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  العامة اجلمعية اختذته قرار

 ])A/62/446( السادسة اللجنة تقرير على بناء[
 

 دوليا املشروعة غري األفعال عن الدول مسؤولية - ٦٢/٦١
 ،العامة اجلمعية إن 
ــشري إذ  ــا إىل تـ ــؤرخ ٥٦/٨٣ قرارهـ ــانون ١٢ املـ ــسمرب/األول كـ ــذي ،٢٠٠١ ديـ  الـ

 تـشري وإذ دوليـا، املـشروعة غـري األفعـال عـن ولالد مبسؤولية املتعلقة املواد نص مرفقه يتضمن
ــه تعــرض الــذي ٢٠٠٤ ديــسمرب/األول كــانون ٢ املــؤرخ ٥٩/٣٥ قرارهــا إىل كــذلك  مــع في

 واد،امل هذه احلكومات رانظأ على الثناء
 النحـو على تدرجييا، وتطويره الدويل القانون لتدوين املستمرة األمهية على شددت وإذ 

 املتحدة، األمم ميثاق من ١٣ املادة من )أ( ١ الفقرة يف إليه املشار
 كتـسيي دوليـا املـشروعة غـري األفعـال عـن الـدول مـسؤولية موضـوع أن تالحظ وإذ 

 الدول، بني العالقات يف كربى أمهية
 عـنو بأنواعها الدولية احملاكم عن الصادرة القرارات جمموعة التقدير مع تالحظ وإذ 

 ،)١(العام األمني عدهاأ واليت املواد هذه إىل اإلشارة فيها ترد اليت ،اهليئات من غريها
 مبـسؤولية املتعلقـة املـواد احلكومـات رانظـأ على الثناء مع أخرى مرة عرضت - ١ 

 مناسـب إجـراء اختـاذ أو اعتمادهـا سألةمبـ مساس دون دوليا، املشروعة غري األفعال عن الدول
 مستقبال؛ بشأا آخر

 أي علـى مكتوبة تعليقات تقدمي إىل احلكومات عوةد العام األمني إىل تطلب - ٢ 
 املواد؛ هذه بشأن مستقبال يتخذ إجراء

_______________

)١( A/62/62و  Corr.1و  Add.1. 
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 عــن صادرةالــ القـرارات جمموعــة يــستكمل أن العـام األمــني إىل أيــضا تطلـب - ٣ 
 وأن املـواد هـذه إىل اإلشـارة فيهـا تـرد الـيت اهليئـات، مـن غريهـاعـنو بأنواعها الدولية احملاكم
 األمـني إىل كـذلك وتطلب الشأن، هذا يف ممارساا عن معلومات تقدمي إىل احلكومات يدعو
 كاف؛ بوقت والستني اخلامسة دورا بدء قبل املواد هذه يقدم أن العام

 البنــد والــستني اخلامــسة لــدورا املؤقــت أعماهلــا جــدول يف تــدرج أن تقــرر - ٤ 
 فريـق إطار يف القيام، تواصل أنو ،“دوليا املشروعة غري األفعال عن الدول مسؤولية” املعنون
 غـري األفعـال عن الدول مسؤولية بشأن اتفاقية وضع مسألة دراسة السادسة، للجنة تابع عامل

 .املواد هذه إىل استنادا آخر مناسب إجراء اختاذ أو دوليا املشروعة
 ٦٢ العامة اجللسة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٦


