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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية 
 الدورة الحادية والستون 

    2022نيسان/أبريل    8  – آذار/مارس    28فيينا،  
 مشروع التقرير   

  
 المرفق األول   

  
تقرير رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة    

 بالفضاء الخارجي وتطبيقها 
 
األغراض الســــــــــــلمية، عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اســــــــــــتاداا الففــــــــــــا  الاار   ف   -1

، عقــد فريق ــا العــامــل المعن  بحــالــة معــا ــدات األمم 2022آذار/مــارس    28المعقودة ف     1014 لســــــــــــــت ــا   ف 
 تيد )ألمانيا(.-المتحدة الامس المتعلقة بالففا  الاار   وتطبيق ا، برئاسة برنارد شميت

ــان/أبريــل    6آذار/مــارس ىل     29وف  الفترة من   -2 ــات.  ، عقــد الفري   2022نيســـــــــــــ العــامــل أرلس  لســـــــــــــ
 الفري  العامل ف  البنود التالية: ونظر

 حالة معا دات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالففا  الاار  ؛ )أ( 

مة من الفري  العامل المعن  بحالة معا دات األمم المتحدة الامس   )ب(  مجموعة األســــــــــــــنلة المقدا
 متعل  بتطبي  القانون الدول  عل  أنشطة السواتل الصغيرة؛المتعلقة بالففا  الاار   وتطبيق ا واالستبيان ال

 ما يمكن تقديمه من توصيات بشأن تسجيل التشكيالت الكبيرة والفامة. )ج( 

[ من تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  …وُعرضـــــــــــــت عل  الفري  العامل الو ائ  المرةورة ف  الفقرة   -3
 أعمال دورت ا الحادية والستين.

 نيسان/أبريل. 6واعتمد الفري  العامل  را التقرير ف   لسته الرابعة المعقودة ف   -4
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للــرةرا الســــــــــــــنويـة الامســــــــــــــين لم تمر   2والحظ الفري  العــامـل أن نظري ف  األولويـة المواضــــــــــــــي يــة   -5
(،  50المتحدة األول المعن  باســتكشــاف الففــا  الاار   واســتادامه ف  األغراض الســلمية )اليونيســبيس  األمم
، ـقد اتتمـل ف  اـلدورة  A/AC.105/1122لاطـة العمـل المتعـددة الســــــــــــــنوات الواردة ف  المرف  األول ـبالو يـقة  وفـقا

الســــــــــــــتين للجنـة الفرعيـة. وف   ـرا الصـــــــــــــــدد، الحظ الفري  العـامـل مس االرتيـا  أن الو يقـة الاتـاميـة، المعنونـة 
فوائد الففــــــــــــــا  عل   ميس البـلدان: و يـقة ىرشــــــــــــــادية بشــــــــــــــأن ا  ار الـقانون  ل نشــــــــــــــطـة الففــــــــــــــائية"   ميم"تع

(A/AC.105/C.2/117  قد أتيحت للجنة الفرعية لتطلس علي ا ف  دورت ا الحالية، مما يشــــــــــــكل ىنجا ا  اما ف ،)
 لمتعددة السنوات.ى ار خطة العمل ا

ــرئن تلقــا مــا  -6 وأعرب الفري  العــامــل عن تقــدئري لرئيس الفري  العــامــل واألمــانــة عل  مو ين الردود الل
التقرير   ل ــــرا  ــابقــــة عل  مجموعت  األســــــــــــــنلــــة الواردتين ف  التــــرئليين األول وال ــــان   خالل الســــــــــــــنوات الســـــــــــــــ

(A/AC.105/C.2/2022/CRP.18 وA/AC.104/C.2/2022/CRP.19.) 

واتف  الفري  العامل عل  ضــــــرورة مواصــــــلة دعوة الدول األعفــــــا  ف  اللجنة والمراقبين الدائمين لدا  -7
اللجنـة ىل  تقـديم تعليقـات وردود عل  مجموعـة األســــــــــــــنلـة المقـدمـة من رئيس الفري  العـامـل، مس مراعـاة عمليـة 

ُئتا  ما َئِرُد من ردود ب را الشـــأن ف     ، بصـــيغت ا الواردة ف  الترئيل األول ل را التقرير. وســـوف50اليونيســـبيس 
 ورقات ا تماع.

