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  *A/61/10الوثيقة 

   عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسنيالدويلتقرير جلنة القانون 
  )٢٠٠٦أغسطس / آب١١ -يوليه / متوز٣يونيه و/ حزيران٩ -مايو /أيار ١(

  احملتويات

  الصفحة
  ٧  ........................................................................................تفصيل التسميات والتعابري املختزلة

  ٨  ................................................................................................مالحظة بشأن االقتباسات
  ٩  ........................................................................الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا اجمللد

  الفقرات  الفصل
  ١٩  ١٢-١  ...............................................................تنظيم أعمال الدورة  -  األول

  ١٩  ٣-٢  ..........................................................نةأعضاء اللج  -  ألف
  ١٩  ٦-٤  .........................................أعضاء املكتب واملكتب املوسع  -  باء
  ٢٠  ٨-٧  ..........................................................جلنة الصياغة  -  جيم
  ٢٠  ١٠-٩  .........................................................األفرقة العاملة  -  دال
  ٢١  ١١  ................................................................األمانة  -  هاء
  ٢١  ١٢  ........................................................جدول األعمال  -  واو

  ٢٢  ٢٥-١٣  ...................................واخلمسنيالثامنة ملخص ألعمال اللجنة يف دورهتا   -  الثاين
  ٢٤  ٣٣-٢٦  ..................للجنة بدى بشأهنا أمهية خاصةقات اليت ُتلتعليل حمددة ستكون مسائل  -  الثالث

  ٢٤  ٢٦  ................................................ املشتركةاملوارد الطبيعية  -  ألف
  ٢٤  ٢٨-٢٧  ..............................................مسؤولية املنظمات الدولية  -  باء
  ٢٤  ٢٩  ..............................................التحفظات على املعاهدات  -  جيم
  ٢٤  ٣١-٣٠  ..................)aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة   -  دال
  ٢٥  ٣٣-٣٢  ..................................ستنتاجات األخرى للجنةاملقررات واال  -  هاء

  ٢٦  ٥٠-٣٤  ................................................................احلماية الدبلوماسية  -  الرابع
  ٢٦  ٤٠-٣٤  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ٢٧  ٤٥-٤١  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء
  ٢٧  ٤٦  ..........................................................توصية اللجنة  -  جيم
  ٢٧  ٤٨-٤٧  ..................................................اإلشادة باملقرر اخلاص  -  دال
  ٢٧  ٥٠-٤٩  ...........................اسيةنص مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوم  -  هاء

  ٢٧  ٤٩  .............................................نص مشاريع املواد  -١
  ٢٩  ٥٠  .............................نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢

  ٣٠  ............................................................ أحكام عامة-الباب األول
  ٣٠  .........................................................التعريف والنطاق  -١املادة 
  ٣٢  ........................................احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية  -٢املادة 

__________  
  .١٠ لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقماُوزعت يف بادئ األمر بوصفها إحدى   *  
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  ٣٣  ................................................................. اجلنسية-الباب الثاين
  ٣٣  ............................................................ مبادئ عامة-الفصل األول

  ٣٣  .........................................توفري احلماية من ِقبل دولة اجلنسية  -٣املادة 
  ٣٣  .................................................... األشخاص الطبيعيون-الفصل الثاين

  ٣٣  .............................................دولة جنسية الشخص الطبيعي  -٤املادة 
  ٣٥  ..........................................استمرار جنسية الشخص الطبيعي  -٥املادة 
  ٣٨  ....................................اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة ثالثة  -٦املادة 
  ٣٩  ......................... من دول اجلنسيةاجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة  -٧املادة 
  ٤٢  .......................................األشخاص عدميو اجلنسية والالجئون  -٨املادة 

  ٤٤  ................................................. األشخاص االعتباريون- الفصل الثالث
  ٤٤  ......................................................دولة جنسية الشركة  -٩املادة 
  ٤٥  ..................................................استمرار جنسية الشركة  -١٠املادة 
  ٤٦  .......................................................محاية محلة األسهم  -١١املادة 
  ٥٠  ....................................الضرر املباشر الذي يلحق حبملة األسهم  -١٢املادة 
  ٥١  ...........................................األشخاص االعتباريون اآلخرون  -١٣املادة 

  ٥٢  ................................................... سبل االنتصاف احمللية-الباب الثالث
  ٥٢  .............................................استنفاد سبل االنتصاف احمللية  -١٤املادة 
  ٥٥  ....................حاالت االستثناء من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية  -١٥املادة 

