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اتفاقية الأمم املتحدة حل�سانات الدول
وممتلكاتها من الولية الق�سائية

اإن اجلمعية العامة، اإذ ت�سع يف اعتبارها الفقرة 1 )اأ( من املادة 13 من ميثاق الأمم املتحدة، 

اإذ ت�سري اإلى قرارها 32/ 151 املوؤرخ 19 كانون الأول/ دي�سمرب 1977، الذي اأو�ست فيه جلنة 

القانون الدويل باأن ت�رشع يف درا�سة قانون ح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية بغية 

دي�سمرب 1991،  الأول/  كانون   9 املوؤرخ   55 التالية 46/  وقراراتها  وتدوينه،  تدريجيا  تطويره 

الأول/  كانون   15 امل��وؤرخ   151 و52/   ،1994 دي�سمرب  الأول/  كانون   9 امل��وؤرخ   61 و49/ 

 12 املوؤرخ   151 و55/  دي�سمرب 1999،  الأول/  كانون   9 املوؤرخ   111 و54/   ،1997 دي�سمرب 

كانون الأول/ دي�سمرب 2111، و56/ 78 املوؤرخ 12 كانون الأول/ دي�سمرب 2111، و57/ 16 

املوؤرخ 19 ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2112، و58/ 74 املوؤرخ 9 كانون الأول/ دي�سمرب 2113، 

نهائية من م�ساريع مواد، م�سفوعة  القانون الدويل قدمت جمموعة  اأن جلنة  اإلى  اأي�ساً  واإذ ت�سري 

بتعليقات عليها، ب�ساأن قانون ح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية يف الف�سل الثاين 

من تقريرها عن اأعمال دورتها الثالثة والأربعني)1( ، واإذ ت�سري كذلك اإلى تقريري الفريق العامل 

.(10 /4( /A( 10 1) الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة ال�ضاد�ضة والأربعون، امللحق رقم(
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املفتوح باب الع�سوية التابع للجنة ال�ساد�سة)2( ، وكذلك تقرير الفريق العامل املعني بح�سانات 

الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية التابع للجنة القانون الدويل)3( ، املقدم وفقاً لقرار اجلمعية 

العامة 53/ 98 املوؤرخ 8 كانون الأول/ دي�سمرب 1998، واإذ ت�سري اإلى قرارها 55/ 151 الذي 

الق�سائية،  الولية  من  وممتلكاتها  الدول  بح�سانات  املعنية  املخ�س�سة  اللجنة  اإن�ساء  فيه  قررت 

املفتوح باب امل�ساركة فيها اأي�ساً اأمام الدول الأع�ساء يف الوكالت املتخ�س�سة، وذلك ملوا�سلة 

بغية و�سع �سك مقبول عموماً  املعلقة  امل�سائل  املنجز، وتعزيز جمالت التفاق وت�سوية  العمل 

وي�ستند اإلى م�ساريع املواد املتعلقة بح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية التي اعتمدتها 

جلنة القانون الدويل، كما ي�ستند اإلى مناق�سات الفريق العامل املفتوح باب الع�سوية التابع للجنة 

ال�ساد�سة.

الولية  من  وممتلكاتها  ال��دول  بح�سانات  املعنية  املخ�س�سة  اللجنة  تقرير  يف  نظرت  وقد 

الق�سائية)4(، واإذ توؤكد اأهمية التجان�ش والو�سوح يف قانون ح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية 

الق�سائية، واإذ توؤكد الدور الذي ميكن اأن يكون لتفاقية يف هذا ال�سدد، واإذ تالحظ التاأييد الوا�سع 

لإبرام اتفاقية ب�ساأن ح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية، واإذ تاأخذ يف اعتبارها بيان 

رئي�ش اللجنة املخ�س�سة الذي قدم به تقرير اللجنة املخ�س�سة)5(:

املعنية  املخ�س�سة  واللجنة  ال��دويل  القانون  للجنة  تقديرها  بالغ  عن  تعرب   -1
بح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية ملا قامتا به من عمل قيم ب�ساأن 

قانون ح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية.

.12.L /(( /(.A/ C12 و.L /(4 /(.A/ C (2(
)3) الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلم�ضون، امللحق رقم 10 والت�ضويبان )A/ 4)/ 10 و

Corr..1 و2)، املرفق.
.(22 /(9 /A( 22 4) املرجع نف�ضه، الدورة التا�ضعة واخلم�ضون، امللحق رقم(

 ،(13.SR  /(9  /(.A/ C(  13 اجلل�ضة  ال�ضاد�ضة،  اللجنة  واخلم�ضون،  التا�ضعة  الــدورة  نف�ضه،  املرجع   (((
والت�ضويب.
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اأن  على  املخ�س�سة  اللجنة  يف  اإليه  التو�سل  مت  الذي  العام  التفاهم  مع  تتفق   -2
اتفاقية الأمم املتحدة حل�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية ل ت�سمل 

الإجراءات اجلنائية.
الق�سائية،  الولية  من  وممتلكاتها  الدول  حل�سانات  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تعتمد   -3
الواردة يف مرفق هذا القرار، وتطلب اإلى الأمني العام اأن يقوم، ب�سفته وديعاً 

لها، بفتح باب التوقيع عليها.
4- تدعو الدول اإلى اأن ت�سبح اأطرافاً يف التفاقية. 
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اتفاقية الأمم املتحدة حل�سانات الدول
وممتلكاتها من الولية الق�سائية

الدول وممتلكاتها من  اأن ح�سانات  ترى  اإذ  التفاقية،  الأطراف يف هذه  الدول  اإن 

واإذ  العريف،  الدويل  القانون  مبادئ  من  كمبداأ  عام،  بوجه  مقبولة  الق�سائية  الولية 

ت�سع يف اعتبارها مبادئ القانون الدويل املج�سدة يف ميثاق الأمم املتحدة، واإذ تعتقد 

اأن  �ساأنه  من  الق�سائية  الولية  من  وممتلكاتها  الدول  حل�سانات  دولية  اتفاقية  وجود  اأن 

يعزز �سيادة القانون والوثوق القانوين، ول �سيما يف املعامالت بني الدول والأ�سخا�ش 

ومواءمة  وتطويره  الدويل  القانون  تدوين  يف  ي�ساهم  واأن  العتباريني،  اأو  الطبيعيني 

املمار�سة يف هذا املجال.