واتف  الفري  العامل عل  ضــــــرورة مواصــــــلة دعوة الدول األعفــــــا  ف  اللجنة والمراقبين الدائمين لدا  -8
اللجنة ىل  تقديم تعليقات وردود عل  االســـتبيان الاات بتطبي  القانون الدول  عل  أنشـــطة الســـواتل الصـــغيرة، 

 اردة ف  الترئيل ال ان  ل را التقرير. وسوف ُئتا  ما َئِرُد من ردود ب را الشأن ف  ورقات ا تماع.بصيغته الو 

وفيما ئتعل  بمجموعت  األســــــــــــنلة الواردتين ف  الترئيلين األول وال ان  ل را التقرير، أتد الفري  العامل  -9
ــس ا تما ــامة موضــــــ ــكيالت الكبيرة والفــــــ ــألة التشــــــ ــرورة أن تظل مســــــ ا خات ف  الردود عل   اتين  مجددا ضــــــ

 المجموعتين من األسنلة.

وأعرب الفري  العامل عن ارتياحه لورقة المعلومات األســـــــــاســـــــــية الت  أعدت ا األمانة بعنوان "تســـــــــجيل   -10
ــامة" ) ــاتلية الكبيرة والفـــ ــكيالت الســـ والت  قدمت للفري  العامل معلومات قيِ مة  (،A/AC.105/C.2/L.322التشـــ
 للغاية بالنسبة لعمله بشأن  را الموضوع.

ورحب الفري  العامل بالعمل الجارن الرن يفـطلس به مكتب شـ ون الففـا  الاار   ب ية ىعداد بوابة  -11
 تسجيل ىلكترونية من أ ل ضمان ةفا ة  لبات التسجيل. 

ــائية عل  أتم و ه، ةما أوصـــــــــت برل    -12 ــاا الففـــــــ ــجيل األ ســـــــ وأتد الفري  العامل من  دئد أ مية تســـــــ
، المعنون "توصيات بشأن تعييي ممارسة الدول والمنظمات الحكومية الدولية 62/101الجم ية العامة ف  قرار ا  

المبادئ التو ي ية للجنة اســـتاداا الففـــا  الاار   ف   "ية"، وعل  النحو الوارد ف   ف  تســـجيل األ ســـاا الففـــائ 
ــا  الاار   ف  األمد البعيد ــتدامة أنشــــــــطة الففــــــ ــلمية بشــــــــأن اســــــ ، المرف  ال ان (، A/74/20) "األغراض الســــــ

أن ئ دن ىل  وضــست تظل فيه منات بل آالف األ ســاا الففــائية أن عدا االمت ال لشــروا التســجيل يمكن   والحظ
 التابعة للتشكيالت الكبيرة والفامة غير مسجلة. 

والحظ الفري  العامل أنه، من أ ل ىذةا  الوع  ب را الشـــــــــــــأن ودعم التنســـــــــــــي  ف  عرض المعلومات  -13
ليته الجارية المتم لة ف  ىعداد ا ضــــــــافية المفيدة، يمكن لمكتب شــــــــ ون الففــــــــا  الاار   النظر، ف  ى ار عم

بوابة للتسجيل عبر ا نترنت، ف  ىضافة بعض األسنلة المحددة ىل  الجي  دال من االستمارة النموذ ية الااصة  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/117
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.322
http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
http://undocs.org/ar/A/74/20
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بتقديم التسـجيل من أ ل توحيد المعلومات المقدمة ف  تسـجيل األ سـاا المطلقة ف  ى ار تشـكيلة من التشـكيالت 
 الكبيرة أو الفامة. 