  ٦٠  ........................................................... أحكام متنوعة-الباب الرابع
  ٦٠  ...........................ءات خالف احلماية الدبلوماسيةالتدابري أو اإلجرا  -١٦املادة 
  ٦٢  ............................................القواعد اخلاصة للقانون الدويل  -١٧املادة 
  ٦٢  ........................................................محاية أطقم السفن  -١٨املادة 
  ٦٤  ......................................................املمارسة املوصى هبا  -١٩املادة 

املسؤولية (املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل   - اخلامس
  ٦٨  ٦٧-٥١  .....)لة اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرةالدولية يف حا

  ٦٨  ٥٨-٥١  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ٧٠  ٦٢-٥٩  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء
  ٧٠  ٦٣  ..........................................................توصية اللجنة  -  جيم
  ٧٠  ٦٥-٦٤  ..................................................اإلشادة باملقرر اخلاص  -  دال
سارة يف حالة الضرر العابر للحدود نص مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخل  -  هاء

  ٧٠  ٦٧-٦٦  ...............................................الناجم عن أنشطة خطرة
  ٧٠  ٦٦  ...........................................نص مشاريع املبادئ  -١
  ٧٢  ٦٧  ...........................نص مشاريع املبادئ والتعليقات عليها  -٢

مشاريع املبادئ املتعلقة بتوزيع اخلسارة يف حالة الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن                 
  ٧٢  .........................................................................خطرة أنشطة
  ٧٤  ...............................................................................ديباجة
  ٧٥  ..............................................................التطبيقنطاق   -١املبدأ 
  ٧٨  .....................................................املصطلحات املستخدمة  -٢املبدأ 
  ٨٩  ..................................................................األهداف  -٣املبدأ 
  ٩٥  ....................................................التعويض السريع والوايف  -٤املبدأ 
  ١٠٣  ...........................................................تدابري االستجابة  -٥املبدأ 
  ١٠٦  ..............................................سبل االنتصاف الدولية واحمللية  -٦املبدأ 
  ١١١  .....................................................وضع ُنظم دولية حمددة  -٧املبدأ 
  ١١٢  .....................................................................التنفيذ  -٨املبدأ 
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  ١١٣  ٧٦-٦٨  ...........................................................د الطبيعية املشتركةاملوار  - السادس
  ١١٣  ٦٩-٦٨  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ١١٣  ٧٤-٧٠  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء
نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل بشأن قانون طبقات   -  جيم

  ١١٣  ٧٦-٧٥  .............................................املياه اجلوفية العابرة للحدود
  ١١٣  ٧٥  .............................................نص مشاريع املواد  -١
  ١١٧  ٧٦  .............................نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢

  ١١٧  ..............................................قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
  ١١٨  .................................................................. مقدمة-الباب األول

  ١١٨  ..................................................................النطاق  -١املادة 
  ١٢٠  ...................................................املصطلحات املستخدمة  -٢املادة 

  ١٢٢  ............................................................. مبادئ عامة-الباب الثاين
  ١٢٢  .............................................سيادة دول طبقة املياه اجلوفية  -٣املادة 
  ١٢٣  .................................................االنتفاع املنصف واملعقول  -٤املادة 
  ١٢٤  .............................العوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف واملعقول  -٥املادة 
  ١٢٦  ......اجلوفية األخرى االلتزام بعدم التسبب يف ضرر ذي شأن لدول طبقة املياه  -٦املادة 
  ١٢٧  .....................................................االلتزام العام بالتعاون  -٧املادة 
  ١٢٨  .........................................التبادل املنتظم للبيانات واملعلومات  -٨املادة 

  ١٣٠  ................................................ احلماية والصون واإلدارة-الباب الثالث
  ١٣٠  ..........................................محاية الُنظم اإليكولوجية وصوهنا  -٩املادة 
  ١٣١  .................................................مناطق التغذية والتصريف  -١٠املادة 
  ١٣٢  ........................................منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه  -١١املادة 
  ١٣٣  ...................................................................الرصد  -١٢املادة 
  ١٣٥  ..................................................................اإلدارة  -١٣املادة 

  ١٣٦  .......................................ثر يف الدول األخرى األنشطة اليت تؤ-الباب الرابع
  ١٣٦  ......................................................األنشطة املخطط هلا  -١٤املادة 