واإذ تاأخذ يف العتبار التطورات التي جدت يف ممار�سة الدول فيما يتعلق بح�سانات 

الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية.

واإذ توؤّكد اأن قواعد القانون الدويل العريف تظل ت�رشي على امل�سائل التي ل تنظمها 

اأحكام هذه التفاقية.

اتفقت على ما يلي:
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الباب الأول
مقدمة

املادة 1

نطاق هذه �لتفاقية:
ت�رشي هذه التفاقية على ح�سانة الدولة وممتلكاتها من ولية حماكم دولة اأخرى.

املادة 2

�مل�صطلحات �مل�صتخدمة:
1- لأغرا�ش هذه التفاقية:

)اأ( يق�سد ب�)املحكمة( كل جهاز من اأجهزة الدولة يحق له ممار�سة وظائف ق�سائية 

اأيا كانت ت�سميته.

)ب( يق�سد ب��)الدولة(:

)1( الدولة وخمتلف اأجهزة احلكم فيها.

ال�سيا�سية  الفرعية  التق�سيمات  اأو  احتادية  دولة  منها  تتكون  التي  الوحدات   )2(

للدولة التي يحق لها القيام باأعمال يف اإطار ممار�سة �سلطة �سيادية، والتي تت�رشف 

بتلك ال�سفة.

القيام  لها  يحق  دام  ما  الكيانات،  من  اأو غريها  اأجهزتها  اأو  الدولة  وكالت   )3(

باأعمال يف اإطار ممار�سة ال�سلطة ال�سيادية للدولة، وتقوم فعال بهذه الأعمال.

)4( ممثلو الدولة الذين يت�رشفون بتلك ال�سفة.
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)ج( يق�سد ب�)املعاملة التجارية(:

)1( كل عقد جتاري اأو معاملة جتارية لبيع �سلع اأو لتقدمي خدمات.

)2( كل عقد بخ�سو�ش قر�ش اأو معاملة اأخرى ذات طابع مايل، مبا يف ذلك كل 

التزام بال�سمان اأو التعوي�ش يرتبط بهذا القر�ش اأو بهذه املعاملة.

)3( كل عقد اآخر اأو معاملة اأخرى ذات طابع جتاري اأو �س��������ناعي اأو حريف اأو 

مهني، ولكن دون اأن ي�سمل ذلك عقد ا�ستخدام الأ�سخا�ش.
2- عند حتديد ما اإذا كان عقداً اأو معاملة ما )معاملة جتارية( مبقت�سى الفقرة الفرعية 
)ج( من الفقرة 1، ينبغي الرجوع، ب�سفة اأولية، اإلى طبيعة العقد اأو املعاملة، 
اإذا اتفق على ذلك  اأو املعاملة  اأن يراعى الغر�ش من العقد  اأي�ساً  ولكن ينبغي 
اإذا كان لهذا الغر�ش، يف ممار�سة دولة املحكمة،  اأو  اأو املعاملة،  اأطراف العقد 

�سلة بتحديد الطابع غري التجاري للعقد اأو املعاملة.
هذه  يف  امل�ستخدمة  بامل�سطلحات  املتعلقتني  و2   1 الفقرتني  اأحكام  تخل  ل   -3
التفاقية با�ستخدام هذه امل�سطلحات اأو باملعاين التي قد تعطى لها يف �سكوك 

دولية اأخرى اأو يف القانون الداخلي لأي دولة.

املادة 3

�لمتياز�ت و�حل�صانات �لتي ل تتاأثر بهذه �لتفاقية:
مبوجب  الدولة  بها  تتمتع  التي  واحل�سانات  بالمتيازات  التفاقية  هذه  تخل  ل   -1

القانون الدويل يف ما يتعلق مبمار�سة وظائف:

)اأ( بعثاتها الدبلوما�سية، اأو مراكزها القن�سلية، اأو بعثاتها اخلا�سة، اأو بعثاتها لدى 
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املوؤترات  اإلى  اأو  الدولية  املنظمات  اأجهزة  اإلى  وفودها  اأو  الدولية،  املنظمات 

الدولية.

)ب( والأ�سخا�ش املرتبطني بها.
2- ل تخل هذه التفاقية بالمتيازات واحل�سانات املمنوحة مبقت�سى القانون الدويل 

لروؤ�ساء الدول ب�سفتهم ال�سخ�سية.
3- ل تخل هذه التفاقية باحل�سانات التي تتمتع بها اأي دولة مبوجب القانون الدويل 

فيما يتعلق بالطائرات اأو الأج�سام الف�سائية التي تلكها الدولة اأو ت�سغلها.

املادة 4

عدم رجعية هذه �لتفاقية
مع عدم الإخالل ب�رشيان اأي من القواعد املبينة يف هذه التفاقية التي تخ�سع لها 
ح�سانات الدول وممتلكاتها من الولية الق�سائية مبوجب القانون الدويل ب�رشف النظر 
عن هذه التفاقية، ل ت�رشي هذه التفاقية على اأي م�ساألة متعلقة بح�سانات الدول اأو 
ممتلكاتها من الولية الق�سائية تثار يف دعوى مقامة �سد اإحدى الدول اأمام حمكمة دولة 

اأخرى قبل بدء نفاذ هذه التفاقية يف ما بني الدولتني املعنيتني.
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الباب الثاين
مبادئ عامة

املادة 5

ح�صانة �لدول:
دولة  حماكم  ولية  من  باحل�سانة  ومبمتلكاتها،  بنف�سها  يتعلق  ما  يف  الدولة،  تتمتع 

اأخرى، رهناً باأحكام هذه التفاقية.

