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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

استبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية      
   الردود الواردة من الدول األعضاء     : اجلوية 

   إضافة    
 *مذكرة من األمانة

  
  احملتويات 

   الفقــرات الصفحة
........................................................دول األعضاء         الردود الواردة من ال            ١٧-١ ٣  

 
٣ 

  هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء-١السؤال      
...........اخلارجي وعلى استخدام خواصه األيرودينامية يف البقاء يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة؟                                                          

 

 
٤ 

لفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان  هل ختتلف القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام ا                                   -٢السؤال     
...............................................اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟                                     

 

 
 
٥ 

  هل توجد اجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع خصائصها الوظيفية،-٣السؤال      
 أم هل ينبغيوخواصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها، ومعامل تصميماهتا،                                                        

.........................................................صوغ قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟                                 
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٥ 

  هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء اجلوي-٤السؤال      
ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أم

و القانون الفضائي أثناء حتليق مركبة فضائية جوية تبعا للجهة اليت تقصدهاهل يسود القانون اجلوي أ                 
............................................................................................ تلك املركبة؟       

 

 
 
٦ 

  هل مييز بني مرحلتـي االقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام لألجسام الفضائية اجلوية على-٥السؤال      
خلارجي والعودة إىلاعتبار اختالف درجة التنظيم عند دخول الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء ا                                              

....................................................................................ذلك املدار بعد ذلك؟            

 

 
٦ 

  هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى-٦السؤال      
........................................................الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟                           

 

 
٧ 

أو العودة/ و    هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل االقالع                                           -٧السؤال     
........................إىل الغالف اجلوي لألرض وهل يوجد قانون عريف دويل فيما خيص هذا املرور؟                                                

 

 
٧ 

أو دولية فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية/  هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و                        -٨السؤال      
.................................................أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض؟                       /خالل االقالع و          

 

 
٨ 

 القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام  هل تسري       -٩السؤال      
..........................................................................................الفضائية اجلوية؟         

 

 
٨ 

  مــا هــي االختالفــات بني القواعــد القانونيــة للفضـــاء اجلوي والقواعد القانونية-١٠السؤال      
.......................................................................................للفضاء اخلارجــي؟            
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 *الردود الواردة من الدول األعضاء
 

  هـل ميكـن تعـريف اجلسـم الفضـائي اجلـوي بأنـه جسـم قادر على          -١السـؤال   
االنـتقال عـرب الفضـاء اخلـارجي وعـلى اسـتخدام خواصه األيرودينامية يف البقاء                

 يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة؟
 

 هولندا
 
إن قـيمة أي تعـريف تـتعلق يف هنايـة املطـاف هبدف وأحكام الصك الذي ُيسَتعمل فيه                    -١

ويف سياق االستبيان، فإن السؤال اجلوهري هو ما إذا كان ينبغي إخضاع أي    . ريفذلـك الـتع   
وجتيب . جسـم قـادر عـلى االنـتقال يف الفضـاء اخلـارجي لقانون الفضاء الواجب التطبيق أم ال                  

 .احلكومة اهلولندية عن هذا السؤال باالجياب

ية ترغب يف املسامهة يف     وبالـرغم مـن القيمة النسبية ألي تعريف، فإن احلكومة اهلولند           -٢
ميـــيز تلــك األجســام عــن الطائــرات والســـواتل     " األجســام الفضــائية اجلويــة   "تعــريف لتعــبري   

ومـــن مث، تقـــترح احلكومـــة . والصـــواريخ ومكوكـــات الفضـــاء واحلطـــام الفضـــائي والـــرجوم 
جسم من صنع االنسان يستطيع الوصول إىل       "بأنه  " اجلسم الفضائي اجلوي  "اهلولـندية تعـريف     

