات حتتــوي علــى قائمــة  )ز(  
  .(A/AC.105/C.1/2013/CRP.18)العامل وأعضاء أفرقة اخلرباء ألف إىل دال 
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، عـاود الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة            ٦٧/١١٣ووفقاً لقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٦
  ).جنوب أفريقيا(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد انعقاده برئاسة بيتر مارتينيز 

ورحبت اللجنة الفرعيـة مبـا أُحـرز مـن تقـدم يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                -١٧
  .داخل الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعة، وفقاً الختصاصات الفريق العامل وطرائق عمله

 مـسألة اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف       وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ         -١٨
  .شغل بال اجلهات الفاعلة واملتطلعة فحسب بل واجملتمع الدويل كلهاألمد البعيد ال ت

ــدابري أو          -١٩ ــه مــن ت ــد يوصــى ب ــا ق ــاده أن يكــون م ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
جمموعات مبادئ توجيهية متسقاً مع القانون الدويل، مبا فيه معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس                 

  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 النظــر يف مــسألة اســتدامة أنــشطة الفــضاء  لوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ وأعــرب بعــض ا  -٢٠

اخلارجي يف األمد البعيد ال ينبغي أن يفضي إىل أي صك ميكن للدول اليت متكنـت مـن تطـوير             
ــة يف       قــدرات فــضائية أن تتخــذه ذريعــة لفــرض قيــود أو ضــوابط علــى الــدول األخــرى الراغب

  .ا الفضاء يف احلصول على منافع جمتمعيةممارسة حقها املشروع يف استخدام تكنولوجي
وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ هنــاك حاجــةً، عنــد صــوغ مبــادئ توجيهيــة وتوصــيات بــشأن    -٢١

استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، إىل معاجلـة املـسؤولية املـشتركة للـدول عـن                     
كمـا أُشـري    . ليمـي والعـاملي   محاية بيئة الفضاء أو أجزاء منه على كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلق               

ــشوء        ــة يف ن إىل احلاجــة إىل أخــذ خمتلــف الظــروف يف احلــسبان، وال ســيما مــسامهة كــل دول
  .مشكلة معيَّنة وقدرهتا على الوقاية من تلك املشكلة والتخفيف من حّدهتا والتحكّم فيها

سـتدامة  وأُبدي رأي مفاده أن حترص اللجنـة الفرعيـة علـى أن يكـون عملـها املتعلـق با                    -٢٢
أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد متوافقاً مع األهداف املتمثلـة يف احلفـاظ علـى اسـتقرار               

 مــن الــضروري أن تؤخــذ بعــني االعتبــار األطــر الــسياسية  نَّتلــك األنــشطة وأمنــها وأماهنــا، وأ 
وتـدابري  واالستراتيجية احلالية، وكذلك ما أجنزته اهليئات األخرى مـن أعمـال تتعلـق بالـشفافية             

  .بناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي
 املمارســات واللــوائح التنظيميــة واملبــادئ التوجيهيــة احلاليــة لــن نَّوأُبــدي رأي مفــاده أ  -٢٣

يكــون بوســعها حــل مــا تواجهــه الــدول مجيعــاً يف الوقــت احلاضــر مــن مــشاكل كــربى تتعلــق   
 تقيــيم واف لطبيعــة مــشاريع ومــن مث، فمــن املهــم إجــراء. باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي

املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت يعدها الفريق العامـل حاليـاً، وخـصوصاً مـدى جناعتـها عنـد                  
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ونظــراً ألنــه جيــري . التنفيــذ وماهيــة صــلتها بــسائر التوجيهــات واملبــادئ الــيت اعتمــدهتا اللجنــة 
 مثالً، فثمـة حاجـة إىل   آنيةو البيانات بصورة دقيقة تبادلاقتراح مبادئ توجيهية طوعية، بشأن   

  .إجراء حتليل إضايف ملدى جناعة تلك املبادئ التوجيهية يف حال عدم وجود قواعد ُملزِمة
ــاده أن ُينظَــ  أُو  -٢٤ ــدي رأي مف ــا     ب ــيت تنطــوي عليه ــدة ال ــسائل املعق ــصورة جــادة يف امل ر ب