ــتين للجنة الفرعية،  و  -14 اتف  الفري  العامل عل  أن ئواصــــل مناقشــــة النقاا التالية أ نا  الدورة ال انية والســ
ب ية التوصــل ىل  اتفاب بشــأن التوصــيات الت  ئتعين تقديم ا ىل  دول التســجيل من أ ل دعم تعييي ممارســات 

 التسجيل:

ــجيل أن تبلب المكتب، ف  ى ار عملية )أ(  ــم قيد  يمكن لدولة التســـــ ــجيل، بما ىذا ةان الجســـــ التســـــ
 التسجيل يشكل  ي ا من تشكيلة ما؛

 يمكن لدولة التسجيل ىبالغ المكتب، ف  ى ار عملية التسجيل، بمشغل التشكيلة ومالك ا؛ )ب( 

يمكن لـدولـة التســــــــــــــجيـل أن تحـدد، ف  ى ـار المعلومـات الواردة ف  و يقـة التســــــــــــــجيـل،   ـة   )ج( 
سارات المتعلقة باأل ساا الففائية التابعة للتشكيلة. ويمكن لج ة االتصال  ري أن االتصال المس ولة عن االستف

 تكون ةيانا حكوميا أو ةيانا خاصا مأذونا له يفطلس بمس وليات مفوضة، م ل المشغل؛

بالنظر ىل  ة رة تسـجيالت األ سـاا الففـائية المتصـلة بتشـكيلة ما، يمكن لدولة التسـجيل أن  )د( 
ول  سـم ففـائ  تابس لتشـكيلة ما من أ ل تقديم المعلومات األسـاسـية المتعلقة بالتشـكيلة، و  ة  تسـتادا تسـجيل أ

 االتصال والمشغل المأذون له من أ ل تقديم أحدث المعلومات عن حالة التشكيلة؛

ــاا  )ه(  ــاا المو ودة ف  المدار، واأل ســـ ــل لمحة عن األ ســـ ــكيلة أففـــ ــغل التشـــ ــتكون لدا مشـــ ســـ
أل سـاا المفـمحلة بالفعل، وأن معلومات عامة عن التشـكيلة. ولالتال ، يمكن لدولة التسـجيل الميمس ى الق ا، وا

أن تنظر ف  ةيفية رلط المعلومات المتاحة للمشــــغل بالتســــجيل الرســــم  ل  ســــاا التابعة للتشــــكيلة، دون التأ ير 
 عل  المعلومات الرسمية الت  تتعل  بالتسجيل والت  تقدم ا الدول. 

الفري  العامل عل  أن الموضـــوع العاا المتعل  بتســـجيل التشـــكيالت الكبيرة والفـــامة ئنبغ  أن واتف   -15
 يظل  ي ا من العمل المتواصل الرن يفطلس به الفري  العامل.

والحظ الفري  العامل أن رئيس الفري  العامل قد أعلن، ف  الدورة الحالية للجنة الفرعية، أنه ســـــــــيتنح   -16
ــميدت ــيد برن ارد شـ تيد عل  تفانيه و  ودي الدؤولة ف   -عن وظيفة الرئيس. وأعرب الفري  عن تقدئري العمي  للسـ

 قيادة الفري  العامل عل  مدا السنوات العدئدة السابقة.
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 ييل األول التذ  
مة من رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة     مجموعة األسئلة المقدَّ

   50الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها، مع مراعاة عملية اليونيسبيس+
 النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية للفضاء   - 1 

ما  و التأ ير الرئيســــ   ضــــافة مبادَئ وقراراتت ومبادَئ تو ي ية تنظِ م أنشــــطة الففــــا  الاار   عل   1-1
 تطبي  وتنفير معا دات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالففا  الاار  ؟ 

ــكوا غير الملِيمة قان  1-2 ونًا تكمِ ل المعا دات الملِيمة قانونًا بما يكف  لتطبي  وتنفير الحقوب   ل  ري الصــــ
 وااللتيامات القائمة بمو ب النظاا القانون  للففا  الاار  ؟ و ل ئليا اتااذ ى را ات ىضافية؟ 

 ما    منظورات المف  ُقُدمًا ف  تطوير معا دات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالففا  الاار  ؟  1-3
  

 معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي وأحكامها ذات الصلة بالقمر واألجرام السماوية األخرى   - 2 