ارتفــاع ويكــون خاضــعا للــتحكم البشــري عــلى أي ارتفــاع فــيما يــتعلق بارتفاعــه واجتاهــه أي 
 ".وسرعته

وال تـندرج الطائـرات ضـمن هـذا الـتعريف ألهنـا ال تستطيع الوصول إىل أي ارتفاع،                    -٣
كمــا ال تــندرج ضــمنه الصــواريخ وال احلطــام الفضــائي، ألهنــا ال ختضــع لــتحكم بشــري فــيما   

اههــا وســرعتها عــلى أي ارتفــاع؛ كمــا ال تــندرج ضــمنه الــرجوم ألهنــا   يــتعلق بارتفاعهــا واجت
ومبوجب التعريف املقترح يف الفقرة     . ليسـت مـــن صـنع االنسـان وال ختضـع للـتحكم البشري             

اجلسم الفضائي "، فـإن هـنالك جـدال حول ما إذا كان مكوك الفضاء يندرج ضمن تعريف              ٢
 عّرفت مكوكها الفضائي وسجلته بصفته جسما   غـري أن الواليات املتحدة األمريكية     ". اجلـوي 
ومكـوك الفضـاء ال يسـتويف معـايري هذا التعريف ألنه يفتقر إىل قابلية املناورة املستقلة                 . فضـائيا 

ــتعلق        ــيما ي ــيس خاضــعا يف كــل الظــروف للــتحكم البشــري ف ــه ل يف الفضــاء اجلــوي، كمــا أن
 .بارتفاعه واجتاهه وسرعته

  

                                                               
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به   * 
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د الواجـــب تطبـــيقها عـــلى حتلـــيق األجســـام   هـــل ختـــتلف القواعـــ-٢الســـؤال 
الفضـائية اجلويـة تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء               

 اخلارجي؟
 
فـيما يـتعلق بالفضـاء اخلـارجي، فإن املطلوب من الدول هو ممارسة والية قضائية على              -٤

املادة (ائية يف الفضاء اخلارجي     أنشـطتها الوطنية، مبا فيها األنشطة اليت تنطوي على أجسام فض          
السادسـة مـن معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشـطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء                  

 ٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة     (اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخرى               
تـلي تسجيل اجلسم    وممارسـة هـذه الواليـة القضـائية         "). معـاهدة الفضـاء اخلـارجي     "،  )٢١-د(
املــادة الثامــنة مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي؛ واتفاقــية تســجيل األجســام املطلقَــة يف الفضــاء    (

، غري أن التسجيل    ")اتفاقية التسجيل "،  )٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعية العامة       (اخلـارجي   
ق عــلى األقــل لتجنــب ممارســة واليــة قضــائية خــارج الــنطا (ينــبغي أن يتضــمن جنســية اجلســم 

وإذا مســح قــانون الفضــاء الــدويل لدولــة أو اشــترط علــيها أن متــارس واليــة قضــائية ). االقلــيمي
عـلى أجسـام الفضـاء اجلـوي الـيت تنـتقل عرب الفضاء اخلارجي، اختلف النظام الواجب التطبيق                   

 .حسب القانون الوطين والدويل املعمول به

س والية قضائية على جسم ينتقل      وفـيما يتعلق بالفضاء اجلوي، حيق ألي دولة أن متار          -٥
عـرب الفضـاء اجلـوي عـلى أساس مبدأ االقليمية أو اجلنسية أو كليهما ما مل تكن تلك املمارسة                    

وإذا مسـح قـانون اجلـو الـدويل لدولة ما أو اشترط عليها أن               . حمظـورة مبوجـب القـانون الـدويل       
رب فضـائها اجلوي، اختلف  متـارس واليـة قضـائية عـلى األجسـام الفضـائية اجلويـة الـيت تنـتقل عـ                 
 .النظام الواجب التطبيق حسب القانون الوطين والدويل املعمول به

