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 اإلفريقية –ستشارية القانونية اآلسيوية المنظمة اال
 

 المشروحجدول األعمال المؤقت 
 والخمسين السادسةلدورة السنوية ل

 

 بي، جمهورية كينياو ر ني
 م7112أيار / مايو 5 – 1

 
I. مقدمة 
 

( من القواعد 1) 11 مادة رقمبموجب الالتالي تم إعداد جدول األعمال المؤقت  .1
الدورة السنوية الحادية واألربعين  حتىعلمًا بأنه و . آلكو لمنظمةالقانونية 
البنود  كانت (،م2002 عام) في أبوجا نيجيريا، تعقدالتي للمنظمة، 
في الدورات السنوية وكانت تتداول جدول أعمال المنظمة ل كلها الموضوعية

. مع ذلك، قبل بنود جدول األعمال كافة حول التقاريرتقوم بإعداد  العامة األمانة
عام ل، جمهورية كوريا، )ؤو الدورة السنوية الثانية واألربعين التي عقدت في سي

 كافة تقسيم بالعام األمين  لتلك الدورة ضيفةست( اقترحت الحكومة المم2002
مزيد  توفيربهدف  وذلك متداولةالمتداولة وغير البنود الإلى بنود جدول األعمال 
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جراء الوقت لتبادل اآلراء والخبرات و ن م مناقشات مكثفة حول البنود المتدوالة ا 
أول مرة  هذا النهج المبتكر تم تنفيذو  .التنظيميةبنود ال حول مناقشةالفضاًل عن 

التي عقدت في سيؤول ويواصل اتباعه منذ  الدروة السنوية الثانية واألربعينخالل 
المداوالت حول القرارات، سيتم  تشجيعأجل  وباإلضافة إلى ذلك، من. ذلك الحين

ن التي يتم إرفاقها في يالخمسو  السادسة القرارات في الدورة السنوية مشروعتبني 
 .1التداول نهاية كل تقرير

 
تنزانيا،  سالم،دار الفي التي عقدت  94ومن جهة أخرى، منذ الدورة السنوية الـ .2

نفسه يقدم كذلك و  واحد   مجلد   في تنشر البنود غير المتداولة تكان ،(م2010)
 قد أوصتالسنوات الماضية، العديد من الدول األعضاء. خالل  أمام للنظر فيها

اإلجراءات التقشفية التي ستعتمدها المنظمة، بما فيها خفض بالدول األعضاء 
منذ الدورة السنوية وامتثااًل لهذا المالحظة،  على منشوراتها. المتكبدة التكاليف

جدول األعمال غير  بنود التقرير عن األمانة العامة تنشرال م( 2019) 32الـ
بنود بشأن وبناءًا على ذلك، سوف ال يتم صياغة مشروع القرارات المتداولة. 

ومع ذلك، في  .جدول األعمال غير المتداولة وكما ال يتم المناقشة عليها
 اجة.، سوف يتم تلبية الحكمتداول   المستقبل، عندما يتم اتخاذ بند  

 
التي عقدت في بكين، جمهورية الصين الشعبية، تم  39بما أن الدورة السنوية الـ .2

تقديم الموضوع الفرعي لجدول األعمال ذات الصلة للمسائل الموضوعية في 
في الدورة السنوية  .بين الدول األعضاء المركزة المناقشاتتهدف إجراء  محاولة  

مايو  3 – 1جمهورية كينيا في الفترة من نيروبي،  ستعقد في التي القادمة، 35ـال

                                                 
1
م، هذا 9002التي عقد في بوتراجايا، ماليزيا عام  ،للدورة السنوية الثامنة واألربعين لجنة الصياغة قد اقترحت  

 اإلبتكار.
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تركز س المسائل التنظيمية،فيما يتعلق بفي البنود  النظر بجانب ،م2012
جدول األعمال  المدرجة فيالمداوالت على بعض البنود الموضوعية الهامة 

انتهاكات ( ii)  معاملة الالجئين ووضعهم؛( i) اآلتي: تشملأنه  .آلكو منظمةل
األراضي المحتلة األخرى من قبل اإلسرائيل  فيفي فلسطين و  القانون الدولي

التطرف ( iii؛ )فلسطينقضية بذات الصلة  القضايا القانونية الدوليةغيرها من و 
القانون الدولي في الفضاء ( iv)و؛ العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(

نصف يوم ة ان لمدخاص اناجتماع أيضاً  عقدسي، ذلكوباإلضافة إلى  .السيبراني
جدول أعمال  في مدرجة "بنود مختارةوهما،  ،35السنوية الـ الدورةبالتزامن مع 

)شرعية،  –"المحكمة الجنائية الدولية: التطورات األخيرة" و  لجنة القانون الدولي"
بموجب القانون الدولي، السلطة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلحالة 