املادة 6

طر�ئق �إعمال ح�صانة �لدول:
ممار�سة  عن  بالمتناع   5 املادة  يف  عليها  املن�سو�ش  الدول  ح�سانة  الدولة  تعمل   -1
الولية الق�سائية يف دعوى مقامة اأمام حماكمها �سد دولة اأخرى وت�سمن لهذه 
الدولة الأخرى  نف�سها احتام ح�سانة تلك  تلقاء  اأن تقرر حماكمها من  الغاية 

مبوجب املادة 5.
2- يعترب اأن الدعوى قد اأقيمت اأمام حمكمة دولة ما �سد دولة اأخرى اإذا كانت تلك 

الدولة الأخرى:
)اأ( قد �سميت كطرف يف تلك الدعوى.

)ب( اأو مل ت�سم كطرف يف الدعوى ولكن الدعوى تهدف يف الواقع اإلى التاأثري 
يف ممتلكات تلك الدولة الأخرى اأو يف حقوقها اأو م�ساحلها اأو اأن�سطتها.
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املادة 7

�ملو�فقة �ل�صريحة على ممار�صة �لولية �لق�صائية:
اأمام  مقامة  دعوى  يف  الق�سائية  الولية  من  باحل�سانة  حتتج  اأن  لدولة  يجوز  ل   -1
حمكمة دولة اأخرى يف ما يتعلق باأي م�ساألة اأو ق�سية اإذا كانت قد وافقت �رشاحة 

على اأن تار�ش املحكمة وليتها يف ما يتعلق بتلك امل�ساألة اأو الق�سية اإما:

)اأ( باتفاق دويل.

)ب( اأو يف عقد مكتوب.

)ج( اأو باإعالن اأمام املحكمة اأو بر�سالة خطية يف دعوى حمددة.
2- ل تعترب موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة اأخرى قبوًل منها ملمار�سة حماكم 

تلك الدولة الأخرى لوليتها.

املادة 8

�لأثر �ملرتتب على �ل�صرت�ك يف دعوى �أمام حمكمة:
اأمام  مقامة  دعوى  يف  الق�سائية  الولية  من  باحل�سانة  حتتج  اأن  لدولة  يجوز  ل   -1

حمكمة دولة اأخرى اإذا كانت:

)اأ( قد اأقامت هي نف�سها تلك الدعوى.

يت�سل  ما  يف  اآخ��ر  اإج��راء  اأي  اتخذت  اأو  الدعوى  تلك  يف  تدخلت  اأو  )ب( 

اأن  و�سعها  يف  كان  ما  باأنه  املحكمة  الدولة  اأقنعت  اإذا  ذلك،  ومع  مبو�سوعها. 

تعلم بالوقائع التي ميكن ال�ستناد اإليها لطلب احل�سانة اإل بعد اأن اتخذت ذلك 

�أن تفعل  �لوقائع، ب�رشط  �إلى تلك  ��شتناد�ً  �أن حتتج باحل�شانة  لها  �الإجر�ء، جاز 
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ذلك يف اأقرب وقت ممكن.
2- ل يعترب اأن الدولة قد وافقت على ممار�سة حمكمة دولة اأخرى لوليتها اإذا تدخلت 

يف دعوى اأو اتخذت اأي اإجراء اآخر لغر�ش واحد هو:

)اأ( الحتجاج باحل�سانة.

)ب( اأو اإثبات حق اأو م�سلحة يف ممتلكات هي مو�سوع الدعوى.
3- ل يعترب ح�سور ممثل دولة ما ك�ساهد اأمام حمكمة دولة اأخرى موافقة من الدولة 

الأولى على ممار�سة املحكمة لوليتها.
4- ل يعترب عدم ح�سور دولة ما يف دعوى مقامة اأمام حمكمة دولة اأخرى موافقة 

من الدولة الأولى على ممار�سة املحكمة لوليتها.

املادة 9

�لطلبات �مل�صادة:
1- ل يجوز لدولة تقيم دعوى اأمام حمكمة دولة اأخرى اأن حتتج باحل�سانة من ولية 
املحكمة يف ما يتعلق باأي طلب م�ساد نا�سئ عن نف�ش العالقة القانونية اأو الوقائع 

التي ن�ساأ عنها الطلب الأ�سلي.
2- ل يجوز لدولة تتدخل لتقدمي طلب يف دعوى اأمام حمكمة دولة اأخرى اأن حتتج 
نف�ش  عن  نا�س����ئ  م�ساد  طلب  باأي  يتعلق  ما  يف  املحكمة  ولية  من  باحل�سانة 

العالقة القانونية اأو الوقائع التي ن�ساأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.
3- ل يجوز لدولة تقدم طلباً م�ساداً يف دعوى مقامة �سدها اأمام حمكمة دولة اأخرى 

اأن حتتج باحل�سانة من ولية املحكمة يف ما يتعلق بالطلب الأ�سلي.



368
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

الباب الثالث
الدعاوى التي ل يجوز للدول اأن حتتج باحل�شانة فيها

املادة 10

�ملعامالت �لتجارية:

1- اإذا دخلت دولة ما يف معاملة جتارية مع �سخ�ش اأجنبي طبيعي اأو اعتباري، وكانت 

املنازعات املتعلقة باملعاملة التجارية تقع، مبقت�سى قواعد القانون الدويل اخلا�ش 

اأن حتتج  للدولة  يجوز  اأخرى، ل  دولة  التطبيق، �سمن ولية حمكمة  الواجبة 

باحل�سانة من تلك الولية يف دعوى تن�ساأ عن تلك املعاملة التجارية.

2- ل ت�رشي الفقرة 1:

)اأ( يف حالة معاملة جتارية بني الدول.

)ب( اأو اإذا اتفق طرفا املعاملة التجارية على غري ذلك �رشاحة.

3- عندما تكون اإحدى املوؤ�س�سات احلكومية اأو الكيانات الأخرى التي اأن�ساأتها الدولة 

والتي لها �سخ�سية قانونية م�ستقلة واأهلية:

)اأ( التقا�سي.

ذلك  يف  مبا  فيها،  والت�رشف  حيازتها  اأو  امتالكها  اأو  الأم��وال  واكت�ساب  )ب( 

الأموال التي رخ�ست لها الدولة بت�سغيلها اأو باإدارتها..