ففـيما يتعلق بالتحليق عرب الفضاء      . ومـا ذكـر أعـاله ينطـبق مـثال عـلى مكـوك الفضـاء                -٦
ففــي حــال . اجلــوي، تنطــبق اجــراءات خاصــة مــن أجــل درء احلــوادث مــع الطائــرات العاديــة  

ميثل هذا مشكال كبريا، ألن األمر ال يتعلق اال بالفضاء اجلوي للواليات    الواليـات املـتحدة، ال      
 .املتحدة أو الفضاء اجلوي فوق أعايل البحار، وليس هناك دخول إىل فضاء جوي أجنيب
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ــة، نظــرا    -٣الســؤال    هــل توجــد اجــراءات خاصــة باألجســام الفضــائية اجلوي
 والتكنولوجيات الفضائية   لتـنوع خصائصـها الوظيفـية، وخواصها األيرودينامية،       

ــيدة أو         ــد وح ــبغي صــوغ قواع ــل ين ــامل تصــميماهتا، أم ه ــيها، ومع املســتخدمة ف
 موحدة لتلك األجسام؟

 
ليسـت احلكومـة اهلولـندية على علم بأي اجراءات وطنية أو دولية خاصة قائمة بشأن                 -٧

 على اإلجابتني   ولكن يرجى االطالع  (األجسـام الفضـائية اجلويـة، رمبـا باستثناء مكوك الفضاء            
 ). فيما يتعلق مبكوك الفضاء٢ و١عن السؤالني 

وفـيما يـتعلق بوضع اجراءات خاصة بشأن األجسام الفضائية اجلوية، أي وضع قواعد      -٨
وحــيدة أو موّحــدة، خلصــت احلكومــة اهلولــندية إىل أن تلــك االجــراءات اخلاصــة الزمــة فــيما  

) ٩انظــر االجابــة عــن الســؤال (املســؤولية و) ٩انظــر االجابــة عــن الســؤال (يــتعلق بالتســجيل 
 .ومراقبة حركة املرور

  
  هـل تعتـرب األجسـام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها         -٤السـؤال   

يف الفضـاء اجلـوي ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما     
و القــانون يترتــب عــلى ذلــك مــن آثــار قانونــية، أم هــل يســود القــانون اجلــوي أ 

 الفضائي أثناء حتليق مركبة فضائية جوية تبعا للجهة اليت تقصدها تلك املركبة؟
 
ــتوقف عــلى الغــرض مــن       -٩ ــة عــن هــذا الســؤال ال ت ــندية أن االجاب تــرى احلكومــة اهلول

) بعثة من األرض إىل األرض(التحلـيق مـن نقطة من األرض إىل نقطة أخرى     ) أ(التحلـيق، أي    
بعـثة بني األرض    (األرض   إىلأو محولـة يف الفضـاء اخلـارجي مث الـرجوع            إنـزال طـاقم      )ب(أو  

 ).واملدار

وتـرى احلكومـة اهلولـندية أن اجلسـم الفضـائي اجلـوي خيضـع للقواعد ذات الصلة من                    -١٠
، "فضائية"قـانون اجلـو املنطـبق أثـناء رحلـته عـرب الفضـاء اجلـوي احملـلي أو الـدويل، أي لقواعد                        

املــرور، وختضــع للقواعــد ذات الصــلة مــن قــانون الفضــاء الواجــب   مــثل لوائــح تنظــيم حــركة  
التطبــيق أثــناء رحلــتها عــرب الفضــاء اخلــارجي، أي لقواعــد فضــائية مــثل حــق زيــارة املركــبات   

وعالوة على ذلك، ترى احلكومة اهلولندية أن اجلسم الفضائي   . الفضـائية عـلى أجسـام مساويـة       
لتطبـيق الـذي يتـناول أجسـاما فضائية بصرف          اجلـوي خيضـع لقواعـد قـانون الفضـاء الواجـب ا            

