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I. مقدمة 
 

( من القواعد 0) 00 مادة رقمبموجب الالتالي تم إعداد جدول األعمال المؤقت لقد  .0
الدورة السنوية الحادية  حتىبأنه و قد يكون من األهمية بالعلم . آلكو لمنظمةالقانونية 

 البنود جميع كانت (،م0220 عام) في أبوجا نيجيريا، تقدع  التي واألربعين للمنظمة، 
في الدورات السنوية وكانت تتداول جدول أعمال المنظمة  المدرجة على الموضوعية

. مع ذلك، قبل الدورة بنود جدول األعمال كافةحول  التقاريرتقوم بإعداد  العامة األمانة
( م0222عام ل، جمهورية كوريا، )ؤو السنوية الثانية واألربعين التي عقدت في سي

بنود كافة تقسيم بالعام األمين إقتراحا على  ك الدورةلتل ضيفةستالحكومة الم طرحت
الوقت مزيد من  توفيربهدف  وذلك متداولةالمتداولة وغير البنود ال بينجدول األعمال 

فضاًل المتداولة مناقشات مكثفة حول البنود إجراء ، إلى جانب لتبادل اآلراء والخبرات
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أول مرة خالل هذا النهج  تم تنفيذه يجدر ذكره أن .التنظيميةبنود ال حول مناقشةالعن 
ويواصل اتباعه منذ  م(0222) التي عقدت في سيؤول الدروة السنوية الثانية واألربعين

 .ذلك الحين
 سالم،دار الفي التي عقدت  التاسعة واألربعين ومن جهة أخرى، منذ الدورة السنوية .0

 أماميقدم  مما كان واحد   في مجلد   نشرت   البنود غير المتداولة تكان ،(م0202)تنزانيا، 
الدول  قد أوصتالسنوات الماضية، العديد من خالل و . للنظر فيها الدول األعضاء

 على منشوراتها. النفقاتاإلجراءات التقشفية، بما فيها خفض اعتماد بالمنظمة األعضاء 
 اولةال تنشر األمانة العامة التقرير عن بنود جدول األعمال غير المتد، ذلكوامتثااًل ل

 اإلسالميةجمهورية الالثالثة والخمسين التي عقدت في طهران،  منذ الدورة السنوية كلوذ
 .م(0202) يةيراناإل

قدت في بكين، جمهورية التي ع  الرابعة والخمسين  الدورة السنوية وعالوة على ذلك، ومنذ .2
 ، تم تقديم الموضوع الفرعي لجدول األعمال ذات الصلةم(0202) الصين الشعبية

بين الدول  المركزة المناقشاتإجراء إلى تهدف  للمسائل الموضوعية في محاولة  
 .األعضاء

نيريري  جيوليوس مركز ستعقد في التي القادمة، والخمسين الثامنة الدورة السنويةوفي  .2
 02 إلى 00 في الفترة من دار السالم، جمهورية تنزانيا المتحدةب الدولي للمؤتمرات

 المسائل التنظيمية،فيما يتعلق بفي البنود  النظر بجانب ،م0202 أكتوبر/تشرين األول
 جدول األعمال المدرجة فيتركز المداوالت على بعض البنود الموضوعية الهامة س

لجنة  جدول أعمال فيالموضوعات المدرجة "( i) اآلتي:وهي ك .آلكو منظمةل الحالي
خارج  في المناطق الواقعة ولوجيلتنوع البيا) قانون البحار"( ii)  ؛"القانون الدولي

القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي  انتهاكات( iii) و ؛"(نطاق الوالية الوطنية
المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية 

؛  السيبراني الدولي في الفضاءالقانون ( v؛ )السلمية للمنازعاتالتسوية ( iv؛ )فلسطين
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(viالتجارة واالستثمار الدوليين )(؛ وviiتطبيق )  التشريعات الوطنية خارج الحدود
 .طراف الثالثةاألالعقوبات المفروضة على  ة:قليمياإل

 00.22م )0202أكتوبر/تشرين األول  02يوم األحد،  ستبدأ عملية التسجيل للدورة .2
م قبل 0202أكتوبر/تشرين األول  00ن، يوم اإلثني في مساًء(، وتستمر 0.22ظهرًا إلى 

 بدء الجلسة االفتتاحية.
المتعلقة بالمسائل ذات الطابع الموضوعي في الجلسات  (Decisions)ت عتمد القرارات .0

ت درج في تقرير لتقديمه إلى الدول األعضاء. ومع ذلك، إذا لالعامة في شكل توصيات 
بشأن مسألة  (resolution) قرارعتمد بأن ي  كانت إحدى الدول األعضاء مهتمة 