ــا   2-1 ــتكشـــــاف واســـــتاداا الففـــ ل أحكاا معا دة المبادئ المنظِ مة ألنشـــــطة الدول ف  ميدان اســـ  ل تشـــــكِ 
لففـا  الاار  (، ى ارًا قانونياا ةافيًا السـتاداا الاار  ، بما ف  ذل  القمر واأل راا السـماوية األخرا )معا دة ا

ــا   ــتكشـــــــــاف القمر واأل راا الســـــــــماوية األخرا، أو  ل تو د  غرات قانونية ف  المعا دات )معا دة الففـــــــ واســـــــ
 الاار   واالتفاب المنظِ م ألنشطة الدول عل  سطح القمر واأل راا السماوية األخرا )اتفاب القمر((؟

 نفماا ىل  اتفاب القمر؟ ما    فوائد اال 2-2

ما    مبادئ أو أحكاا اتفاب القمر الت  ئنبغ  توضـــــــــــيح ا أو تعدئل ا حت  ئتســـــــــــن  توســـــــــــيس نطاب   2-3
 انفماا الدول ىليه؟ 

  
 المسؤوليات والتبعات الدولية   - 3 

ية المســ ولية   ل يمكن اســتاداا مف وا "الاطأ"، عل  النحو الوارد ف  المادتين ال ال ة والرابعة من اتفاق 3-1
الدولية عن األضــــرار الت  تحد  ا األ ســــاا الففــــائية )اتفاقية المســــ ولية(، ف  ســــياب المعاقبة عل  عدا امت ال 

  47/68الدولة للقرارات الصادرة عن الجم ية العامة أو  ينات ا الفرعية بشأن أنشطة الففا ، م ل قرار الجم ية 
بشـــــــأن المبادئ المتاصـــــــلة باســـــــتاداا مصـــــــادر القدرة النووية ف  الففـــــــا  الاار   والمبادئ التو ي ية لتافي   
الحطاا الففـائ  الصـادرة عن لجنة اسـتاداا الففـا  الاار   ف  األغراض السـلمية؟ أو ب بارة أخرا  ل يمكن 

ية العامة أو الصـــــكوا الت  تعتمد ا  ينات ا الفرعية بشـــــأن اعتبار أنا عدا االمت ال للقرارات الت  تعتمد ا الجم 
ل "خطأ" بالمعن  المقصود ف  المادتين ال ال ة والرابعة من اتفاقية المس ولية؟   أنشطة الففا  ُيشكِ 

 ـل يمكن اســـــــــــــتاـداا مف وا "األضـــــــــــــرار"، عل  النحو الوارد ف  الـمادة األول  من اتـفاقـية المســـــــــــــ ولـية،   2- 3
الاســـائر الناتجة عن مناورة يقوا ب ا  ســـم ففـــائ  محلِ   من أ ل ا تناب االرتطاا بجســـم ففـــائ   يشـــمل   بحيث 

 بحطاا ففائ  بما ئنطون عل  عدا امت ال للمبادئ التو ي ية لتافي  الحطاا الففائ  الصادرة عن اللجنة؟   أو 

دة متعلقة بتنفير مبدأ المســــــــــــــ ولية الدولية، حســــــــــــــبما   3-3  و منصــــــــــــــوت عليه ف   ل  ناا  وانب محدا
ــا  الاار  ، ترتبط بقرار الجم ية العامة  المادة ــادســــــــة من معا دة الففــــــ بشــــــــأن المبادئ المتعلقة  41/65الســــــ

 باستشعار األرض عن ُبعد من الففا  الاار  ؟ 

http://undocs.org/ar/A/RES/47/68
http://undocs.org/ar/A/RES/47/68
http://undocs.org/ar/A/RES/41/65
http://undocs.org/ar/A/RES/41/65
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ر   ةشـــــرا مســـــب  لنظاا المســـــ ولية القائمة  ل  ناا حا ة ىل  قواعد حرةة مرور ف  الففـــــا  الاا 3-4
 عل  الاطأ؟

  
 تسجيل األجسام الفضائية   - 4 

ــاا   4-1 ــائية واأل سـ  ل ئو د أســـاس قانون  ف  ا  ار القانون  الدول  القائم المنطب  عل  األنشـــطة الففـ
لقة ف  الففــا  الففــائية، وخصــوصــًا ف  أحكاا معا دة الففــا  الاار   وأحكاا اتفاقية تســجيل األ ســاا المط

