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[بناء على تقرير اللجنة السادسة )](A/74/421

 - 180/74مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييري إىل قرارها  83/56املؤرخ  12كانون األول/ديســم  2001الذي يتضــمن مرهقن ن
املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األهعال غري املشروعة دوليا ،وإذ تشري أيضا إىل تقرير جلنة القانون الدويل
عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن( ،)1وإذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري كذل إىل قراراهتا  35/59املؤرخ  2كانون األول/
ديس ـ ـ ــم  2004و  61/62املؤرخ  6كانون األول/ديس ـ ـ ــم  2007و  19/65املؤرخ  6كانون األول/
ديس ـ ـ ــم  2010و  104/68املؤرخ  16كانون األول/ديس ـ ـ ــم  2013و  133/71املؤرخ  13كانون
األول/ديسم  2016اليت تزكِّي هيها املواد لنظر احلكومات،
وإذ تشدد على األمهية املستمرة لتدوين القانون الدويل وتطويره التدرجيي ،على النحو املشار إلين
يف الفقرة ( 1أ) من املادة  13من ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تالحظ أن موضــوس مســؤولية الدول عن األهعال غري املشــروعة دوليا يكتســي أمهية ك
العالقات بن الدول،

يف

_________________

( )1الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السادسة واخلمسون ،امللحق رقم  10والتصويب ( A/56/10و

)19-22339 (A

**1922339

.)A/56/10/Corr.1

مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا

A/RES/74/180

وإذ تالحظ مع التقدير اجملموعة اليت أعدها األمن العام لقرارات احملاكم الدولية أبنواعها وغريها
من اهليئات اليت تشري إىل املواد(،)2
وإذ تالحظ املنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتعلقـة مبـا إذا كـان ينبدي للـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أن تـدر
اإلجرائية املتعلقة ابإلجراءات احملتمل اختاذها استنادا إىل املواد،

ي اخليـارات

وإذ تالحظ أيضييا احلوار غري الرمسي بن الدول األعضــاء بشــان املســائل املوضــوعية خالل الفرتة
الفاصلة بن الدورتن احلادية والسبعن والرابعة والسبعن للجمعية العامة؛
 - 1تواص ي ي اإلقرار أبمهية وهائدة املواد املتعلقة مبس ـ ــؤولية الدول عن األهعال غري املش ـ ــروعة
دوليا( )3وتزكيها مرة أخر لنظر احلكومات دون اإلخالل مبس ـ ـ ــالة اعتمادها أو اختاذ إجراء مناس ـ ـ ــب خر
بشاهنا مستقبال؛
 - 2تطلب إىل األمن العام دعوة احلكومات إىل تقدمي مزيد من التعليقات اخلطية على أي
إجراء يتخذ مستقبال بشان املواد؛
 - 3حتيط علما بتعليقات احلكومات ومالحظاهتا( )4واملناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اليت أجريت يف اللجنة
السـادسـة خالل دورات اجلمعية العامة السـادسـة واخلمسـن والتاسـعة واخلمسـن والثانية والسـتن واخلامسة
والس ـ ــتن والثامنة والس ـ ــتن واحلادية والس ـ ــبعن والرابعة والس ـ ــبعن بش ـ ــان مس ـ ــؤولية الدول عن األهعال غري
املشروعة دوليا؛
-4

تقر أبن عددا متزايدا من قرارات احملاكم الدولية أبنواعها وغريها من اهليئات يشري إىل املواد؛

 - 5تطلب إىل األمن العام أن يستكمل التقرير التقين الذي يتضمن ،على شكل جداول،
ما يرد من إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات إىل املواد يف اموعة قرارات احملاكم الدولية أبنواعها وغريها من اهليئات اليت أعدت
منذ عام  ،2001إىل جانب ما يرد من إش ـ ـ ــارات إىل املواد يف البياةت املقدمة من الدول األعض ـ ـ ــاء أمام
احملـاكم الـدوليـة أبنواعهـا وغريهـا من اهليئـات منـذ عـام  ،2001وتطلـب كـذلـ إىل األمن العـام أن يقـدم
هذا التقرير خالل دورهتا السابعة والسبعن؛
 - 6تقر ابحتمال أن تطلب إىل األمن العام يف دورهتا السـ ـ ـ ـ ــابعة والسـ ـ ـ ـ ــبعن أن يقدم إليها
معلومات عن ي اخليارات اإلجرائية املتعلقة ابإلجراءات احملتمل اختاذها اســتنادا إىل املواد ،دون املســا
مبسالة ما إذا كانت تل اإلجراءات احملتمل اختاذها مناسبة أم ال؛
 - 7تطلب إىل األمن العـام أن حي ِّـد اموعـة قرارات احملـاكم الـدوليـة أبنواعهـا وغريهـا من

اهليئات اليت ترد هيها اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إىل املواد وأن يدعو احلكومات إىل تقدمي معلومات عن ممارسـ ـ ـ ـ ــاهتا يف هذا
الشان ،وتطلب أيضا إىل األمن العام أن يقدم تل املادة قبل بدء دورهتا السابعة والسبعن بوقت كاف؛
 - 8تنوه ابحلوار البناء الذي جر يف سـ ـ ــياق الفريق العامل التاب للجنة السـ ـ ــادسـ ـ ــة خالل
الدورة الرابعة والس ــبعن للجمعية العامة ،وتش ــج ي الدول األعض ــاء على مواص ــلة إجراء حوار بش ــان
املسائل املوضوعية على حنو غري رمسي خالل الفرتة السابقة على الدورة السابعة والسبعن للجمعية العامة؛
_________________

( )2انظر  A/62/62و  A/62/62/Corr.1و  A/62/62/Add.1و  A/65/76و  A/68/72و  A/71/80و  A/71/80/Add.1و .A/74/83
( )3القرار  ،83/56املرهق.
( )4انظر  A/62/63و  A/62/63/Add.1و  A/65/96و  A/65/96/Add.1و  A/68/69و  A/68/69/Add.1و  A/71/79و .A/74/156
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 - 9تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعن البند املعنون
”مسـ ــؤولية الدول عن األهعال غري املشـ ــروعة دوليا“ وأن تواصـ ــل البح  ،يف إفار هريق عامل لب للجنة
السادسة وهبدف اختاذ قرار ،يف مسالة وض اتفاقية بشان مسؤولية الدول عن األهعال غري املشروعة دوليا
أو اختاذ إجراء مناسب خر استنادا إىل هذه املواد.
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