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    الثالثالفصل     
  جنةأمهية خاصة لدى اللائل حمددة ستكون للتعليقات عليها مس
ا الســــادســــة   -٢٨ ترى اللجنة أن طلبات االســــتعالم الواردة يف الفصــــل الثالث من تقرير دور

ا )٣("محاية الغالف اجلوي" ) عن موضــــوع٢٠١٤والســــتني ( ، ويف الفصــــل الثالث من تقرير دور
القواعد "، و)٤("التطبيق املؤقت للمعاهدات") عن موضـــــــــــــــوعي ٢٠١٥الســـــــــــــــابعة والســـــــــــــــتني (

ي معلومات إضافية يف هذا الصدد.وجيهة، ال تزال طلبات )٥("اآلمرة   ، وسرتّحب 
ي معلومــات تقــدَّم، حبلول ســـــــــــــــو   -٢٩ عن ، ٢٠١٨كــانون الثــاين/ينــاير   ١٥رتحــّب اللجنــة 

ير كل مقرر االعتبار يف تقر  املسائل املذكورة يف الفقرة السابقة وعن املسائل التالية، لكي تؤخذ يف
  من املقررين اخلاصني.

  حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية  -ألف  
ا وممار   -٣٠ الوطنية، مبا يف ســتها ســتكون اللجنة ممتنة لو توافيها الدول مبعلومات عن تشــريعا

  ذلك ممارسة السلطتني القضائية والتنفيذية، فيما خيص املسائل التالية:
حلصانة؛  )أ(    االحتجاج 
  التنازل عن احلصانة؛  (ب) 
خذ فيها الســــــــــلطات الوطنية احلصــــــــــانة بعني االعتب  (ج)  ار (التحقيق، املرحلة اليت 

ام، احملاكمة)؛   اال
نية املعلومات التنفيذية لكي حتيل إىل احملاكم الوطاألدوات املتاحة للســـــــــــــــلطة   (د) 

  ا مسألة احلصانة؛ واملستندات القانونية والفتاوى خبصوص قضية طُرحت أو ميكن أن ُتطرح فيه
ا  آليات املســــــاعدة والتعاون والتشــــــاور القانوين الدويل اليت ميكن  (هـ)   أن تســــــتعني 

  طرح فيها مسألة احلصانة.السلطات الوطنية يف قضية طُرحت أو ميكن أن تُ 

  مسؤولية الدول خالفة الدول يف  -ء  
ت دولية أو اتفاقا هو مناســـــــب من بكل ماتوافيها الدول  أنســـــــيكون من املفيد للجنة   -٣١

خلالفة يفصــــــادرة عن تشــــــريعات وطنية أو قرارات  احلقوق وااللتزامات  حماكم وطنية فيما يتعلق 
تعلق بتوزيع تلك يأو فيما أو ضـــــدها، دولة ســـــلف دولياً من  عن األفعال غري املشـــــروعةالناشـــــئة 

  احلقوق وااللتزامات.

__________ 
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  موضوعان جديدان  -جيم  
مج عملهـــا الطويـــل األجـــل موضـــــــــــــــوعني جـــديـــدين مهـــا   -٣٢ قررت اللجنـــة أن تـــدرج يف بر
ويف اختيار هذين  .احملاكم واهليئات القضـــــائية الدولية أمام نةالبيّ (ب) ؛ للقانون بادئ العامةامل  (أ)

ا اخلمسني ( ) وهي ١٩٩٨املوضوعني، اسرتشدت اللجنة مبعايري كانت قد اتفقت عليها يف دور
كالتايل: (أ) أن يســــــــــــــتجيب املوضــــــــــــــوع الحتياجات الدول فيما خيص التطوير التدرجيي للقانون 

لقدر الكايف، على  صـــــــــــــــعيد الدويل وتدوينه؛ (ب) أن يكون املوضـــــــــــــــوع قد بلغ مرحلة متقدمة 
ممارســـــــــــــــة الدول، حىت يتيح التطوير التدرجيي والتدوين؛ (ج) أن يكون املوضـــــــــــــــوع حمدداً وقابًال 

أال تقتصر اللجنة على حبث املواضيع التقليدية، بل ميكنها أيضاً للتطوير التدرجيي والتدوين؛ (د) 
م اجملتمع أن تنظر يف املواضـــــــيع اليت تعكس تطورات جديدة يف القانون الدويل وشـــــــواغل ملحة 

راء الدول يف هذين املوضوعني اجلديدين   .الدويل ككل. وسرتّحب اللجنة 
ي مواضـــــــــــيع قد تود الدول اقرتاحها بغرض   -٣٣ إلضـــــــــــافة إىل ذلك، ســـــــــــرتّحب اللجنة  و

مج عملها الطويل األجل. وسيكون مفيداً لو تدعَّم تلك املقرتحات ببيان أسباب  إدراجها يف بر
  اعاة املعايري املشار إليها أعاله، يف اختيار املواضيع.اقرتاحها، مع مر 

وتالحظ اللجنة أن إحياء الذكرى الســــــنوية الســــــبعني لتأســــــيســــــها ســــــيجري أثناء انعقاد   -٣٤
ا الســـبعني يف نيويورك وجنيف وســـيتيح فرصـــة لتبادل اآلراء بني الدول وأعضـــاء اللجنة حول  دور

  اللجنة مستقبًال.املواضيع اليت ميكن أن تنظر فيها 