  ١٣٨  ......................................................... أحكام متنوعة-الباب اخلامس
  ١٣٨  ....................................التعاون العلمي والتقين مع الدول النامية  -١٥املادة 
  ١٤٠  .........................................................حاالت الطوارئ  -١٦املادة 
  ١٤٢  ......................................... املسلحةالرتاعاتاحلماية يف وقت   -١٧املادة 
  ١٤٣  ..................الوطين املتعلقة بالدفاع الوطين أو األمنالبيانات واملعلومات   -١٨املادة 
  ١٤٤  .....................................االتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقليمية  -١٩املادة 

  ١٤٥  ٩١-٧٧  .........................................................مسؤولية املنظمات الدولية  - السابع
  ١٤٥  ٧٩-٧٧  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ١٤٥  ٨٩-٨٠  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء
سؤولية املنظمات الدولية اليت اعتمدهتا اللجنة نص مشاريع املواد املتعلقة مب  -  جيم

  ١٤٨  ٩١-٩٠  ..................................................بصفة مؤقتة حىت اآلن
  ١٤٨  ٩٠  .............................................نص مشاريع املواد  -١
نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا   -٢

  ١٥١  ٩١  ...............................................الثامنة واخلمسني
  ١٥٢  ......................................... الظروف النافية لعدم املشروعة-الفصل اخلامس

  ١٥٢  ..................................................................املوافقة  -١٧املادة 
  ١٥٣  ........................................................الدفاع عن النفس  -١٨املادة 
  ١٥٤  ...........................................................التدابري املضادة  -١٩املادة 
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  ١٥٤  .............................................................القوة القاهرة  -٢٠املادة 
  ١٥٥  ..............................................................حالة الشدة  -٢١املادة 
  ١٥٥  ................................................................الضرورة  -٢٢املادة 
  ١٥٧  ..................................................االمتثال للقواعد القطعية  -٢٣املادة 
  ١٥٧  ...............................نتائج االحتجاج بظرف ناٍف لعدم املشروعية  -٢٤املادة 

  ١٥٨  .................... مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دولية-)س(الفصل 
تقدمي دولة للعون أو املساعدة إىل منظمة دولية يف ارتكاب فعل غري مـشروع                -٢٥املادة 

  ١٥٩  ....................................................................دولياً
ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة يف ارتكاب منظمة دولية لفعل غـري مـشروع       -٢٦املادة 

  ١٥٩  ....................................................................دولياً
  ١٦٠  ...................................................إكراه دولة ملنظمة دولية  -٢٧املادة 
  ١٦٠  .........................املسؤولية الدولية يف حالة منح صالحية ملنظمة دولية  -٢٨املادة 
مسؤولية الدولة العضو يف منظمة دولية عن فعل غري مشروع دوليـاً ترتكبـه                -٢٩املادة 

  ١٦٢  .............................................................املنظمة تلك
  ١٦٤  ...........................................................أثر هذا الفصل  -٣٠املادة 

  ١٦٥  ١٥٩-٩٢  .........................................................التحفظات على املعاهدات  - الثامن
  ١٦٥  ١٠٠-٩٢  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ١٦٦  ١٥٧-١٠١  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء

  ١٦٦  ١١٨-١٠٨  .................عرض املقرر اخلاص اجلزء الثاين من تقريره العاشر  -١
  ١٦٨  ١٤٣-١١٩  ................................................ملخص املناقشة  -٢
  ١٧٠  ١٥٧-١٤٤  .......................................استنتاجات املقرر اخلاص  -٣

ملتعلقة بالتحفظات على املعاهدات اليت نص مشاريع املبادئ التوجيهية ا  -  جيم
  ١٧١  ١٥٩-١٥٨  ....................................اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن

  ١٧١  ١٥٨  ..................................نص مشاريع املبادئ التوجيهية  -١
نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة   -٢

  ١٧٨  ١٥٩  ..........................بصفة مؤقتة يف دورهتا الثامنة واخلمسني
  ١٧٨  .................................................ت واإلعالنات التفسرييةصحة التحفظا  -٣

  ١٧٩  .............................................التحفظات اليت جتيزها املعاهدة  ١-٣
  ١٨٣  .....................................التحفظات اليت حتظرها املعاهدة صراحة  ١-١-٣
  ١٨٧  ..................................................تعريف التحفظات احملدَّدة  ٢-١-٣
  ١٩٢  .....................................جواز إبداء حتفظات ال حتظرها املعاهدة  ٣-١-٣
  ١٩٤  ..............................................جواز إبداء التحفظات احملددة  ٤-١-٣
  ١٩٥  ...........................................................نطاق التعاريف  ٦-١
  ١٩٦  ......اإلجراءات يف حالة التحفظات غري الصحيحة بصورة بّينة]  مكررا٧ً-١- ٢ [٨-١-٢