طرفاً يف دعوى تت�سل مبعاملة جتارية لذلك الكيان، فاإنه ل تتاأثر احل�سانة من الولية 

الق�سائية التي تتمتع بها تلك الدولة.
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املادة 11

عقود �لعمل:
1- ما مل تتفق الدولتان املعنيتان على غري ذلك، ل يجوز لدولة اأن حتتج باحل�سانة من 
الوجوه الأخرى  اأخرى، تكون من جميع  اأمام حمكمة دولة  الق�سائية  الولية 
هي املحكمة املخت�سة، يف دعوى تت�سل بعقد عمل مربم بني الدولة وفرد من 
الأفراد ب�ساأن عمل مت اأداوؤه اأو يتعني اأداوؤه كلياً اأو جزئياً يف اإقليم تلك الدولة 

الأخرى.
2- ل ت�رشي الفقرة 1 يف احلالت التالية:

ال�سلطة  مبمار�سة  تت�سل  معينة  مهام  لتاأدية  ��ف  وظِّ قد  امل�ستخَدم  كان  اإذا  )اأ( 

احلكومية؛

)ب( اأو اإذا كان امل�ستخَدم:

الدبلوما�سية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  ح�سبما هو معرف يف  دبلوما�سياً  )1( موظفاً 

لعام 1961.

)2( اأو موظفاً قن�سلياً ح�سبما هو معرف يف اتفاقية فيينا للعالقات القن�سلية لعام 

.1963

بعثة  يف  ع�سواً  اأو  دولية  منظمة  لدى  دائمة  بعثات  يف  دبلوما�سياً  موظفاً  اأو   )3(

خا�سة، اأو عني ممثاًل لدولة يف موؤتر دويل.

)4( اأو اأي �سخ�ش اآخر يتمتع باحل�سانة الدبلوما�سية.

)ج( اأو اإذا كان املو�سوع حمل الدعوى هو توظيف فرد اأو جتديد ا�س������تخدامه 

اأو اإعادته اإلى وظيفته.
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)د( اأو اإذا كان املو�سوع حمل الدعوى �رشف الفرد من اخلدمة اأو اإنهاء خدمته، 

اأن  اأو وزير اخلارجية للدولة امل�ستخِدمة،  اأو رئي�ش احلكومة  وقرر رئي�ش الدولة 

هذه الدعوى تخل بامل�سالح الأمنية لتلك الدولة.

التي  الدولة  مواطني  من  مواطناً  الدعوى  اإقامة  امل�ستخدم وقت  كان  اإذا  اأو  )ه�( 

ت�ستخدمه، ما مل يكن لهذا ال�سخ�ش حمل اإقامة دائمة يف دولة املحكمة.

)و( اأو اإذا كانت الدولة امل�ستخِدمة وامل�ستخَدم قد اتفقا كتابة على غري ذلك، مع 

عدم الإخالل باأي اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول حماكم دولة املحكمة 

دون غريها الولية الق�سائية ب�سبب املو�سوع حمل الدعوى.

املادة 12

�لأ�صر�ر �لتي تلحق بالأ�صخا�س و�ملمتلكات:
ما مل تتفق الدولتان املعنيتان على غري ذلك، ل يجوز لدولة اأن حتتج باحل�سانة من 
الولية الق�سائية اأمام حمكمة دولة اأخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي املحكمة 
املخت�سة، يف دعوى تت�سل بالتعوي�ش النقدي عن وفاة �سخ�ش اأو عن �رشر حلقه اأو عن 
عى عزوه اإلى الدولة،  الإ�رشار مبمتلكات مادية اأو عن �سياعها، نتيجة لفعل اأو امتناع يدَّ
اإذا كان الفعل اأو المتناع قد وقع كلياً اأو جزئياً ف���ي اإقليم تلك الدولة الأخرى وكان 

الفاعل اأو املمتنع موجوداً يف ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل اأو المتناع.

املادة 13

�مللكية وحيازة �ملمتلكات و��صتعمالها:
باحل�سانة  حتتج  اأن  لدولة  يجوز  ل  ذلك،  غري  على  املعنيتان  الدولتان  تتفق  مل  ما 
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من الولية الق�سائية اأمام حمكمة دولة اأخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي 
املحكمة املخت�سة، يف دعوى تت�سل بالف�سل يف:

اأو م�سلح���ة للدول������ة ف������ي ممتلكات عقارية واقعة يف دولة املحكمة، اأو  )اأ( حق 
حيازتها اأو ا�ستعمالها، اأو التزام للدولة نا�سئ عن م�سلحتها يف هذه املمتلكات 

اأو حيازتها اأو ا�ستعمالها؛ 
)ب( اأو حق اأو م�سلحة للدولة يف ممتلكات منقولة اأو عقارية ين�ساأ عن طريق الإرث 

اأو الهبة اأو ال�سغور؛ 
اأموال  اأو  الئتمان  ممتلكات  مثل  ممتلكات  اإدارة  للدولة يف  اأو م�سلحة  اأو حق  )ج( 

�سخ�ش مفل�ش اأو ممتلكات �رشكة يف حالة ت�سفيتها.

املادة 14

�مللكية �لفكرية و�ل�صناعية:
باحل�سانة  حتتج  اأن  لدولة  يجوز  ل  ذلك،  غري  على  املعنيتان  الدولتان  تتفق  مل  ما 
من الولية الق�سائية اأمام حمكمة دولة اأخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي 

املحكمة املخت�سة، يف دعوى تت�سل:
1- بالف�سل يف حق للدولة يف براءة اختاع، اأو ت�سميم �سناعي، اأو ا�سم جتاري اأو 
اأ�سكال  اأو اأي �سكل اآخر من  اأو حق املوؤلف،  اأو عالمة جتارية،  عنوان جتاري، 
امللكية الفكرية اأو ال�سناعية يتمتع بقدر من احلماية القانونية، ولو كان موؤقتا، 