)ب( من  12لمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة القضايا و/أو الحاالت إلى ا
والجدير بالذكر  .("م والقضايا األخرى ذات الصلة1441نظام روما األساسي لعام 

  .أن الفريق العامل سينظر في موضوع "التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية("هنا 
، اإلثنينيوم  وتستمر م،2012 أبريل 20، األحديوم  ستبدأ عملية التسجيل للدورة

  م.2012 مايو 1
 

 الكتاب السنوي، وهي آلكو، منشورات منظمة أيضاً تصدر وخالل الدورة، س .9
: األول، تانودراستان خاص ومجلة القانون الدولي لمنظمة آلكو؛ ؛آلكو منظمة

شرعية االحتالل اإلسرائيلي الثاني، "و القانون الدولي في الفضاء السيبراني؛ "
لألراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها االستعمارية بموجب القانون  المطول

 ".الدولي والقانون الدولي اإلنساني
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II.  المشروحةالقائمة 
 
A. رئاسة الجلسة 

 
رئيس  أن يقومعلى من القواعد القانونية للمنظمة  (1) 2رقم مادة تنص ال  .3

بانتخاب عضاء الدول اال تقومحتى برئاسة الجلسة الدورة السنوية السابقة 
الدكتور في. دي. سعادة  قوميسوفقا لذلك، و  .الحالية الرئيس الجديد للدورة

مساعد الوكيل، قسم والخمسين و خامسة رئيس الدورة السنوية الشرما، 
الجلسة برئاسة  المعاهدات والقانون، وزارة الشؤون الخارجية، الهند

الدورة خالل  لمنظمةي اففود الدول األعضاء واالجتماع األول لو اإلفتتاحية 
 .35السنوية الـ

 
B. مشاركة الدول األعضاء 

 
ه يجب أن يشمل كل وفد تابع للدول األعضاء على أن (1) 12 مادة رقمتنص ال .5

 .واألعضاء البدالء والمستشارين )عضو( على زعيم الوفد
 

C. أوراق اعتماد المشاركين 
 

تعتبر يجب أن ين العام األمب( على أن االتصاالت الرسمية 2) 12مادة رقم تنص ال .2
االتصاالت من قبل السلطة أن تصدق يجب . و وثائق التفويض للوفود والمراقبين

ولنفس  .للدولالمعنية الخارجية أو البعثات الدبلوماسية  الشؤون المختصة في وزارة
 العام األمينموجهة إلى ال ذات الصلة رسالة رسمية من المنظمة ستعتبرالغرض، 
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األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية  نظامللمنظمات في  عتماداالبمثابة أوراق 
 .المؤسسات الدولية الدولية وغيرها من

 
D. تبني جدول األعمال 

 
جدول األعمال أمام اجتماع وفود الدول  يتم طرح( على أن 2) 11مادة رقم تنص ال  .1

 في درجمي بند أحذف حسب اختصاصه، وبإمكان االجتماع، األعضاء للنظر فيه. 
أو  وفد  من  وارد على اقتراح إدراج بند جديد بناءً قد يتم و جدول األعمال المؤقت. 

هناك أسباب كافية لم يكن من الممكن و االجتماع بان األمر طارئ  رأى أكثر، إذا
ويتم إتخاذ جميع القرارات في هذا الصدد  .إدراج البند في جدول األعمال المؤقت

وصل إلى توافق اآلراء بعد استنفاد جميع الجهود بتوافق اآلراء. وفي حالة عدم الت
عن صوتين إتخاذ قرار من قبل أغلبية الثلثين من الحاضرين والم يجوزالمبذولة، 

 طريق اإلقتراع السري.
عمال كجدول األعمال للدورة ( على أن يتم تبني جدول األ9) 11مادة رقم تنص ال .4

 على موافقة اجتماع وفود الدول األعضاء. بناءً 
 

E. ةديقبول األعضاء الجد 
 

على ان المنظمة تعترف بمشاركة دولة آسيوية أو إفريقية  9تنص المادة رقم  .10
بموجب القرار الذي تدعمه أغلبية ثلثي الدول األعضاء، إذا أفادت هذه الدولة عن 
رغبتها لألمين العام للمنظمة عن طريق رسالة  خطية  بشأن مشاركتها في المنظمة 

. يجوز اتخاذ هذا القرار بموجب قرار  تم بموجبهألساسي والقواعد وقبولها النظام ا
عن طريق التداول إذا تجاوزت الفترة بين تاريخ أو  من دوراتها اعتماده في أي دورة  
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، ينبغي أن تقدم في الحالة األخيرة. شهرينمن تقديم طلب القبول والدورة التالية 
 أي دولة   قبل إذا لم يرد أي رد من الدول المشاركة ردودها في غضون ستة أسابيع.