الاار   )اتفاقية التسجيل(، من شأنه أن يسمح بنقل تسجيل  سم ففائ  من دولة ىل  أخرا أ نا  تشغيل ذل  
 الجسم ف  المدار؟ 

تي  يمكن تناول مسـألة نقل أنشـطة أو ملكية تتعل  بجسـم ففـائ  أ نا  تشـغيله ف  المدار من شـرةة  4-2
ولة أ نبية، تناواًل يمت ل لإل ار القانون  الدول  القائم المنطب  عل  تابعة لدولة الســــــــــــــجل ىل  شــــــــــــــرةة تابعة لد

 األنشطة الففائية واأل ساا الففائية؟ 

ما     وانب الوالية القفــــــائية والرقابة الت  تماَرس، عل  النحو المنصــــــوت عليه ف  المادة ال امنة  4-3
لته منظمة    حكومية  دولية  وفقًا ألحكاا اتفاقية التسجيل؟  من معا دة الففا  الاار  ، عل   سم ففائ  َسجا

 ل ئ ير مف وا التشـــــكيالت الفـــــامة مشـــــاتل قانونية و/أو عملية، و ل تو د حا ة للنظر ف  شـــــكل   4-4
 للتسجيل متكيِ   معه؟ 

 ل تو د ىمكانية تتيح، مس االمت ال لإل ار القانون  الدول  القائم ولاالســـتناد ىل  ممارســـات التســـجيل  4-5
الحـاليـة، ى را  تســــــــــــــجيـل "بـالنيـابـة" عن دولـة  لون من  لـائن خـدمـات ا  الب، بنـا  عل  موافقت ـا المســــــــــــــبقـة؟  

من شـــــــأن  را ا  را  أن يكون أداة بدئلة للتعامل مس التشـــــــكيالت الفـــــــامة وســـــــائر التحديات القائمة ف    و ل
 مجال التسجيل؟ 

  
 القانون العرفي الدولي في الفضاء الخارجي   - 5 

ــا  الاـار   أن  أحكـاا يمكن اعتـبار ـا  -5  ـل تو ـد ف  معـا ـدات األمم المتحـدة الامس المتعلقـة ـبالففــــــــــــ
الـــدول ؛ ومـــا    تلـــ  األحكـــاا، ىن و ـــدت؟ و ـــل يمكنكم ذةر األرةـــان القـــانونيـــة   ي ًا من   القـــانون العرف  

 الوقائ ية الت  تستند ىلي ا ى ابتكم؟ و/أو
  

 اقتراح أسئلة أخرى   - 6 

ئر   اقترا  أنِ  أسنلة ىضافية يمكن ىدرا  ا ف  مجموعة األسنلة الواردة أعالي س يًا ىل  تحقي   دف  -6
 بشأن النظاا القانون  للففا  الاار   والحوةمة العالمية للففا .  50ة المواضي ية لعملية اليونيسبيس األولوي 
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 التذييل الثاني    
 استبيان بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة  

 لمحة عامة عن أنشطة السواتل الصغيرة   - 1 

 ل تادا الســــــواتل الصــــــغيرة احتيا ات مجتمعكم؟ و ل ئرا بلدةم أنا بوســــــس الســــــواتل الصــــــغيرة تلبية  1-1
 احتيا ات تكنولو ية أو ىنمائية محددة؟ 

 ل يشـــــــارا بلدةم ف  أنشـــــــطة خاصـــــــة بالســـــــواتل الصـــــــغيرة، م ل التصـــــــميم أو الصـــــــنس أو ا  الب   1-2
شـــــــاريس القائمة، حســـــــب االقتفـــــــا . و ذا ةانت ا  ابة ال، التشـــــــغيل؟ ىذا ةانت ا  ابة نعم، فير   ذةر الم أو

  ناا خطط للقياا برل  ف  المستقبل؟  ف ل

ر أنشطة السواتل الصغيرة ف  بلدةم؟  1-3  ما  و نوع الكيان الرن ئنفِ 

ــطتكم   1-4 ــغيرة ف  ى ار أنشـــ ــواتل الصـــ ــطة الســـ ــي  أنشـــ ــ ولة عن تنســـ ــل مســـ  ل تو د ف  بلدةم   ة وصـــ
  الففائية الو نية؟