الـنظر عـن موقـع ذلك اجلسم، سواء أكان يف الفضاء اجلوي أم يف الفضاء اخلارجي، ألنه قادر      
عــلى االنــتقال إىل الفضــاء اخلــارجي، أي لقواعــد وظيفــية مــثل املتطلــبات املــتعلقة بســالمة          
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ــة عــن ا (املســافرين عــلى مــنت جســم فضــائي جــوي    ويف هــذا ). ١لســؤال انظــر أيضــا االجاب
اخلصـوص، فـإن اجلسـم الفضـائي اجلـوي يشـبه املركـبة الربمائية اليت تكون جمهزة أيضا لالحبار               

وميكـن أن يضـاف أن حمتوى هذه القواعد الوظيفية يتعلق           . يف املـياه عـندما تسـري عـلى اليابسـة          
 .بالبيئة أو الفضاء الذي ميكن أن يوجد فيه اجلسم

  
ــيزا خاصــا يف نظــام     هــل ميــيز بــني -٥الســؤال  ــتـي االقــالع واهلــبوط متي  مرحل

ــبار اخــتالف درجــة التنظــيم عــند دخــول        ــة عــلى اعت لألجســام الفضــائية اجلوي
 الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟

 
ان احلق إن مـا تفهمـه احلكومـة اهلولندية هو أن هذا السؤال يسعى إىل حتديد ما إذا ك        -١١

يف عــبور فضــاء جــوي أجــنيب موجــودا فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة أثــناء مــرحليت     
وجواب احلكومة اهلولندية   . االقـالع واهلـبوط اللـتني ختـتلفان عـن مـرحلة العـبور أثـناء التحليق                

 عـن هـذا السـؤال هـو بالنفي نظرا لعدم وجود أي ممارسة وبالتايل أي قاعدة يف القانون العريف              
غـري أن احلكومـة اهلولندية ترى أن من    . الـدويل فـيما يـتعلق بتحلـيق األجسـام الفضـائية اجلويـة             

انظر أيضا االجابة عن    (املسـتحب وضـع قواعـد خاصـة بشـأن حتلـيق األجسام الفضائية اجلوية                
ــالع أو       ). ٣الســؤال  ــناء االق ــربيء أث ــرور ال ــنص هــذه القواعــد عــلى احلــق يف امل وميكــن أن ت

ذلك على اجراءات ملراقبة حركة املرور يف اجلو بشأن االنتقال عرب الفضاء اجلوي             اهلـبوط، وك  
 .احمللي والفضاء اجلوي الدويل

  
  هــل تســري قواعــد القــانون اجلــوي الوطــين والــدويل عــلى جســم -٦الســؤال 

 فضائي جوي تابع إلحدى الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟
 

بغي هلـا أن متـارس واليـة قضـائية عـلى جسـم ينـتقل عـرب فضائها                   حيـق ألي دولـة أو ينـ        -١٢
اجلـوي اسـتنادا إىل مـبدأ االقليمـية أو اجلنسـية أو كلــيهما، مـا مل تكـن تلـك املمارسـة حمظــورة          

وفـيما يتعلق بقواعد قانون اجلو اليت       ). ٢انظـر االجابـة عـن السـؤال         (مبوجـب القـانون الـدويل       
ول، ومـن ذلك مثال الزام مركبة باتباع ممرات املرور          تنطـبق عـلى الفضـاء اجلـوي الحـدى الـد           

ــا           ــيها مادي ــيت يوجــد ف ــة ال ــانون الدول ــإن اجلســم الفضــائي اجلــوي خيضــع لق ــنة، ف ــبدأ (املعّي م
وفـيما يـتعلق بقواعـد قـانون اجلـو الـيت تنطـبق عـلى الفضـاء اجلـوي الـدويل، خيضع                       ). االقليمـية 