م التـسرُّع يف  ومـن هـذا املنطلـق، جيـدر عـد     . استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد        
وال بد من إجراء دراسـة متأنيـة علـى الـصعيد الـوطين للتقـارير األوليـة ومـشاريع                    . هذه العملية 

  .املبادئ التوجيهية اليت قدمتها أفرقة اخلرباء
وأُبدي رأي مفاده أن تقدم اللجنـة الفرعيـة مزيـداً مـن الـدعم للفريـق العامـل وألفرقـة                       -٢٥

 تزويــد أفرقــة اخلــرباء بإرشــادات املهــمومــن . عــة وتنــسيقاًاخلــرباء كــي يكــون عملــها أكثــر جنا
  .تستعني هبا يف عملها، كما ينبغي زيادة التنسيق فيما بينها

وأُبدي رأي مفاده أن ُتركّز اللجنة الفرعية على صوغ حلول توافقية وحمددة اهلـدف،                -٢٦
كتـسبة، مبـا فيهـا    وكذلك خيارات سياسية وتقنية، تستند إىل املمارسات الفـضلى واخلـربات امل           

ــة لــدول منفــردة كنمــاذج موصــى      املعــايري املعَتمــدة، بــدالً مــن اختــاذ اللــوائح التنظيميــة الوطني
  .باتباعها

ورئي أنه ينبغي للفريق العامل، لـدى تناولـه مـسألة اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                 -٢٧
ءات تـشغيلية ومعـايري   جـرا إيف األمد البعيد، من خالل نظره يف ما يوجد حالياً مـن ممارسـات و        

 عمـر تقنية وسياسات وطنية تتعلق بالتسيري اآلمن لألنشطة الفضائية طـوال مجيـع مراحـل دورة         
البعثات، أن يويل االعتبار الواجب لدور النظم الفضائية يف التأثري علـى التنميـة املـستدامة فـوق                  

مــع االســتخدامات ، مبــا يتوافــق اواهتماماهتــمجيــع البلــدان ســطح األرض وأن يراعــي شــواغل  
  .السلمية للفضاء اخلارجي

 مشكلة تفشي احلطام الفضائي واحتماالت اصـطدامه وتداُخلـه          وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٢٨
 على استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وخـصوصاً يف املـدار                  كبرياًمتثل خطراً   

للجنة دوراً أساسياً يف هذا الشأن بـأن         نَّ وأ ض، واملدار الثابت بالنسبة لألرض،    األرضي املنخف 
  .تتصدى لتلك التحديات من خالل عملها يف امليدانني العلمي والتقين وامليدان القانوين

ورئي أنه ينبغي إنشاء مركز دويل لرصد الفضاء القريب من األرض، لكي يتوىل تتبُّـع                 -٢٩
  .األجسام الفضائية املوجودة فيه
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، وفقــاً الختــصاصاته  العامــلرحيبـها وارتياحهــا لقيــام الفريـق  وأبـدت اللجنــة الفرعيــة ت   -٣٠
وطرائق عمله، بتنظـيم حلقـة عمـل حـول التجـارب واملمارسـات يف تـسيري األنـشطة الفـضائية                     

فربايـر وشـاركت فيهـا هيئـات وطنيـة غـري       / شـباط  ١٤املستدامة، ُعقـدت بعـد الظهـر مـن يـوم            
  .حكومية وكيانات تابعة للقطاع اخلاص

اللجنة الفرعية عـن امتناهنـا للمعهـد األورويب للـسياسات الفـضائية وملؤسـسة               وأعربت    -٣١
العــامل اآلمــن لقيامهمــا بتنظــيم حلقــة دراســية علــى هــامش الــدورة احلاليــة دعمــاً حللقــة العمــل  

  .املذكورة أعاله
 رئـيس فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري             حظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ     وال  -٣٢
فافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، فيكتور فاسيلييف، قد خاطـب الفريـق العامـل         الش

  .ا جيري االضطالع به من أعمال ضمن إطار الفريقم معلومات عّمأثناء هذه الدورة، فقّد
فربايــر، تقريــر /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]يف جلــستها  ،ت اللجنــة الفرعيــةرَّوأقــ  -٣٣

ملعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي يـرد يف املرفـق                     الفريق العامل ا  
  .ذا التقريرهبالرابع 

 