يف دولة املحكمة.
عى اأن الدولة قامت به، يف اإقليم دولة املحكمة، على حق من النوع  2- اأو بتعدٍّ يدَّ
املذكور يف الفقرة الفرعية )1( يخ�ش الغري ويتمتع باحلماية يف دولة املحكمة.
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املادة 15

�ل�صرت�ك يف �صركات �أو يف هيئات جماعية �أخرى:
1- ل يجوز لدولة اأن حتتج باحل�سانة من الولية الق�سائية اأمام حمكمة دولة اأخرى، 
تت�سل  دعوى  يف  املخت�سة،  املحكمة  هي  الأخ��رى  الوجوه  جميع  من  تكون 
با�ستاكها يف �رشكة اأو يف هيئة جماعية اأخرى، �سواء كانت متمتعة بال�سخ�سية 
القانونية اأم ل، باعتبارها دعوى تت�سل بالعالقة بني الدولة والهيئة اأو امل�ستكني 

�الآخرين فيها، ب�رشط �أن تكون �لهيئة:

)اأ( فيها م�ستكون من غري الدول اأو املنظمات الدولية.

)ب( واأن�سئت اأو اأ�س�ست وفقاً لقانون دولة املحكمة اأو يقع مقرها اأو مكان عملها 

الرئي�ش يف تلك الدولة.
هذه  مثل  يف  الق�سائية  الولية  من  باحل�سانة  حتتج  اأن  لدولة  يجوز  ذلك،  ومع   -2
�لدعوى �إذ� �تفقت �لدولتان �ملعنيتان على ذلك �أو �إذ� ��شرتط �أطر�ف �لنـز�ع 
ذلك يف اتفاق مكتوب اأو اإذا ت�سمن ال�سك املن�سئ اأو املنظم للهيئة املذكورة 

اأحكاماً بهذا املعنى.

املادة 16

�ل�صفن �لتي متلكها �أو ت�صغلها �لدولة:

اأو  �سفينة  تلك  لدولة  يجوز  ل  ذلك،  غري  على  املعنيتان  الدولتان  تتفق  مل  ما   -1

ت�سغلها اأن حتتج باحل�سانة من الولية الق�سائية اأمام حمكمة دولة اأخرى، تكون 

بت�سغيل  تت�سل  املخت�سة، يف دعوى  املحكمة  الأخرى هي  الوجوه  من جميع 
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تلك ال�سفينة اإذا كانت ال�سفينة، وقت ن�سوء �سبب الدعوى، م�ستخدمة يف غري 

الأغرا�ش احلكومية غري التجارية.

على  ول  امل�ساعدة  البحرية  ال�سفن  اأو  احلربية  ال�سفن  على   1 الفقرة  ت�رشي  ل   -2

ال�سفن الأخرى التي تلكها اأو ت�سغلها دولة وتكون م�ستخدمة، يف ذلك احلني، 

يف اخلدمة احلكومية غري التجارية دون غريها.

3- ما مل تتفق الدولتان املعنيتان على غري ذلك، ل يجوز لدولة اأن حتتج باحل�سانة من 

الوجوه الأخرى  اأخرى، تكون من جميع  اأمام حمكمة دولة  الق�سائية  الولية 

هي املحكمة املخت�سة، يف دعوى تت�سل بنقل حمولة على منت �سفينة تلكها اأو 

ت�سغلها تلك الدولة اإذا كانت ال�سفينة، وقت ن�سوء �سبب الدعوى، م�ستخدمة 

يف غري الأغرا�ش احلكومية غري التجارية.

4- ل ت�رشي الفقرة 3 على اأي حمولة منقولة على منت ال�سفن امل�سار اإليها يف الفقرة 

مزمعا  اأو  م�ستخدمة  وتكون  دول��ة  تلكها  حمولة  اأي  على  ت�رشي  ل  كما   ،2

ا�ستخدامها يف الأغرا�ش احلكومية غري التجارية دون غريها.

التي  امل�سوؤولية  والتقادم وحتديد  الدفع  اأوجه  بجميع  تتم�سك  اأن  للدول  يجوز   -5

تكون متاحة لل�سفن واحلمولت اخلا�سة ومالكيها.

التجاري ل�سفينة  بالطابع احلكومي وغري  اأي دعوى م�ساألة تتعلق  اأثريت يف  اإذا   -6

تلكها اأو ت�سغلها دولة ما اأو حلمولة تلكها دولة ما، فاإن �سهادة موقعة من ممثل 

املحكمة  اإلى  الدولة ومقدمة  تلك  اأخرى يف  �سلطة خمت�سة  اأو من  دبلوما�سي 

تعترب دلياًل عل���ى طابع تلك ال�سفينة اأو احلمولة.
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املادة 17

�لأثر �ملرتتب على �تفاق حتكيم:
اإذا اأبرمت دولة اتفاقاً مكتوباً مع �سخ�ش اأجنبي طبيعي اأو اعتباري يق�سي بعر�ش 
اخلالفات املتعلقة مبعاملة جتارية على التحكيم، ل يجوز لتلك الدولة اأن حتتج باحل�سانة 
من الولية الق�سائية اأمام حمكمة دولة اأخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي 

املحكمة املخت�سة، يف دعوى تت�سل: 
)اأ( ب�سحة اتفاق التحكيم اأو تف�سريه اأو تطبيقه.

)ب( اأو باإجراءات التحكيم.
)ج( اأو بتثبيت اأو اإلغاء قرار التحكيم.

ما مل ين�ش اتفاق التحكيم على غري ذلك.
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الباب الرابع
ح�شانة الدول من الإجراءات اجلربية
يف ما يتعلق بدعوى مقامة اأمام حمكمة

املادة 18

ح�صانة �لدول من �لإجر�ء�ت �جلربية �ل�صابقة ل�صدور �حلكم:
احلجز،  اإج��راءات  مثل  احلكم،  ل�سدور  �سابقة  جربية  اإج��راءات  اتخاذ  يجوز  ل 
واحلجز التحفظي، �سد ممتلكات دولة ما يف ما يت�سل بدعوى مقامة اأمام حمكمة دولة 

اأخرى اإل يف احلالت التالية ويف نطاقها:
اإجراءات من هذا القبيل على  اإذا كانت الدولة قد وافقت �رشاحة على اتخاذ   -1

النحو املبني:

)اأ( باتفاق دويل.

