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 الفصل الثالث
 قضايا محد ة تكون للتعليقات التي تُبدى بشأن ا لهمية خاصة للجنة

 ميؤولية المنظمات الدولية -للف
إن بعض القضايا ال  تتناول املسؤولية الدولية بني الدول  -27

غأ مشمولة ارا ة ال يف مشاريع املواد املتعلقة واملنظمات الدولية 
وسأأأؤولية الأأأأدول عأأأأن األفعأأأأال غأأأأأ املشأأأأروعة دوليأأأأاً الأأأأ  اعتمأأأأدهتا 

وال يف مشأاريع املأواد املتعلقأة  (10)اللجنة يف دورهتا الثالثة وادمسأني
وسؤولية املنظمات الدولية  وتتضمن ح و القضأايا األ أ لة التاليأة: 

اا تأأأأأابع ملنظمأأأأأة دوليأأأأأة يوضأأأأأع اأأأأأت )أ( مأأأأأ  يعأأأأأز   أأأأألوك جهأأأأأ
دولأأة مأأا إىل تلأأك الدولأأة  )ب( مأأ  تعتأأرب موافقأأة منظمأأة  تتأأر 

دولية على ارتحاب دولأة مأا لىلعأل معأني  رفأاً نافيأاً لعأدد مشأروعية 
تتر  تلك الدولة  )ج( م  حي  ملنظمة دولية أن اتج وسؤولية 

علأى مشأأاريع دولأة مأا  وميحأن القأأول إن حأ و املسأامل تأأنظَّم ديا أاً 
املأأأواد املتعلقأأأة وسأأأؤولية الأأأدول عأأأن األفعأأأال غأأأأ املشأأأروعة دوليأأأاً  

أنأأأه دأأأد يحأأأون مأأأن املستحسأأأن أن تعأأأاجل اللجنأأأة حأأأ و املسأأأامل  بيأأأد
معاجلة واضحة  وإذا كان ح ا الرأ  حأو املىلضأل، فمأا حأو الشأحل 
الأأأأ   ينبغأأأأي نظأأأأر حأأأأ و القضأأأأايا فيأأأأه )مشأأأأاريع مأأأأواد أو تقريأأأأر أو 

 أشحال أ ر ( 
وتر أأب اللجنأأة بتعليقأأات احلحومأأات واملنظمأأات الدوليأأة  -28

 ووال ظاهتا يف ح ا التدد 

 طر  األجانب -باء
تر أأأأأب اللجنأأأأأة باملعلومأأأأأات واملال ظأأأأأات الأأأأأ  تقأأأأأدمها  -29

 احلحومات بشفن النقاط التالية:
__________ 

  76الىلقرة ، والتتويب (الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2001  ولية (10)

مسأأأأأأوغات الفأأأأأأرد املنتأأأأأأوه عليهأأأأأأا يف التشأأأأأأريع  )أ( 
 الوطر؛

شخاه/ا تجاا  رو  ومدة التحىلظ على األ )ب( 
األشأأأأأأخاه اداضأأأأأأعني  جأأأأأأراءات الفأأأأأأرد يف املنأأأأأأاط  املختتأأأأأأة 

 الغرض؛ هل ا
مأأا إذا كأأان حيأأ  للشأأخز املفأأرود دون مسأأوغ  )ج( 

 دانوين العودة إىل الدولة ال  طُرد منها؛
نوع العالدة ال  تنشف بني الدولة القاممة بالفرد  )د( 

فيهأأأأا مأأأأرور  ودولأأأأة العبأأأأور يف احلأأأأاالت الأأأأ  يحأأأأون مأأأأن الضأأأأرور 
 الشخز املفرود بدولة العبور 

 الموا   الطبيعية المشتركة -جيم

اللجنأأأأأأأة عأأأأأأأن امتناهنأأأأأأأا جلميأأأأأأأع احلحومأأأأأأأات الأأأأأأأ   تعأأأأأأأرب -30
بشأأأأأفن حتار أأأأأات الأأأأأدول ذات  2007علأأأأأى ا أأأأأتبياهنا لعأأأأأاد  ردت

ر  القاممأأأأأأأأة أ أأأأأأأأيما املعاحأأأأأأأأدات أو الرتتيبأأأأأأأأات األ أأأأأأأأ ، والالتأأأأأأأألة
(  و أأأأأأرت ب Add.1و A/CN.4/607) يتعلأأأأأأ  بأأأأأأالنىلط والغأأأأأأاا فيمأأأأأأا

اللجنأأة باملزيأأد مأأن الأأردود الأأ  تأأرد مأأن احلحومأأات، وال  أأيما الأأ  
تر أأأأل بعأأأأد ردودحأأأأأا علأأأأى اال أأأأتبيان، مأأأأأن أجأأأأل إجأأأأراء تقيأأأأأيم   مل

لتلأأك املمار أأات  وعليأأه، طلبأأت اللجنأأة تعمأأيم اال أأتبيان  كامأأل
املتعلأأأأ  بأأأأالنىلط والغأأأأاا علأأأأى احلحومأأأأات مأأأأرة أ أأأأر ، وتشأأأأجيعها 

ودأأأأأأت نىلسأأأأأأه أيضأأأأأأاً علأأأأأأى تقأأأأأأدمي تعليقأأأأأأات ومعلومأأأأأأات عأأأأأأن ال يف
مسأأأأأفلة أ أأأأأر  تتعلأأأأأ  بقضأأأأأية الأأأأأنىلط والغأأأأأاا، وأأأأأا يف ذلأأأأأك،  أيأأأأأة

وجأأأأأأأه ادتأأأأأأأوه، مسأأأأأأأفلة مأأأأأأأا إذا كأأأأأأأان ينبغأأأأأأأي للجنأأأأأأأة أن  علأأأأأأأى
 املوضوع  تعاجل

 