يفترض أن الدول المشاركة المعنية ال تعترض المحددة،  في غضون الفترة مشاركة  
التي قدمت طلبها. ويرسل األمين العام النتيجة إلى الدول المشاركة  على قبول الدولة

 والدولة مقدمة الطلب.
بكونها الدولة  فيتنامرحبت اح بعد أن انتهت العملية األخيرة المذكورة أعاله بالنج

 م.2012فبراير  29من  آلكو اعتباراً  منظمة في 92ـالعضو ال
 

F. قبول المراقبين 
 

اجتماع وفود الدول ناوله ، وسيتعلى قبول المراقبين 11المادة رقم  تحكم  .11
وفقًا للممارسات الحالية للمنظمة، هناك ثالثة أنواع من المراقبين وهي : و األعضاء. 

(i المر ) ن الذين يمثلون الدول اآلسيوية اقبو– ( ،اإلفريقية غير األعضاءii المراقبو ) ن
ن الذين قبو ا( المر iiiاإلفريقية، و ) –الذين يمثلون دول من خارج المنطقة اآلسيوية 

ة وغيرها من المنظمات صوالوكاالت المختص وأجزائهايمثلون األمم المتحدة، 
 .األخرىالدولية والمعاهد الدولية  الحكومية

في الدورة الثانية  الذي تم اتخاذهوباإلضافة إلى هذه األنواع الثالثة، وفقًا للقرار  .12
استراليا ونيوزيلندا  تحظى كل من(، م1411في كولومبو )آلكو  والعشرين لمنظمة

 المراقب الدائم. صفة
االجتماعات التي  ما عداتستحق وفود المراقبين بالحضور في كافة االجتماعات  .12

 وفود الدول األعضاء كلها. هاعنها المغلقة وحضرتقيل 
 

G. انتخاب الرئيس 
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. في كل دورة  سنوية   نه تنتخب المنظمة رئيساً أ( على 1) 2مادة رقم تنص ال .19

كبار شخصيات الدول قبل رئيس المنظمة من يتم انتخاب وطبقًا للممارسات فإنه 
  .ضيفة للدورةستاألعضاء الم

 
H. اتنخاب نائب الرئيس 

 
أن يؤخذ في  علىانتخاب نائب الرئيس، ب المعنية( 2) 2مادة رقم لتنص ا .13

 .إلى أقصى حد ممكن الرئيس ونائب الرئيساالعتبار التمثيل اإلقليمي عند انتخاب 
فيكون من األفضل  اإلفريقيةيس من المنطقة ئالر ينتخب  ، اذالمتبعة وفقًا للممارسات

 .اآلسيويقليم نائب الرئيس من الدول األعضاء في اإلأن ينتخب 
 

I.  ستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقيةالمنظمة اال أعمالالعام عن  األمينتقرير 
 

 اً العام تقرير  األمينيقدم يجب أن  ،القواعد القانونية( من 2) 20بموجب مادة رقم  .15
 35الـ لدورة السنويةلويشمل تقرير  عمل المنظمة. حولمام الدول األعضاء أ سنوياً 
المالية و التنظيمية، و ، بما فيها الشؤون الموضوعية، 33الـظمة منذ دورتها المن أنشطة

 .واإلدارية
 AALCO/56/NAIROBI/2017/ORG 1وثيقة رقم: 

 
J.  م7112لعام آلكو  الميزانية المقترحة لمنظمةالتقرير المالي و 

أيدها ، كما م2011المقترحة لعام المنظمة ميزانية يتم تقديم (، 9) 29وفقًا لمادة  .12
 إلى ،م2012فبراير  21الذي عقد في  225خالل االجتماع الـ ضباط اإلتصال
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 للموافقة، 35الـالدورة السنوية في  آلكو اجتماع وفود الدول األعضاء في منظمة
 .النهائي واعتمادها عليها

 AALCO/56/NAIROBI/2017/ORG 2وثيقة رقم: 

 
K. آلكو اإلقليمية لمنظمةالتحكيم  تقرير عن مراكز 
الواقعة في آلكو  لمنظمةة نشاطات مراكز التحكيم اإلقليمي عنتقرير  سيقدم .11

الدورة السنوية  إلى على التوالي وطهران ، ونيروبيالغوسو كوااللمبور، و ، القاهرة
 .هللنظر في 35الـ

 AALCO/56/NAIROBI/2017/ORG 3وثيقة رقم: 
 