)ب( اأو باتفاق حتكيم اأو يف عقد مكتوب.

)ج( اأو باإعالن اأمام املحكمة اأو بر�سالة خطية بعد ن�سوء ن�زاع بني الطرفني.
2- اأو اإذا كانت الدولة قد خ�س�ست اأو ر�سدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو 

مو�سوع تلك الدعوى.

املادة 19

ح�صانة �لدول من �لإجر�ء�ت �جلربي�ة �لتالية ل�صدور �حلكم:
التحفظ�ي  احلكم، كاحلجز واحلجز  ل�سدور  تالية  اإجراءات جربية  اتخاذ  يجوز  ل 
واحلجز التنفيذي، �سد ممتلكات دولة م�ا يف ما يت�سل بدعوى مقامة اأمام حمكمة دولة 
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اأخرى اإل يف احلالت التالية ويف نطاقها:
اإجراءات من هذا القبيل على النحو  اإذا كانت الدولة قد قبلت �رشاحة اتخاذ   -1

املبني:

)اأ( باتفاق دويل.

)ب( اأو باتفاق حتكيم اأو يف عقد مكتوب.

)ج( اأو باإعالن اأمام املحكمة اأو بر�سالة خطية بع�د ن�سوء ن�زاع بني الطرفني؛ 
2- اأو اإذا كانت الدولة قد خ�س�ست اأو ر�سدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو 

مو�سوع تلك الدعوى.
3- اأو اإذا ثبت اأن الدولة ت�ستخدم هذه املمتلكات اأو تعتزم ا�ستخدامها على وج��ه 
التحديد لأغرا�ش اأخرى غري الأغرا�ش احلكومية غري التجارية، واأنها موجودة 
يف اإقليم دولة املحكمة �رشيطة اأن يقت�رش جواز اتخاذ الإجراءات اجلربية الالحقة 

ل�سدور احلكم على املمتلكات املت�سلة بالكيان املوجهة �سده الدعوى.

املادة 20

�أثر �لقبول بالولية �لق�صائية على �لإجر�ء�ت �جلربية:
يف احلالت التي ت�ستلزم مبوجب املادتني 18 و19 قبول الإجراءات اجلربية، ل يعترب 
قبول ممار�سة الولية الق�سائية مبوجب املادة 7 قبوًل �سمنياً لتخاذ الإجراءات اجلربي�ة.

املادة 21

فئات حمددة من �ملمتلكات:
1- ل تعترب الفئات التالية، ب�سفة خا�سة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات م�س��������تخدمة 
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الأغرا�ش احلكومية  الدولة يف غري  بالتحديد من جانب  ا�ستخدامها  اأو مزمعاً 
غري التجارية مبوجب الفقرة الفرعية )ج( من املادة 19:

)اأ( املمتلكات، مبا فيها اأي ح�ساب م�رشيف، امل�ستخدمة اأو املزمع ا�ستخدامها يف 

اأداء مه��ام البعثة الدبلوما�سية للدولة اأو مراكزها القن�سلية اأو بعثاتها اخلا�سة، اأو 

اإلى  اأو  اأجهزة املنظمات الدولية  اإلى  اأو وفودها  بعثاتها لدى املنظمات الدولية، 

املوؤترات الدولية.

ا�ستخدامها يف  املزمع  اأو  امل�ستخدمة  اأو  الع�سكري  الطابع  ذات  املمتلكات  )ب( 

اأداء مهام ع�سكرية.

)ج( ممتلكات امل�رشف املركزي اأو غريه من ال�سلطات النقدية يف الدولة.

)د( املمتلكات التي تكون جزءاً من التاث الثقايف للدولة اأو ج�زءاً من حمفوظات�ها 

وغري املعرو�س�ة اأو غري املزمع عر�سها للبيع.

)ه�( املمتلكات التي تكون جزءاً من معرو�س���������ات ذات اأهمية علمية اأو ثقافية اأو 

تاريخية وغري املعرو�سة اأو غري املزمع عر�سها للبيع.
2- ل تخ��ل الفقرة 1 باملادة 18 وبالفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من املادة 19.
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الباب اخلام�س
اأحكام متنوعة

املادة 22

تبليغ �صحيفة �لدعوى:

تقام مبوجبها دعوى  اأخرى  بوثيقة  اأو  ق�سائية  بورقة  الدعوى  تبليغ �سحيفة  يتم   -1

�س�د دولة م�ا:

)اأ( وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة الت�طبيق وملزمة لدول�ة املحكمة وللدولة املعنية.

)ب( اأو وفقا لأي ترتيب خا�ش متعلق بالتبليغ بني الطرف املدعي والدولة املعنية، 

اإذا كان قانون دولة املحكمة ل ي�ستبع�ده.

)ج( اأو يف حالة عدم وجود اتفاقية اأو ترتيب خا�ش من هذا القبيل:

)1( بر�سالة موجهة بالطرق الدبلوما�سية اإلى وزارة خارجية الدولة املعنية.

)2( اأو باأي و�سيلة اأخرى مقبولة من الدولة املعنية، اإذا كان قانون دولة املحكمة ل 

ي�ستبعدها.

2- يعترب اأن تبليغ �سحيفة الدعوى بالو�سيلة امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )ج( )1( 

من الفقرة 1 قد ت�م بت�سّل��م وزارة اخلارجية للوثائق.

3- ترفق بهذه الوثائق، عند القت�ساء، ترجمة له�ا اإلى اللغة الر�سمية، اأو اإلى اإحدى 

اللغات الر�سمية، للدولة املعنية.

4- ل يجوز لأي دولة حت�رش للدفاع يف املو�سوع يف دعوى مقامة �سدها اأن تتم�سك 

بعد ذلك باأنه مل تراع يف تبليغ �سحيفة الدعوى اأحكام الفقرتني 1 و3.
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املادة 23

�حلكم �لغيابي:
1- ل يجوز اإ�سدار حكم غيابي �س�د دولة م�ا اإل اإذا وجدت املحكمة اأن��ه:

)�أ( مت ��شتيفاء �ل�رشوط �ملن�شو�س عليها يف �لفقرتني 1 و3 من املادة 22.