وفيما يتعلق  ). مبدأ اجلنسية (مسـّجال فيها    اجلسـم الفضـائي اجلـوي لقـانون الدولـة الـيت يكـون               
بقواعـد قـانون اجلـو الـيت تنطـبق عـلى الطائـرات، ومـن ذلـك مـثال املسـؤولية عن الضرر الذي                         

االتفاقية اخلاصة بتوحيد بعض قواعد النقل      (يـلحق بالـركاب والشحنات مبوجب نظام وارسو         
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 الفضــائي اجلــوي بأنــه ، فهــو يــتوقف عــلى توصــيف اجلســم ))اتفاقــية وارســو(اجلــوي الــدويل 
أو الدولة اليت يوجد فيها ) مبدأ اجلنسية(مركـبة جويـة مـن جانـب الدولة اليت هو مسّجل فيها        

 ).مبدأ االقليمية(ماديا 
  

  هــل هــناك ســوابق فــيما يــتعلق مبــرور األجســام الفضــائية اجلويــة    -٧الســؤال 
نون عريف  أو العـودة إىل الغالف اجلوي لألرض وهل يوجد قا         /خـالل االقـالع و    

 دويل فيما خيص هذا املرور؟
 

ليسـت احلكومـة اهلولـندية على علم إال حبالة واحدة ملكوك فضاء مّر عرب فضاء جوي         -١٣
فمكوك الفضاء السوفيايت بوران، أثناء رحلته      . أجـنيب بعـد عودتـه إىل الغـالف اجلـوي لألرض           

غري . إىل الغالف اجلوي  الوحـيدة، مـّر عـرب الفضـاء اجلـوي الـتركي يف جـزء من مرحلة عودته                   
أن انعـدام قابلية املناورة املستقلة للمكوك بوران مييز مكوك الفضاء هذا عن األجسام الفضائية               

وحىت إذا كان مرور بوران عرب الفضاء اجلوي التركي         ). ١انظـر االجابـة عـن السـؤال       (اجلويـة   
، فإن القاعدة )دنـاه انظـر أ (دون احلصـول عـلى إذن مسـبق ميكـن أن يسـتند إىل قـاعدة قانونـية         

القانونـية ذاهتـا ال جيـوز تطبـيقها عـلى األجسـام الفضـائية اجلويـة ألهنـا مصـممة لكي تكون هلا                        
 .قابلية مناورة مستقلة

ويف غــياب أجســام فضــائية جويــة عاملــة، ومــن مث يف غــياب املمارســة، فــإن احلكومــة  -١٤
 جتيز مرور أجسام فضائية جوية      اهلولـندية تـرى أنـه ال توجـد قـاعدة يف القـانون العـريف الـدويل                 

عـرب الفضـاء اجلـوي األجـنيب دون إذن مسبق من السلطات املعنية بعد عودة تلك األجسام إىل                   
). ٣فيما يتعلق باحلاجة إىل قواعد خاصة، انظر االجابة عن السؤال           (الغـالف اجلـوي لـألرض       

ت الوحيدة اليت ميكن وحـاالت احلـوادث أو املخاطـر أو الطـوارئ أو املرور العفوي هي احلاال           
 .أن تشكّل ظروفا تربئ من عدم مشروعية ذلك املرور

  
أو دولية فيما يتعلق مبرور     /  هـل هـناك أي قواعـد قانونـية وطنية و            -٨السـؤال   

أو العـــودة إىل الغـــالف اجلـــوي /األجســـام الفضـــائية اجلويـــة خـــالل االقـــالع و
 لألرض؟

 
ومن األمثلة  . اردة يف القوانني الوطنية فقط    احلكومـة اهلولـندية عـلى عـلم باألحكام الو          -١٥

عـلى القوانـني الوطنـية للـدول الـيت مل جتـب حـىت اآلن عـن هـذا االستبيان واليت تتضمن قواعد                        
 :خاصة فيما يتعلق مبرور أجسام فضائية بعد عودهتا إىل الغالف اجلوي لألرض ما يلي
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 Amendment of the Commercial (١٩٩٨قــانون الفضــاء الــتجاري لعــام  )أ( 