L. المناقشات العامة 
لتصريحات الثاني إلدالء ام ، خصص االجتماع العا35في الدورة السنوية الـ .14

وفي  العامة التي سيلقيها معالي الوزراء، ورؤساء وفود الدول األعضاء والمراقبون.
. السيناريو العالمي المتغير بسرعة، من المهم أن تلتزم الدول بسيادة القانون والتعددية

من  .وكذلك من الحاجة أن يستعرض ويعزز دور المنظمات الدولية واإلقليمية
يرجى من زعماء الوفود  .على هذا الموضوعالتصريحات العامة قد تركز  مستحسن أنال

، بحيث الوقتنظرًا لضيق دقائق  2 - 5أن يقوموا بإنهاء كلماتهم في غضون 
مع ذلك، إذا أنهم يرغبون و  .العامة في غضون الوقت المحدد التصريحاتتنتهي 
 ألمانةالتصريحات الخطية إلى ا يمتسلفمن الممكن أن يتم  ،طويلة   لقاء كلمات  في إ
 .في المحضر الحرفي للدورة ألجل إعادة انتاجها العامة

 
M.  التصريحاتتقديم 
العامة،  التصريحات) التصريحات إدالءرغب في التي تد و يرجى من الوف .20

 تصريحاتها تقوم بتقديمالشؤون الموضوعية والتنظيمية( أن  حول والتصريحات
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 سبقًا إلى األمانةم تصريحاتهامن  ثالثة نسخليم بتس والقياممعقولة بسرعة 
على  )اللغة العربية واإلنجليزية( لمترجمين الفوريينااألمر الذي يمكن . العامة

سنكون ممتنين  الوفود في جميع اللغات. تصريحاتتأثير الجيدة وضمان لترجمة ا
 .لعامةا إلى األمانة للتصريحاتلكم إذا قمتم أيضًا بإحالة نسخة إلكترونية 

 
N. 25الـالدورة السنوية  مكان 
 للمنظمة القواعد القانونيةمن  10( من المادة رقم 1لمادة الفرعية رقم )طبقا ل .21

 النظام األساسيمن  9مادة رقم لوفقا لو تنص على أن الدورة السنوية للمنظمة،  التي
 إحدىهذا االجتماع في سيعقد و  في كل عام   تعقد مرةً  يجب أن، لمنظمةل المنقح

والرجاء من  .إلى أقصى حد ممكن الدول األعضاء بناءًا على التناوب الجغرافي
الدول األعضاء التي ترغب في استضافة الدورة السنوية القادمة إبالغ األمانة العامة 

 عنه في أقرب وقت ممكن.
  

III. آلكو من النظام األساسي لمنظمة 1 رقم مسائل بموجب المادةال 
 

 معاملة الالجئين ووضعهم .1
هذا البند أدرج في جدول أعمال منظمة آلكو في عام  تجدر اإلشارة إلى أن .22

م بناًء على الطلب من جمهورية مصر العربية في الدورة السنوية السادسة 1459
لمنظمة آلكو التي عقدت في مصر. وبعد ذلك، شهدت الدورة الثامنة في بانكوك، 

بمعاملة الالجئين"، والمعروف  فيما يتعلق المبادئتايالند، بأن المنظمة اعتمدت "
وكما اعتمدت إضافتان في هذه المبادئ؛ األول، حق أيضًا باسم "مبادي بانكوك". 

م. واعتمد 1412م؛ والثاني، "مبادئ تقاسم العبء" في عام 1420العودة في عام 
باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت منظمة م. 2001النص المنقح لمبادئ بانكوك في عام 
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 اً نموذجي اً تشريع"، وقدمت في بلدهم األصلي للنازحينإلنشاء منطقة آمنة  آلكو "إطاراً 
 م.1443في عام  "وضعهمالالجئين و  معاملةبشأن 

، عقدت مع عدد من أزمات الالجئين التي تؤثر على مناطق مختلفة من العالم .22
سبتمبر  14يوم  نيويوركبفي مقر األمم المتحدة  قمة رفيعة المستوى لألمم المتحدة

إعالن نيويورك لشؤون الالجئين المشاركة  دولة 142 حيث اعتمدت، م2015
ويشير هذا اإلعالن إلى التزام الدول األعضاء في األمم المتحدة . والمهاجرين
والمشاكل التي تواجهها األعداد المتزايدة بسرعة من الالجئين  حنبمعالجة الم

مسائل المتعلقة بالالجئين ويتضمن اإلعالن كال من ال. والمهاجرين حول العالم
 المهاجرين وكذلكالفارين من الحرب واالضطهاد واألزمات اإلنسانية األخرى، 

 لألسباب االقتصادية وغيرها.
لمنطقتين بالنسبة ل بالغاً  جئين والمهاجرين تثير قلقاً الالوقضايا الراهنة األزمات  .29