)ب( وانق�ست مدة ل تقل عن اأربعة اأ�س�������������هر ابتداء من التاريخ الذي مت فيه اأو 

يعترب اأن�ه قد ت�م فيه، وفقاً للفقرتني 1 و2 من املادة 22، تبليغ الورقة الق�سائية اأو 

اأي�ة وثيقة اأخرى تقام مبوجبها دعوى.

)ج( ول تنعها هذه التفاقية من ممار�سة وليتها.
2- تر�سل ن�سخة من كل حكم غيابي ي�سدر �سد دولة ما اإلى هذه الدولة، م�سحوبة 
الر�سمية  اللغات  اإحدى  اإلى  اأو  الر�سمية  اللغة  اإلى  ل�ه  بتجمة  القت�ساء  عند 
للدولة املعنية، باإحدى الو�سائل املحددة يف الفقرة 1 من املادة 22 ووفقا لأحكام 

تلك الفقرة.
3- ل يجوز اأن تق�ل املهل��ة املحددة لتقدمي طع�ن يف حكم غيابي عن اأربع�ة اأ�سهر ويبداأ 
�رشيانها من التاريخ الذي ت�ت��سلم في�ه الدولة املعنية اأو يعترب اأنها قد ت�سلمت فيه 

ن�سخة احلكم.

املادة 24

�لمتياز�ت و�حل�صانات يف �أثناء �صي�ر �إجر�ء�ت �لدعوى:
1- كل تخل�ف من جانب دولة عن المتثال لأم�ر �سادر من حمكمة دولة اأخرى يطالبها 
بالقيام اأو بالمتناع عن القيام بعمل معني اأو باإب�راز اأي وثيق��ة اأو بالك�سف عن 
اأو كل رف�ش من جانب تلك  اأخرى لأغرا�ش اإحدى الدعاوى،  اأي معلومات 
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الدولة لالمتثال لالأمر املذكور ل ي�ستت�بع اأي نتائج غري النتائج التي قد تن�ساأ عن 
هذا ال�سلوك يف ما يتعلق مبو�سوع الدعوى. وبوج�ه خا�ش، ل يجوز فر�ش 

غرامة اأو عقوبة على الدولة ب�س�����بب هذا التخلف اأو الرف�ش.
الت�سمية،  كانت  اأيا  وديع��ة،  اأو  �سن�د  اأو  كفالة  اأي  بتقدمي  دولة  مطالبة  يجوز  ل   -2
طرفاً  فيها  تكون  دعوى  اأي  يف  الق�سائية  امل�ساريف  اأو  النفقات  لدفع  �سماناً 

مدع���ى علي��ه اأمام حمكمة دولة اأخ��رى.
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الباب ال�ساد�س
اأحكام ختامية

املادة 25

�ملرفق:
ي�سكل مرفق هذه التفاقية جزءاً ل يتجزاأ من التفاقية. 

املادة 26

�لتفاقات �لدولية �لأخرى:
لي�ش يف هذه التفاقية ما مي�ش بحقوق وواجبات الدول الأطراف مبوجب التفاقات 
الدولية القائمة التي تتعلق بامل�سائل التي تتناولها هذه التفاقية؛ وذلك فيما بني اأطراف 

تلك التفاقات.

املادة 27

ت�صوية �ملنازعات:

هذه  تطبيق  اأو  بتف�سري  املتعلقة  املنازعات  ت�سوية  اإلى  الأط��راف  الدول  ت�سعى   -1

التفاقية عن طريق التفاو�ش.

2- اأي ن�زاع بني دولتني طرفني اأو اأكرث ب�ساأن تف�سري اأو تطبيق هذه التفاقية ل تتاأتى 

طلب  على  بناء  يحال،  اأ�سهر،  �ستة  غ�سون  يف  التفاو�ش  طريق  عن  ت�سويته 

الدول  تلك  تتمكن  واإذا مل  التحكيم.  اإلى  الأطراف  الدول  تلك  من  دولة  اأي 

التحكيم، من التفاق على  تاريخ طلب  اأ�سهر من  الأطراف، يف غ�سون �ستة 



382
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف اأن حتيل الن�زاع اإلى 

حمكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقاً للنظام الأ�سا�سي للمحكمة.

3- يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه التفاقية اأو الت�سديق عليها اأو قبولها اأو 

املوافقة عليها اأو الن�سمام اإليها، اأن تعلن اأنها ل تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة 2 

من هذه املادة. ول تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 جتاه اأي دولة 

طرف ت�سدر اإعالناً من هذا القبيل.

4- يجوز لأي دولة طرف ت�سدر اإعالناً وفقاً للفقرة 3 اأن ت�سحب يف اأي وقت اإعالنها 

باإخطار توجهه اإلى الأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة 28

�لتوقيع:

تفتح هذه التفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاين/ يناير 2117، يف مقر 

الأمم املتحدة، نيويورك.

املادة 29

�لت�صديق �أو �لقبول �أو �ملو�فقة �أو �لن�صمام:

1- تخ�سع هذه التفاقية للت�سديق اأو القبول اأو املوافقة.

2- تظل هذه التفاقية مفتوحة لن�سمام اأي دولة.

العام  الأمني  لدى  الن�سمام  اأو  املوافقة  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  تودع �سكوك   -3

لالأمم املتحدة.
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املادة 30

بدء �لنفاذ:
1- يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثالثني الذي يعقب تاريخ اإيداع ال�سك الثالثني 

للت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة. 
2- بالن�سبة لكل دولة ت�سدق على هذه التفاقية اأو تقبلها اأو توافق عليها اأو تن�سم 
اإليها بعد اإيداع ال�سك الثالثني للت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�سمام، 
يبداأ نفاذ التفاقية يف اليوم الثالثني الذي يعقب تاريخ اإيداع تلك الدولة ل�سك 

ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�سمامها. 