Space Launch Act of 1984, 49 United Satets Code (USC) 70101 et seq. (   الـذي يتضـمن
 أحكاما تتعلق بالعودة إىل الغالف اجلوي يف إطار نظام الترخيص لألنشطة الفضائية؛

ــام     )ب(  ــانون األنشــطة الفضــائية األســترالية لع ــا   ١٩٩٨ق ــذي يتضــمن أحكام ، ال
 .مماثلة

  
 هـل تسـري القواعـد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء              -٩السـؤال   

 اخلارجي على األجسام الفضائية اجلوية؟
 

تنطــبق اتفاقــية التســجيل عــلى األجســام الفضــائية املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، لكــن   -١٦
ــلى كــل          ــاهدة الفضــاء اخلــارجي ينطــبق ع ــية يوجــد يف ُحكــم وارد يف مع ــذه االتفاق منشــأ ه

ومبـا أن اجلسم الفضائي اجلوي مصمم       ). املـادة الثامـنة   (م املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي         األجسـا 
لالقـالع كمـا لـو كان طائرة، حيث إنه يقلع من مدرجة مث يرتفع شيئا فشيئا بفضل القدرات                   
اهلوائـية الـرافعة املنبثقة من جناحيه، فهو ال ميكن اعتباره قد أُطلق باملعىن الدارج للكلمة، ومن                 

.  فإنـه ال ميكـن إخضـاعه التفاقـية التسـجيل أو لـلمادة الثامـنة مـن معاهدة الفضاء اخلارجي                     مث،
ومبـا أن مكـوك الفضـاء ُيطلَُق باملعىن العادي للكلمة، فهذا واحد من بني األسباب اليت جعلت                  

 .الواليات املتحدة تعامله وتسجله بصفته جسما فضائيا
  

ني القواعــد القانونيــة للفضـــاء اجلوي       مـــا هـــي االخـتالفــات ب        -١٠السـؤال   
 ؟والقواعد القانونية للفضاء اخلارجــي

 
نظـرا لكل االختالفات بني القواعد القانونية للفضاء اجلوي والقواعد القانونية للفضاء             -١٧

اخلـارجي، تـود احلكومـة اهلولـندية أن تشـري إىل أنـه يـتعذر علـيها تقـدمي اجابـة شـاملة عن هذا                          
 :وتود عوضا عن ذلك عرض النهج الوجيز والتخطيطي التايلالسؤال، 

) األساس الفضائي (تنطـبق قواعـد قـانون اجلـو بوجـه عام على الفضاء اجلوي                )أ( 
 ؛)األساس الوظيفي(أو على الطائرات 

ــانون الفضــاء بوجــه عــام عــلى الفضــاء اخلــارجي       )ب(  األســاس (تنطــبق قواعــد ق
 ؛)األساس الوظيفي(أو على األجسام الفضائية ) الفضائي
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فـيما يــتعلق بــالقواعد القائمــة عــلى أســاس فضــائي، فــإن الفــرق الرئيســي بــني   )ج( 
الـنظامني القانونـيني للفضـاء اجلوي والفضاء اخلارجي يتعلق بوجود سيادة على الفضاء اجلوي               

 الوطين وعدم وجود سيادة على أي جزء من الفضاء اخلارجي؛

ــالقواعد القائ  )د(  ــتعلق ب ــيما ي ــإن مفهــوم    ف ــرة"مــة عــلى أســاس وظــيفي، ف " الطائ
ليس كذلك، وليس هنالك ما " األجسـام الفضـائية  "معـّرف تعـريفا جـيدا، يف حـني أن مفهـوم            

ميـنع تطبـيق قواعـد قـانون اجلـو وكذلـك قانون الفضاء القائمة على أساس وظيفي على اجلسم               
 .ذاته
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