 ذلك طالما يحظى ،بنفسه عن طريق االقتراح ذلكيمكن لها القيام بموضوعية معينة، ف
 توافق اآلراء.ب
 المسائل التنظيمية والمالية. بشأن (resolutions)عتمد القراراتت   .7
آلكو الكتاب السنوي لمنظمة  (iالتالية: ) آلكو منشورات منظمةسيتم تدشين الدورة،  أثناء .8

( iii؛ )0208&  0207( مجلة آلكو للقانون الدولي عامي ii) ؛0208عام  XVIالمجلد 
الدراسة الخاصة حول ( iv(؛ )0) 00( & المجلد 0) 00المجلد  النشرة اإلخبارية

القانون الدولي في فلسطين واألراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل  اتهاكت"ان
 ."والوضع القانوني للقدس

 
II. ئل اإلجرائيةالمسا 

 
 رئاسة الجلسة

رئيس الدورة السنوية السابقة  أن يقومعلى من القواعد القانونية  (0) 2رقم مادة تنص ال .2
وفقا و  .الحالية جديد للدورةرئيس بانتخاب الدول االعضاء  تقومحتى برئاسة الجلسة 

لسة الجبرئاسة  اليابان منوالخمسين  السابعةرئيس الدورة السنوية  قوميسلذلك، 
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 الدورة السنويةخالل  لمنظمةفي افود الدول األعضاء واالجتماع األول لو اإلفتتاحية 
 .والخمسين الثامنة
 

 تشكيل الوفود وأوراق االعتماد
كل وفد تابع للدول األعضاء  يتكونه يجب أن على أن (0) 00 مادة رقمتنص ال .02

 .لسنوية للمنظمةللدورة ا واألعضاء البدالء والمستشارين )عضو( الوفد رئيسمن 
يجب أن األمين العام ب( على أن االتصاالت الرسمية 0) 00مادة رقم تنص ال .00

االتصاالت من قبل السلطة أن تصدق يجب . و وثائق التفويض للوفود والمراقبينتعتبر 
ولنفس  .المعنية الخارجية أو البعثات الدبلوماسية للدول الشؤون المختصة في وزارة

بمثابة  العام األمينموجهة إلى ال ذات الصلة رسمية من المنظمة رسالة ستعتبرالغرض، 
 األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية و نظامللمنظمات في  عتماداالأوراق 

 .األخرى المؤسسات الدولية
 

 جدول األعمال اعتماد
جدول األعمال أمام اجتماع وفود  يتم طرح( على أن 2) 00مادة رقم تنص ال .00

 درجمي بند أحذف حسب اختصاصه، وبإمكان االجتماع، ألعضاء للنظر فيه. الدول ا
 واحد وفدمن  وارد على اقتراح بناءً  جديد   إدراج بند  قد يتم و في جدول األعمال المؤقت. 

هناك أسباب كافية لم يكن من الممكن و االجتماع بان األمر طارئ  رأى أو أكثر، إذا
جميع القرارات في هذا الصدد بتوافق  ت تخذو  .قتإدراج البند في جدول األعمال المؤ 

اآلراء. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق اآلراء بعد استنفاد جميع الجهود المبذولة، 
عن طريق اإلقتراع صوتين إتخاذ قرار من قبل أغلبية الثلثين من الحاضرين والم يجوز

 السري.
كجدول  المؤقت عمالجدول األ اعتماد( على أن يتم 2) 00مادة رقم تنص ال .02

 على موافقة اجتماع وفود الدول األعضاء. لدورة بناءً اأعمال 
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 ةديقبول األعضاء الجد
على ان المنظمة تعترف بمشاركة دولة آسيوية أو إفريقية  2تنص المادة رقم  .02

ألمين ابموجب القرار الذي تدعمه أغلبية ثلثي الدول األعضاء، إذا أفادت هذه الدولة 
عن طريق رسالة  خطية  بشأن مشاركتها في المنظمة وقبولها رغبتها بة العام للمنظم

. يجوز اتخاذ هذا القرار بموجب قرار  تم اعتماده في أي بموجبهالنظام األساسي والقواعد 
عن طريق التداول إذا تجاوزت الفترة بين تاريخ تقديم طلب القبول أو  من دوراتها دورة  

، ينبغي أن تقدم الدول المشاركة ردودها في الحالة األخيرة في. شهرينمن والدورة التالية 
 في غضون الفترة مشاركة   أي دولة   قبل إذا لم يرد أي رد منغضون ستة أسابيع. 