  ١٩٨  ١٧٧-١٦٠  ...........................................................األفعال االنفرادية للدول  - التاسع
  ١٩٨  ١٦٦-١٦٠  ................................................................مقدمة  -ألف
  ١٩٨  ١٧٠-١٦٧  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء
  ٢٠٠  ١٧٢-١٧١  ..................................................اإلشادة باملقرر اخلاص  -  جيم
املبادئ التوجيهية اليت تنطبق على اإلعالنات االنفرادية للدول اليت ميكن نص   -  دال

  ٢٠٠  ١٧٧-١٧٣  ...........................أن ُتنشئ التزامات قانونية واليت اعتمدهتا اللجنة
  ٢٠٠  ١٧٦  ..........................................نص املبادئ التوجيهية  -١
نص املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف   -٢

  ٢٠١  ١٧٧  ........................................دورهتا الثامنة واخلمسني
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  ٢٠١  ....مبادئ توجيهية تنطبق على اإلعالنات االنفرادية للدول اليت ميكن أن ُتنشئ التزامات قانونية
  ٢٠٢  .............................................................................  ١املبدأ 
  ٢٠٢  .............................................................................  ٢املبدأ 
  ٢٠٢  .............................................................................  ٣املبدأ 
  ٢٠٣  .............................................................................  ٤املبدأ 
  ٢٠٤  .............................................................................  ٥املبدأ 
  ٢٠٥  .............................................................................  ٦املبدأ 
  ٢٠٥  .............................................................................  ٧املبدأ 
  ٢٠٦  .............................................................................  ٨املبدأ 
  ٢٠٧  .............................................................................  ٩املبدأ 
  ٢٠٧  ............................................................................. ١٠املبدأ 

  ٢٠٨  ٢١١-١٧٨  .............................................. املسلحة على املعاهداتالرتاعاتآثار   - العاشر
  ٢٠٨  ١٨٠-١٧٨  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ٢٠٨  ٢١١-١٨١  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء

  ٢٠٨  ١٨٥-١٨٢  ..................................مالحظات عامة على املوضوع  -١
  ٢٠٨  ١٨٣-١٨٢  .........................عرض املقرر اخلاص لتقريره الثاين  )أ(
  ٢٠٨  ١٨٤  .........................................ملخص املناقشة  )ب(
  ٢٠٨  ١٨٥  ........................حظات اخلتامية للمقرر اخلاصاملال  )ج(

  ٢٠٩  ١٨٨-١٨٦  .............................................. النطاق-١املادة   -٢
  ٢٠٩  ١٨٦  ........................عرض املقرر اخلاص ملشروع املادة  )أ(
  ٢٠٩  ١٨٧  .........................................ملخص املناقشة  )ب(
  ٢٠٩  ١٨٨  ........................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

  ٢٠٩  ١٩٨-١٨٩  ............................... املصطلحات املستخدمة-٢املادة   -٣
  ٢٠٩  ١٩٠-١٨٩  ........................روع املادةعرض املقرر اخلاص ملش  )أ(
  ٢٠٩  ١٩٦-١٩١  .........................................ملخص املناقشة  )ب(
  ٢١٠  ١٩٨-١٩٧  ........................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

  ٢١٠  ٢٠٠-١٩٩  .............................. اإلهناء أو التعليق التلقائي-٣املادة   -٤
  ٢١٠  ١٩٩  ........................عرض املقرر اخلاص ملشروع املادة  )أ(
  ٢١١  ٢٠٠  .........................................ملخص املناقشة  )ب(

حالة نـزاع    ملعاهدات لإلهناء أو التعليق يف     دالئل قابلية ا   -٤املادة    -٥
  ٢١١  ٢٠٤-٢٠١  ........................................................مسلح

  ٢١١  ٢٠٢-٢٠١  ........................عرض املقرر اخلاص ملشروع املادة  )أ(
  ٢١١  ٢٠٣  .........................................ملخص املناقشة  )ب(
  ٢١١  ٢٠٤  ........................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(

  ٢١١  ٢٠٦-٢٠٥  ................. األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات-٥املادة   -٦
  ٢١١  ٢٠٥  ........................اخلاص ملشروع املادةعرض املقرر   )أ(
  ٢١١  ٢٠٦  .........................................ملخص املناقشة  )ب(