 ل يجرن تنفير أنشـــــــــــطة الســـــــــــواتل الصـــــــــــغيرة ف  ى ار اتفاقات تعاون دولية؟ ىذا ةانت ا  ابة نعم،  1-5
    أنواع األحكاا الااصة بأنشطة السواتل الصغيرة المدر ة ف  اتفاقات التعاون تل ؟  فما
  

 التراخيص واألذون   - 2 

 ل ئو د لديكم ى ار قانون  أو تنظيم  لإلشــــراف عل  أن ت من  وانب أنشــــطة الســــواتل الصــــغيرة ف   -2
دة؟   بلدةم؟ ىذا ةانت ا  ابة نعم، ف ل    قوانين عامة أا قواعد محدا

  
 المسؤوليات والتبعات  - 3 

 ؟  ل  ناا تحديات  دئدة بشأن المس وليات والتبعات ى ا  أنشطة السواتل الصغيرة 3-1

ــغيرة   3-2 ــواتل الصـــ ــبة للســـ ــغيل ف  بلدةم بالنســـ تي  يجرن ىنفاذ متطلبات التبعات والتأمين عل    ة التشـــ
الت  تقس ف  دائرة مســ ولية بلدةم، ف  حال وقوع "أضــرار" عل  ســطح األرض أو بطائرة أ نا  تحليق ا أو بجســم  

 ففائ  آخر ف  المدار؟ 
  

 الدولة المطلقة وتبعات اإلطالق   - 4 

ألنا الســـواتل الصـــغيرة ال يجرن ىرســـال ا ف  ةل األحوال ىل  مدارات ا باســـتاداا صـــواري  مكراســـة    نظراً  4-1
ل ـــرا الغرض، ةمـــا ف  حــالــة الســــــــــــــواتــل األتبر، فيليا توضــــــــــــــيح المعن  المقصــــــــــــــود من تعري  "ا  الب".  

ار مـا، عمليـة ى الب ســـــــــــــــاتـل صــــــــــــــغير تقتفــــــــــــــ  خطوتين، أوال مـا ا  الب من موقس مـا ىل  مـد تـانـت و ذا
ىرســـــــــــــال الســـــــــــــاتل الصـــــــــــــغير ىل  مدار آخر، ف ل ُتعتبر الاطوة األول ، ف  رأيكم، "ى القًا" بالمعن    و انيت ما

 المقصود ف  معا دات األمم المتحدة بشأن الففا  الاار  ؟ 

 ـل تعتقـدون أنا النظـاا الـدول  الرا ن يكف  للتنظيم الرقـاب  لج ـات تشــــــــــــــغـيل الســــــــــــــواـتل الصــــــــــــــغيرة،  4-2
 ترون ضرورة ىيجاد ن ج تنظيم  رقاب  دول   دئد، أو ماتلف، لمعالجة عمليات السواتل الصغيرة؟   ل أا
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 التسجيل  - 5 

 ل من المعتاد ف  بلدةم تســجيل الســواتل الصــغيرة؟ ىذا ةانت ا  ابة نعم، ف ل من المعتاد أن يحدِ ث   -5
ت أو لوائح تنظيمية تليا الكيانات غير الحكومية بلدةم حالة الســــواتل الصــــغيرة؟ و ل تو د ف  بلدةم أن  تشــــريعا

بتيويد الحكومة بالمعلومات الال مة للتســـــجيل، بما ف  ذل  تحدئث حالة الســـــواتل الصـــــغيرة الت  تقوا بتشـــــغيل ا  
 تل  الكيانات؟ 

  
 تخفيف الحطام الفضائي في سياق أنشطة السواتل الصغيرة  - 6 

دة ف  ى ــاري التنظيم  الرقــاب  الو ن  لك  ت خــر تي  أدرج بلــدةم متطلبــات أو مبــادئ تو  -6 ي يــة محــدا
 ف  االعتبار مسألة تافي  الحطاا الففائ ؟

 


