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  الفصل الثالث  
 أهمية  اصة لد  اللجنة مسائل محددة ستكون للتعليقاث عليها

( 2014السادسأة والسأتني ) ةدور الأمأ  تقريأر أن ما تض    الفصأ  الثالأث ترى اللج ة  -33
ل (4)و"محايأأأة الغأأأال  اةأأأوي" (3)موضأأأوعي "اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية"مأأأ  طلبأأأات اسأأأتعال  عأأأ  

ل (5)موضأأوعي "التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات" عأأ ( 2015ومأأ لك يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني )
 و ترّحب سفي معلومات دضافية ي و طلبات ال ت ال تتسم ساامهيةل ل (6)و"القواعد اآلمرة"

ل عأأأأ  2017مأأأأانون الثاين/ي أأأأاير   31ل حبلأأأأول تقأأأأدَّ  في معلومأأأأاتسأأأأوترّحأأأأب اللج أأأأة  -34
االعتبأأار يف تقريأأر مأأ   تؤخأأ  يفلكأأي  املأأ مورة يف الفقأأرة السأأاسقة وعأأ  املسأأائ  التاليأأةلاملسأأائ  

  مقرر م  املقرري  اخلاصنيو

 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية -ألف 
مبأا يف شريعاهتا وممارسأتها الوط يأةل علومات ع  تمبالدول  توافيهاستكون اللج ة ممت ة لو  -35

  في ا  ص املسائ  التالية:  لك ممارسة السلطتني القضائية والت في يةل
 ساحلصانة؛ حتجاجاال )أ( 
 الت اول ع  احلصانة؛ )ب( 
الأأيت تفخأأ  فيهأأا السأألطات الوط يأأة احلصأأانة سعأأني االعتبأأار )التحقيأأقل  املرحلأأة )ج( 

 االهتا ل احملام ة(؛
املعلومأأأات دىل احملأأأامم الوط يأأأة  حتيأأأ لكأأأي  الت في يأأأةدوات املتاحأأأة للسأأألطة اا )د( 
 ؛والفتاوى خبصوص قضية طُرحت أو ميك  أن ُتطرح فيها مسفلة احلصانة املست دات القانونيةو 
الأيت ميكأ  أن تسأتعني هبأا  والتشأاور القانونيأة الدوليأةآليات املسأاعدة والتعأاون  )ه( 

 و السلطات الوط ية يف قضية طُرحت أو ميك  أن ُتطرح فيها مسفلة احلصانة

 انجديد انعو موا -باء 
الطويأأأأ  ااجأأأأ  موضأأأأوعني جديأأأأدي  مهأأأأا: قأأأأررت اللج أأأأة أن تأأأأدرج يف سرنأأأأامج ع لهأأأأا  -36
( خالفأأأة الأأأدول يف دوليأأأة طرفأأأا  فيهأأأا؛ )بال ظ أأأات املتسأأأوية امل اوعأأأات الدوليأأأة الأأأيت تكأأأون  )أ(

__________ 

    و34(ل الفقرة A/69/10) 10 التاسعة والستونل امللحق رقم الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة (3)
   و27الفقرة  لاملرجع نفس  (4)
   و30(ل الفقرة A/70/10) 10الدورة السبعونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (5)
   و31الفقرة  لاملرجع نفس  (6)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
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 ي  املوضوعنيل اسرتشدت اللج ة مبعايري مانت قد اتّفقأت عليهأا اختيار  مسؤولية الدولةو ويف 
(ل و أأأأي مالتأأأأايل: )أ( أن يسأأأتجيب املوضأأأأوع الحتياجأأأأات الأأأأدول 1998يف دورهتأأأا اخل سأأأأني )

غ مرحلأأأة ل )ب( أن يكأأأون املوضأأأوع قأأأد سلأأأوتدوي أأأ   أأأص التطأأأوير التأأأدرني للقأأأانون الأأأدويل في أأأا
أن  والتأأأدوي ل )ج(التأأأدرني متقدمأأأة سالقأأأدر الكأأأايف مأأأ  حيأأأث ممارسأأأة الأأأدول حأأأىت يتأأأيح التطأأأوير 

أال تقتصأأأأر اللج أأأأة علأأأأى حبأأأأث املواضأأأأأيع والتأأأأدوي ل )د( التأأأأدرني يكأأأأون حمأأأأددا  وقأأأأاسال  للتطأأأأوير 
املواضيع اليت متّث  تطورات جديأدة يف القأانون الأدويل والشأواغ   ال ظر يفأيضا  التقليديةل س  ميك ها 

   امللحة اليت هتم اجملت ع الدويل مك و وسرتّحب اللج ة سآراء الدول يف     املواضيع اةديدةو
 سغأأأأرض هأأأأااقرتاحقأأأأد تأأأأود الأأأأدول  مواضأأأأيعب اللج أأأأة سأأأأفي وساإلضأأأأافة دىل  لأأأأكل ترّحأأأأ -37

تلك املقرتحات سبيان أسباب  تدعَّموسيكون مفيدا  لو  .اج ددراجها يف سرنامج ع لها الطوي  ا
 واقرتاحهال مع مراعاة املعايري املشار دليها أعال ل يف اختيار املواضيع