يحتل إعالن نيويورك كو و آل منظمةلدول األعضاء في لفريقية، وال سيما اآلسيوية واإل
آلكو، وهما: معاملة الالجئين  ببندين من جدول أعمال منظمةعالقة هامة 

سيركز الموجز على إعالن نيويورك  ووضعهم؛ والحماية القانونية للعمال المهاجرين.
ويمكن أن تشمل  .ويدرس اإلطار الشامل الستجابة الالجئين المرفق باإلعالن

م 2011، وكذلك ميثاق إطار االستجابة بقاءداوالت الموضوعات المحتملة للم
، وال سيما مبادئ فائدتها وكذلك أهمية مبادئ بانكوك العالمي المقترح بشأن الالجئين،
 .تقاسم األعباء، في هذه العملية

 
 AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/S 3وثيقة رقم: 

 
خرى من قبل إسرائيل األراضي المحتلة األ فيانتهاكات القانون الدولي في فلسطين و  .2

 فلسطين ذات الصلة بقضيةالقضايا القانونية الدولية األخرى غيرها من و 
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ما زال هذا البند يأتي في جدول ( من النظام االساسي a) 1بقًا للمادة رقم ط .23

عام  سنغافورالتي عقدت في  منذ دورتها السابع والعشرين آلكو أعمال منظمة
جمهورية إيران اإلسالمية. ومنذ ذلك الحين تم  من قبل حكومة اإلحالةبعد  م1411

 اعتباره في كافة الدورات السنوية المتعاقبة.
 الخامسة تم تبنيه في الدورة السنوية ذيال RES/55/S 4القرار رقم  وجه .25
 مانةاأل، الهند ،نيودلهي )المقر الرئيسي(عقدت في  آلكو التي الخمسين لمنظمةو 

 منالدقة كل بالمحتلة  الفلسطينية األراضيفي عة التطورات الواق لمتابعةالعامة 
عداد دراسة حول ذات الصلةالجوانب القانونية  منظور شرعية االحتالل ، وا 

 فيها، اإلسرائيلي المطول لألراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها االستعمارية
  .بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

شرعية االحتالل اإلسرائيلي بعنوان " انة الدراسة الخاصة، أعدت األمفقًا لذلكو  .22
بموجب  فيها، المطول لألراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها االستعمارية

"، والتي ستصدر خالل الدورة السنوية القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
 .ستركز المناقشات على تلك الدراسةالسادسة والخمسين و 

 
 لعنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(التطرف ا .3

 
 90دول أعمال الدورة السنوية الـعنون "اإلرهاب الدولي" على جبوضع البند  .21

من جانب  إحالتهعلى  بناءً  وذلك ،2001عام  التي عقدت في نيودلهيآلكو  لمنظمة
كون مفيدًا وذات تس آلكو أن دراسة هذا البند في منظمة يرىحكومة الهند. كان 

في اللجنة المخصصة التابعة لألمم المتحدة  الجاريةفي سياق المفاوضات الصلة 
"التطرف وتفرع الموضوع الحقًا إلى  بشان اإلرهاب الدولي. شاملة   حول وضع اتفاقية  
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التي عقدت في  32العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(" في الدورة السنوية الـ
من جمهورية إيران اإلسالمية في  على طلب بناءً  (م2019عام )طهران، إيران 

  .أعقاب الفظائع التي يرتكبها جماعات المتطرفين في منطقة أفريقيا والشرق األوسط
"التطرف  موضوعحول لنصف يوم  اً خاصًا اجتماع 32الدروة السنوية الـ تتضمن .24

العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية("، حيث صدر قرار رقم 
(AALCO/RES/53/SP2)، تنسيق عقد  آلكو يوجه األمانة العامة لمنظمة وذلك""

 آلكو من أجل النظر في مبادئ لمنظمة […]اجتماعات ما بين الدورتين للخبراء 
مما يمكن أن يؤدي إلى صياغة  للتنسيق على مكافحة التطرف العنيف ومظاهره

 ".[…] فريقية بشأن التطرف العنيف ومظاهرهاأل - سيويةاآلتوجيهية المبادئ ال
في الدورة  AALCO/RES/54/S9لقرار رقم  اً مجددًا وفقهذا التوجيه وكذلك تم التأكيد 

 .(م2013)التي عقدت في بكين، جمهورية الصين الشعبية عام  39السنوية الـ
ما بين  اجتماعين آلكو منظمةالعامة  مانةاألهذه التوجيهات، عقدت على وعمال 

 24-21: في الفترة من ف العنيف ومظاهرهللخبراء القانونيين بشأن التطر الدورتين 
االجتماع الذي استمر يومين، خالل هذا م. 2015مايو  15م؛ ويوم 2015يناير 
قانونيون من الدول األعضاء في المنظمة في مشروع األمانة العامة الخبراء النظر 