  ٢١٢  ٢٠٨-٢٠٧  ........املسلح  املعاهدات املتعلقة بسبب اللجوء إىل النـزاع-٦املادة   -٧
  ٢١٢  ٢٠٧  ........................عرض املقرر اخلاص ملشروع املادة  )أ(
  ٢١٢  ٢٠٨  .........................................ملخص املناقشة  )ب(

املستمدة مـن     نفاذ املعاهدات بناء على الداللة الضرورية      -٧املادة    -٨
  ٢١٢  ٢١١-٢٠٩  ........................................موضوعها والغرض منها

  ٢١٢  ٢٠٩  ........................عرض املقرر اخلاص ملشروع املادة  )أ(
  ٢١٢  ٢١٠  .........................................ملخص املناقشة  )ب(
  ٢١٢  ٢١١  ........................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  )ج(
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  ٢١٣  ٢٣٢-٢١٢  ..............................)aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة   - عشراحلادي
  ٢١٣  ٢١٣-٢١٢  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ٢١٣  ٢٣٢-٢١٤  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء

  ٢١٣  ٢١٩-٢١٥  .....................................عرض املقرر اخلاص لتقريره  -١
  ٢١٣  ٢٢٩-٢٢٠  ................................................ملخص املناقشة  -٢
  ٢١٤  ٢٣٢-٢٣٠  ...............................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣

  ٢١٦  ٢٥١-٢٣٣  ............... الدويلالصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون:  الدويل القانونؤزجت  - عشرالثاين
  ٢١٦  ٢٣٦-٢٣٣  ................................................................مقدمة  -  ألف
  ٢١٧  ٢٣٩-٢٣٧  ......................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء
  ٢١٧  ٢٤٠  ..........................................اإلشادة بفريق الدراسة ورئيسه  -  جيم
  ٢١٧  ٢٥١-٢٤١  ....................................................تقرير فريق الدراسة  -  دال

  ٢١٧  ٢٥٠-٢٤١  ........................................................اخللفية  -١
  ٢١٩  ٢٥١  ................................استنتاجات أعمال فريق الدراسة  -٢

  ٢١٩  .....................................................................امعرض ع  )أ(
  ٢٢٠  ......................................."القانون اخلاص ُيبطل القانون العام"قاعدة   )ب(
  ٢٢١  ..................................................")القائمة بذاهتا("الُنظم اخلاصة   )ج(
  ٢٢٢  ...................... من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٣١من املادة ) ج(٣الفقرة   )د(
  ٢٢٤  ................................................أوجه التنازع بني القواعد املتتابعة  )ه(
الكافـة،   القواعد اآلمـرة، وااللتزامـات ِقبـل   : التسلسل اهلرمي يف القانون الدويل   )و(

  ٢٢٥  ............................................ من ميثاق األمم املتحدة١٠٣ واملادة
  ٢٢٨  ٢٩١-٢٥٢  ................................................ واستنتاجاهتا األخرىاللجنةمقررات   - عشرالثالث

  ٢٢٨  ٢٥٢  .........................................................طرد األجانب  -  ألف
  ٢٢٨  ٢٦٩-٢٥٣  ........................برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها  -  باء

  ٢٢٨  ٢٦١-٢٥٦  ....................................ل األجلبرنامج العمل الطوي  -١
  ٢٣٠  ٢٦٧-٢٦٢  ............................................الوثائق واملنشورات  -٢
  ٢٣١  ٢٦٨  .......االجتماع مع خرباء األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان  -٣
  ٢٣١  ٢٦٩  .......................................................األتعاب  -٤

  ٢٣١  ٢٧٠  ......................موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة واخلمسني للجنة  -  جيم
  ٢٣١  ٢٧٤-٢٧١  .............................................التعاون مع اهليئات األخرى  -  دال
  ٢٣١  ٢٧٦-٢٧٥  .....................متثيل اللجنة يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة  -  هاء
  ٢٣١  ٢٩١-٢٧٧  ..........................................احللقة الدراسية للقانون الدويل  -  واو

  املرفقات
  ٢٣٥  ...............................................حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية  -  األول  
  ٢٤٧  ............................................................حصانة املنظمات الدولية من الوالية القضائية  -  الثاين  
  ٢٥٤  ..................................................................محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  -  الثالث  
  ٢٦٨  .............................................محاية البيانات الشخصية يف إطار تدفق املعلومات عرب احلدود  -  الرابع  
  ٢٨٥  ..........................................................................الوالية القضائية خارج اإلقليم  - اخلامس  

  