التي قدمت طلبها.  يفترض أن الدول المشاركة المعنية ال تعترض قبول الدولةالمحددة، 
 لدولة مقدمة الطلب.ويرسل األمين العام النتيجة إلى الدول المشاركة وا

، التي ترحيبا حارا خالل هذه الدورة السنوية، سيتم الترحيب بجمهورية الفلبين .02
بصفتها الدولة العضو  م0202 /تموزيوليو 07إلى المنظمة، في  من جديد انضمت

 ن.يالثامن واألربع
 

 قبول المراقبين
اجتماع وفود  لمن قب ناولهتمما سيتم ، على قبول المراقبين 08تحكم المادة رقم  .00

وفقًا للممارسات الحالية للمنظمة، هناك ثالثة أنواع من المراقبين و الدول األعضاء. 
( iiاإلفريقية غير األعضاء، ) –ن الذين يمثلون الدول اآلسيوية ( المراقبو iوهي: )
ن قبو ا( المر iiiاإلفريقية، و ) –ن الذين يمثلون دول من خارج المنطقة اآلسيوية المراقبو 

ة وغيرها من المنظمات صخصتالم هاووكاالتهيئاتها و ين يمثلون األمم المتحدة، الذ
 .الدولية والمعاهد الدولية األخرى الحكومية

تحظى كل من استراليا ونيوزيلندا صفة وباإلضافة إلى هذه األنواع الثالثة،  .07
آلكو  ين لمنظمةفي الدورة الثانية والعشر  الذي تم اتخاذهوفقًا للقرار وذلك المراقب الدائم 
 (.م0280في كولومبو )



 المذكرة التوضيحية للدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو
 م0202 ر/أيلولسبتمب 02في  تنقيحه تم –الثاني  الملحق

 6 

التي االجتماعات المغلقة و  ما عداوفود المراقبين حضور كافة االجتماعات يحق ل .08
 .حق التصويتأنها ال تحظى ب، و فقطوفود الدول األعضاء  هاحضر ت

 
 انتخاب الرئيس

. في كل دورة  سنوية   نه تنتخب المنظمة رئيساً أ( على 0) 2مادة رقم تنص ال .02
كبار شخصيات الدول قبل رئيس المنظمة من يتم انتخاب للممارسة المتبعة،  وفقاو 

  .ضيفة للدورةستاألعضاء الم
 

 اتنخاب نائب الرئيس
أن يؤخذ في  علىانتخاب نائب الرئيس، ب المعنية( 2) 2مادة رقم تنص ال .02

 .إلى أقصى حد ممكن الرئيس ونائب الرئيساالعتبار التمثيل اإلقليمي عند انتخاب 
فيكون من األفضل أن  ،اآلسيوياإلقليم يس من ئالر نتخب ي   لو، المتبعةللممارسة وفقًا و 

 .اإلفريقينائب الرئيس من الدول األعضاء في اإلقليم ينتخب 
 

III.  التنظيميةالمسائل 
 

 العام األمينتقرير 
 اً العام تقرير  األمينيقدم يجب أن  ،القواعد القانونية( من 7) 02بموجب مادة رقم  .00

 الثامنة لدورة السنويةلتقرير الو  عمل المنظمة. حولمام الدول األعضاء أ اً سنوي
، بما فيها الشؤون والخمسين السابعة المنظمة منذ دورتها أنشطة يشمل والخمسين

 .المالية واإلداريةو التنظيمية، و الموضوعية، 
 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/ORG 1وثيقة رقم: 

 
 م1111لعام آلكو  ية المقترحة لمنظمةالميزانالتقرير المالي و 
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( من القواعد القانونية لمنظمة آلكو، فإن أوراق الميزانية 2) 02للقاعدة رقم وفقا  .00
تحت بنود الميزانية والبنود الفرعية المناسبة لعام  ت نفقالتي تحدد النفقات المقدرة والتي قد 

ديسمبر  02ع قد في  لضباط االتصال الذي 220م، تم طرحها في االجتماع الـ0202
الذي ع قد في  227م. باإلضافة إلى ذلك، ن وقش مشروع الميزانية في االجتماع الـ0208

الدول األعضاء في الدورة السنوية  إلى اآلنمقترحات الميزانية  قدمت  و م. 0202فبراير  7
 .الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو للحصول على الموافقة النهائية

 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/ORG 2وثيقة رقم: 

 
 آلكو اإلقليمية لمنظمةالتحكيم  مراكز حولتقرير 

 الواقعة فيآلكو  لمنظمةة مراكز التحكيم اإلقليمي أنشطة عن تقرير  قدم سي   .02
 الثامنةالدورة السنوية  إلى على التوالي نيروبيطهران و ، و الغوسو ، القاهرة، و كوااللمبور
 .هللنظر فيوالخمسين 