 .بشأن المبادئ والمبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف ومظاهره
م والدورة 2015مايو  15الجتماع الثاني ما بين الدورتين يوم اختتام ا بعد .20

السنوية الخامسة والخمسين، وجهت األمانة العامة، حسب القرار رقم 
AALCO/RES/55/S9 ، عن المناقشات الجارية بشأن موضوع التطرف إلعداد تقرير

 العنيف على مستوى األمم المتحدة الذي سيقدم إلى الدورة السنوية السادسة
م وسيناقشه فريق عامل مكون لهذ الغرض خالل دورة عام 2012والخمسين عام 

بما باإلضافة إلى ذلك، كما وجهت األمانة العامة إلعداد مشروع قرار  2م.2012
                                                 

2
  AALCO/RES/55/S9 3، فقرة منطوقة رقم. 
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الذي سيناقشه و  آلكو منظمة يتماشى مع التعليقات الواردة من الدول األعضاء في
 .الفريق العامل أيضاً 

 آلكو العمل الذي قامت به األمانة العامة لمنظمة المؤجز هذا سيستعرضلذا  .21
نتائج اجتماعين ما بين الدورتين  وكذلك ل موضوع "التطرف العنيف ومظاهره"حو 

قامت  عن العمل التي عامةً  لمحةً هذا المؤجز  يحتوي م. كما2015عقدا في عام 
مم المتحدة حول التقرير الرابع لألمين العام لألبما فيها:  األمم المتحدة ووكاالتهابه 

مكتب األمم  ؛ وكتيبتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام يشكلهالتهديد الذي 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن إدارة السجناء المتطرفين العنيفين ومنع 

  .التطرف في السجون
  AALCO/56/NAIROBI/2017/S8وثيقة رقم: 

 
 رانيالسيالقانون الدولي في الفضاء  .4
 دورةالعلى جدول أعمال  الموضوع، "القانون الدولي في الفضاء السيبراني"وضع  .22

على  ، بناءً م2019في طهران عام  تعقدالتي ، آلكو ن لمنظمةيالثالثة والخمس
بعد أن تمت مناقشته في الدورتين السنويتين الثالثة  الصين. الواردة من االقتراح

بشأن هذا البند من  المعتمدوفقا للقرار ، آلكو والخمسين لمنظمة والرابعةوالخمسين 
 تم تشكيل، جدول األعمال في الدورة السنوية الرابعة والخمسين التي عقدت في بكين

في فقرات منطوق كما تم تحديدها  فريق عامل مفتوح العضوية لمناقشة المسائل
، حافل األخرى"المداوالت والتقدم المحرز في إطار األمم المتحدة والم، وهي: القرار

( القانون الدولي فيما يخص بسيادة الدولة في الفضاء aـ خاص لالهتمام االمع إيالء 
( قواعد التعاون الدولي في c( االستخدام السلمي للفضاء السيبراني، bالسيبراني، 

( تحديد أحكام ميثاق األمم المتحدة ذات الصلة dمكافحة الجرائم السيبرانية، و 
األخرى المتعلقة بالفضاء السيبراني". وكلف القرار المذكور أعاله  والصكوك الدولية
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إلجراء الدراسة على هذا الموضوع بناًء على التوجيهات المذكورة األمانة العامة أيضًا 
  أعاله.

 33بشأن هذا بند جدول األعمال الذي اعتمد في الدورة الـ المعتد كلف القرار .22
مل لعقد االجتماعات ما بين الدورتين. ووفقًا التي عقدت في نيودلهي، الفريق العا

لهذا التفويض، انعقد اجتماع ثاني ما بين الدورتين للفريق العامل في المقر الرئيسي 
وفي االجتماع جرت م. 2012فبراير  10 – 4لمنظمة آلكو بنيودلهي في الفترة من 

قانون الدولي في المناقشة حول المواضيع التالية، بما فيها الدراسة الخاصة حول "ال
قانون و تحكم ، ب( سيادة الدولة في الفضاء السيبرانيالفضاء السيبراني": ا( 

. الجرائم اإللكترونية والقانون الدولي، ج( الحرب اإللكترونية، و د( الفضاء السيبراني
ووفقًا للقواعد القانونية لمنظمة آلكو سيتم اإلبالغ عن نتائج اجتماع هذا الفريق 

 ل هذه الدورة، وكذلك تصدر الدراسة الخاصة.العامل خال
 

 :الفرعية األربعة التالية خالل االجتماع الحالي وعاتالموضستناقش من المتوقع 
 
قد  الدولأن في الممارسة العملية، هذا و : سيادة الدولة في الفضاء السيبراني .29

مرار الدول باستأكدت و . ، وستواصل تنظيم األنشطة في الفضاء السيبرانيمارست
على حقها في السيطرة على البنية التحتية السيبرانية واألنشطة السيبرانية على 