املادة 31

نق�س �لتفاقية:
1- يجوز لأي دولة طرف اأن تنق�ش هذه التفاقية باإخطار خطي توجهه اإلى الأمني 

العام لالأمم املتحدة.
2- يكون النق�ش نافذاً بعد �سنة من تاريخ ت�سلم الأمني العام لالأمم املتحدة لالإخطار. 
اأو  الدول  اأي م�ساألة متعلقة بح�سانات  �سارية على  اأن هذه التفاقية تظل  غري 
اأمام  الدول  اإحدى  �سد  مقامة  دعوى  يف  تثار  الق�سائية  الولية  من  ممتلكاتها 
حمكمة دولة اأخرى قبل التاريخ الذي يدخل فيه نق�ش هذه التفاقية حيز النفاذ 

جتاه اأي دولة من الدول املعنية.
3- ل يوؤثِّر النق�ش باأي حال من الأحوال على واجب اأي دولة طرف يف الوفاء باأي 
التزام تت�سمنه هذه التفاقية، وتكون الدولة خا�سعة له مبقت�سى القانون الدويل 

ب�رشف النظر عن هذه التفاقية.
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املادة 32

�لوديع و�لإخطار�ت:
1- يكون الأمني العام لالأمم املتحدة وديع هذه التفاقية.

2- يخطر الأمني العام لالأمم املتحدة، ب�سفته وديعاً لهذه التفاقية، جميع الدول مبا 
يلي:

)اأ( التوقيعات على هذه التفاقية واإيداع �سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة 

اأو الن�سمام اأو اإخطارات النق�ش، وفقاً للمادتني 29 و31.

)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية، وفقاً للمادة 31.

)ج( اأي اأعمال اأو اإخطارات اأو مرا�سالت متعلقة بهذه التفاقية.

املادة 33

حجية �لن�صو�س:
والعربية  وال�سينية  والرو�سية  والإنكليزية  الإ�سبانية  الن�سو�ش  احلجية  يف  تت�ساوى 

والفرن�سية لهذه التفاقية.
واإثباتاً لذلك، قام املوقعون اأدناه، املفو�سون بذلك ح�سب الأ�سول من حكوماتهم، 
بالتوقيع على هذه التفاقية املفتوحة للتوقيع يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك يف 17 

كانون الثاين/ يناير 2115.
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مرفق التفاقية:

تفاهمات ب�صاأن بع�س �أحكام �لتفاقية:
الغر�ش من هذا املرفق هو بيان التفاهمات املتعلقة بالأحكام املعنية.

فيما يتعلق باملادة 10
ي��فهم م�سطلح )ح�سان��ة( امل�ستعمل يف املادة 11 يف �سياق هذه التفاقية ككل.

اأو  املادة 11 ل ت�ستب�ق احلكم يف م�ساألة )اخت�راق حجاب ال�رشكة(،  الفقرة 3 من 
يف امل�سائل املت�سلة باحلالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة ب�سورة 
مق�سودة عن و�سعه املايل اأو يخف�ش لحق�اً اأ�سوله املالية للتهرب من الوفاء مبطلب ما، 

اأو يف م�سائل اأخرى ذات �سلة.

فيما يتعلق باملادة 11
اإن الإ�سارة ف�ي الفقرة 2 )د( من املادة 11 اإلى )امل�سالح الأمني�ة( للدولة امل�ستخِدم�ة 
الدبلوما�سية  البعثات  واأمن  القومي  بالأمن  تتعلق  م�سائل  اإلى معاجلة  بالأ�سا�ش  تهدف 

واملراكز القن�سلية.
مبوجب املادة 41 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية لعام 1961 واملادة 55 من اتفاقية 
فيينا للعالقات القن�سلية لعام 1963، يقع على جميع الأ�سخا�ش امل�سار اإليهم يف هاتني املادتني 
واجب احتام قوانني واأنظمة البلد امل�سيف، مبا يف ذلك احتام قوانني العمل. ويف الوقت 
نف�س�ه، فاإن�ه مبوجب املادة 38 من اتفاقية فيي�ن�ا للعالقات الدبلوما�سية لعام 1961 واملادة 71 
من اتفاقية فيي�ن�ا للعالقات القن�سلية لعام 1963، يقع على الدولة امل�ستقبِ��لة واجب ممار�سة 

وليتها الق�سائية بطريقة ل تخل دون م�سوغ باأداء مهام البعثة اأو املركز القن�سلي.
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فيما يتعلق باملادتني 13 و14
ا�ست��خدمت عبارة )الف�سل( لالإ�سارة لي�ش فقط اإلى التثب�ّ�ت اأو التحقق من وجود 
احلقوق املحمية، بل اأي�ساً لتقييم اأو تقدير جوهرها، مبا يف ذلك فحوى هذه احلقوق 

ونطاقها ومداها.

فيما يتعلق باملادة 17
ت�سمل عبارة )معاملة جتارية( م�سائل ال�ستثمار.

فيما يتعلق باملادة 19
تعني عبارة )كيان( الواردة يف الفقرة الفرعية )ج( الدولة بو�سفها �سخ�سية اعتبارية 
م�ستقلة، اأو وحدة من مكونات دولة احتادية اأو تق�سيماً فرعياً للدول���ة، اأو وكال�����ة للدول�����ة 

اأو جهاز من اأجهزتها اأو غريها من الكيانات، التي تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية م�ستقلة.
تفهم عبارة )املمتلكات املت�سلة بالكيان( الواردة يف الفقرة الفرعية )ج( باأنها تعني 

ما هو اأو�سع من التمل�ك اأو احليازة.
املادة 19 ل ت�ستبق احلكم يف م�ساألة )اختاق حجاب ال�رشكة( اأو يف امل�سائل املت�سلة باحلالة 
اأو  املايل  و�سع�ه  عن  مق�سودة  ب�سورة  خاطئة  معلومات  ما  لدولة  تابع  كيان  فيها  يقدم  التي 

يخف�ش لحقاً اأ�سول�ه املالية للته�رب من الوفاء مبطلب ما، اأو يف م�سائل اأخرى ذات �سل��ة.