. وبجانبه يتوجب على الدول أيضًا ضمان حرية التعبير وسرية المراسالت أراضيها
ويناقش السعي إلى تحقيق التوازن بين . )سيرة االتصاالت( في الفضاء السيبراني

الحر للمعلومات وحماية الحقوق الفردية من جهة  والتدفق األمن السيبراني من جهة  
 .أخرى

كما أصبحت إدارة الفضاء السيبراني أكثر : قانون و تحكم الفضاء السيبراني .23
بما في ذلك ، تقتصر على اإلدارة الفنية لمواردها األساسيةلم يعد أنها و ، تعقيداً 
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التأكيدات على  صحاب المصلحة الذين يشاركون في إدارته، وتزايدألالطيف الواسع 
المحفالن الرئيسيان لتنظيم الفضاء يوجد و السيبراني، سيطرة الدولة على الفضاء 

، والمنتدى المتعدد األطراف، ومنتدى أصحاب المصلحة المتعددين، السيبراني اليوم
 سيجري المداوالت عليها، وذلك للتوصل إلى وجهة نظر متوازنة.

كما وفر و ، هائلةً  اً فوائد السيبراني الفضاء: وفر الجرائم اإللكترونية والقانون الدولي .25
صك قانوني عالمي  ال يوجد أي بيئة مثالية ازدهار الجرائم السيبرانية، وهناك

هل من الممكن  خالل االجتماعتجري المناقشة  وسوف .لمكافحة الجرائم السيبرانية
لمكافحة الجرائم توسيع نطاق الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بالجريمة التقليدية 

، وكيف يمكن إلى صكوك قانونية عالمية أو إقليمية جديدةنحتاج  السيبرانية، أو أننا
 تحقيق األخير.

بشكل مستمر  وتواترها حجم الهجمات السيبرانية تزايد الحرب اإللكترونية: حيث .22
كما استجابت الدول بإنشاء مختلف األجهزة العسكرية  .عقود ماضيةبضعة  في

ألمن السيبراني ومع التشريعات التي تعالج األهمية الحاسمة ألمن لة والحكومي
ناقش إذا كان القانون الدولي القائم فيما يتعلق ييجب أن  .الفضاء السيبراني مباشرةً 

 نحتاجيمكن تطبيقه على الفضاء السيبراني، أو أننا جوس أد  وجوس أد بيلوم ب
من أجل ضمان السالم في مجال وذلك إلى مجموعة منفصلة من القواعد لنفسه، 

 .الفضاء السيبراني
 

  AALCO/56/NAIROBI/2017/S17وثيقة رقم: 
 

IV.  بالتزامن مع الدورة السنوية السادسة والخمسين: نصفلمدة  ان خاصاناجتماعسيعقد 
 
(A) البنود المختارة المدرجة في جدول أعمال لجنة القانون الدولي 
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متعلقة المسائل عن ال"تقرير  الوثيقة العامةقد أعدت األمانة  ه الدورة السنويةلهذ .21
( من d) 1والستين". وفقًا للمادة رقم الثمانية لجنة القانون الدولي في دورتها أعمال ب

القيام بدراسة الموضوعات التي بالمنظمة  يتم تكليف، آلكو النظام األساسي لمنظمة
حالة آراء ال لنظر وا ؛منظمة إلى اللجنةهي قيد الدراسة من قبل لجنة القانون الدولي وا 

لدول ، إلى اتقديم التوصيات بشأنها، حيثما كان ضروريا في تقارير اللجنة و
 األعضاء".

يتم تناول تقرير حول عمل لجنة القانون الدولي في دورتها وفقًا لهذا االنتداب، و  .24
يلة . وتماشيًا مع هذه الممارسة الطو آلكو السنوية للنظر في الدورات السنوية لمنظمة

لمحًة عامًة عن عمل لجنة القانون الدولي  السادسة والخمسين الدورة وثائقتتضمن 
 .والستين المثانيةخالل دورتها 

مؤجز األمانة العامة لهذا العام لمحًة عامًة عن تقدم العمل الذي أنجزته  سيوفر .90
 م( حول الموضوعات المتعلقة بـ:2015) 51الـلجنة القانون الدولي في دورتها 

حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية و ماية الجو؛ والقواعد اآلمرة؛ ح
وتحديد  واالتفاقيات الالحقة والممارسة الالحقة المتعلقة بتفسير المعاهدات؛ األجنبية؛

بالنزاع المسلح؛ والجرائم ضد  فيما يتعلقالقانون الدولي العرفي؛ وحماية البيئة 
 وكذلك. مؤقت لمعاهدات وحماية األشخاص في حاالت الكوارثالتطبيق الو  اإلنسانية

سيتم ادراج تعليقات الدول األعضاء في المنظمة التي ألقيت في  اللجنة السادسة 
  السبعين حيثما توافرت.الواحدة و لألمم المتحدة في دورتها  التابعة للجمعية العامة

تغرق نصف يوم مهما كان األمر، فإن التركيز الرئيسي الجتماع خاص يس .91
، وهي: للدول األعضاءذات األهمية الحاسمة بالنسبة  موضوعاتسيكون على ثالثة 

وحصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية  وحماية الجو؛ والقواعد اآلمرة
ومع ذلك، يرجى من الدول األعضاء تقديم تعليقاتها حول الموضوعات   .األجنبية

 رنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي.األخرى التي توجد في ب



 م7102نيروبي، جمهورية كينيا،  ،آلكو لمنظمة 65الـ السنوية لدورةل المشروحجدول األعمال المؤقت 
 م7102 أبريل 01في  إعادة النظرتم 

 17 

 
  AALCO/56/NAIROBI/2017/S1وثيقة رقم: 

 
(B) المحكمة الجنائية الدولية: التطورات األخيرة 

 
التطورات  تتابع منظمة آلكو كانت( من النظام األساسي b) 1وفقًا للمادة رقم  .92

والثالثين في مانيال منذ دورتها الخامسة  لمحكمة الجنائية الدوليةفيما يتعلق بعمل ا
المحكمة الجنائية  بإقامةجرت المناقشات البدائية المتعلقة وقد م(. 1445)عام( 

اجتماعين خاصين عقدا في إطار الدورتين السنويتين الخامسة والثالثين الدولية في 
قشة حول هذا البند من جدول األعمال في وبعد ذلك، جرت المنا والسادسة والثالثين.

الدورات بالتوالي، والمرة األخيرة في الدورة السنوية الحادية والخمسين التي العديد من 
 م.2012عقدت في أبوجا، نيجيريا عام 

بجانبه، عقدت منظمة آلكو العديد من الندوات وورش العمل حول القضايا و  .92
م، عقدت 2004تعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. في عام الموضوعية الخاصة الم

لمحكمة الجنائية الدولية: القضايا الناشئة والتحديات" بالتعاون مع حكومة ندوة حول "ا
م, قبل المؤتمر االستعراضي بكامباال، عقد اجتماع 2010اليابان بالنجاح. وفي عام 

المائدة المستديرة للخبراء القانونيين باإلشتراك مع منظمة آلكو وكل من حكومتي 
. ثم نشرت تقارير هذه دول األعضاءبهدف تعزيز موقف الماليزيا واليابان 

 االجتماعات وعممت فيما بين الدول األعضاء.
أن تلفت انتباه الدول األعضاء إلى أن وفي هذا السياق، تود األمانة العامة  .99

شرعية، بموجب القانون  حكومة جمهورية السودان قد اقترحت بندًا إضافيًا بعنوان "
مم المتحدة إلحالة القضايا و/أو الحاالت الدولي، السلطة لمجلس األمن التابع لأل

)ب( من نظام روما األساسي لعام  12إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 
" إلدارج في جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية السادسة والخمسين م1441
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 م. وعمم هذا االقتراح في حينه2012لمنظمة آلكو التي من المقرر عقدها في عام 
وبما أن موضوع االقتراح يندرج في بند بين الدول األعضاء ولم يرد أي اعتراض. 

"المحكمة الجنائية الدولية: التطورات األخيرة"، فاقترحت األمانة —جدول األعمال
المحدد لتداول العامة مناقشة الموضوع خالل االجتماع الخاص لمدة نصف يوم 

 ولية.المسائل المتعلقة بالمحكمة الجنائية الد
يسعى موجز هذا البند من جدول األعمال الذي أعد للدورة السنوية وفقًا لذلك،  .93

( من النظام األساسي للمحكمة b)12 لتركيز على تحليل المادةلالسادسة والخمسين 
يعطي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة السلطة، بموجب  الجنائية الدولية مما

باإلضافة إلى  .حدة، إلحالة الوضع إلى المحكمةالفصل السابع من ميثاق األمم المت
فريقية من اإلدول  ةبضع السياق الذي انسحبت فيه مؤخراً ذلك، يناقش المؤجز 

. ومع ذلك، أنه يتضمن أيضًا تقريرًا مؤجزًا عن الدورة المحكمة الجنائية الدولية
 الخامسة عشر لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي التي عقدت في

 م.2015نوفمبر 
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