 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/ORG 3قم: وثيقة ر 
 

IV. المناقشات العامة 
لإلدالء الثاني ، خصص االجتماع العام والخمسين الثامنة في الدورة السنوية .02
لتصريحات العامة التي سيلقيها معالي الوزراء، ورؤساء وفود الدول األعضاء اب

موضوع الرئيسي على المن المستحسن أن التصريحات العامة قد تركز  والمراقبون.
 ،نظرًا لضيق الوقتو  ".الدولي على أساس القانون الدولي القانوني التعددية والنظام"

، بحيث دقائق 21 الوفود أن يقوموا بإنهاء كلماتهم في غضونرؤساء يرجى من 
في مع ذلك، إذا أنهم يرغبون و  .العامة في غضون الوقت المحدد التصريحاتتنتهي 

ألجل إعادة  العامة ألمانةإلى ا نفسها تسليمفمن الممكن أن يتم  ،طويلة   لقاء كلمات  إ
 .في المحضر الحرفي للدورة انتاجها

 التصريحاتتقديم 
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العامة،  التصريحات) التصريحاتاإلدالء برغب في التي تد و من الوف يرجى .02
 تصريحاتها تقوم بتقديمالشؤون الموضوعية والتنظيمية( أن  حول والتصريحات

. العامة سبقًا إلى األمانةم تصريحاتهامن  ثالثة نسخبتسليم  والقيام معقولةبسرعة 
 لترجمةامن القيام ب اإلنجليزية(اللغة )اللغة العربية و  لمترجمين الفوريينااألمر الذي يمكن 

واضح  الوفود في جميع اللغات تصريحاتتأثير أن ضمان ، إلى جانب الجيدة الفورية
 .العامة إلى األمانة للتصريحاتإحالة نسخة إلكترونية ب ويرجى أيضًا التكرم .بالتساوي

من  الدول العربية األعضاء نسخة وفرتإذا  البالغسيكون من دواعي التقدير  .00
من أجل التحضير الدقيق  وذلك باللغة اإلنجليزية خالل الدورة السنوية تصريحاتها العامة

 .والسريع للمحضر الحرفي للدورة السنوية
 
 القادمة والخمسين التاسعة لسنويةالدورة ا مكان

 للمنظمة القواعد القانونيةمن  02رقم  القاعدة( من 0الفرعية رقم ) للقاعدةطبقا  .07
 النظام األساسيمن  2مادة رقم لتنص على أن الدورة السنوية للمنظمة، وفقا ل التي

 إحدىفي  هذا االجتماععقد ي  ينبغي أن و  في كل عام   تعقد مرةً  يجب أن، لمنظمةل المنقح
والرجاء من الدول  .إلى أقصى حد ممكن الدول األعضاء بناءًا على التناوب الجغرافي

وذلك األعضاء التي ترغب في استضافة الدورة السنوية القادمة إبالغ األمانة العامة عنه 
 في أقرب وقت ممكن.

  
V. وية الثامنة المواضيع الستة التالية خالل الدورة السن سوف تناقش :الموضوعية مسائلال

 والخمسين، وهي:
 

 لجنة القانون الدولي .2
لجنة القانون أعمال متعلقة بالمسائل حول ال"تقرير  الوثيقة أعدت األمانة العامة .08

( من d) 0وفقًا للمادة رقم و . ه الدورة السنويةلهذ "الحادية والسبعينالدولي في دورتها 
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لقيام بدراسة الموضوعات التي ا"بالمنظمة  يتم تفويض، آلكو النظام األساسي لمنظمة
حالة آراء المنظمة إلى اللجنة )اللجنة( هي قيد الدراسة من قبل لجنة القانون الدولي  وا 

لدول ، إلى النظر في تقارير اللجنة وتقديم التوصيات بشأنها، حيثما كان ضروريال وذلك
 األعضاء".

ن الدولي في دورتها يتم تناول تقرير حول عمل لجنة القانو وفقًا لهذا االنتداب،  .02
األمد، هذه الممارسة الطويلة وعماًل ب. آلكو السنوية للنظر في الدورات السنوية لمنظمة

لمحًة عامًة عن عمل لجنة القانون  الثامنة والخمسين لدورةوثائق األمانة العامة لتتضمن 
 .والسبعين الحاديةالدولي خالل دورتها 

م لمحًة عامًة عن تقدم العمل الذي أنجزته مؤجز األمانة العامة لهذا العا سيوفر .22
المدرجة  ( حول الموضوعاتم0202) والسبعين الحادية لجنة القانون الدولي في دورتها

، من الوالية القضائية الجنائية األجنبية ةحصانة مسؤولي الدولفي جدول أعمالها وهي 
القواعد القطعية ، و لحبالنزاع المس فيما يتعلقوحماية البيئة والجرائم ضد اإلنسانية، 

، المبادئ خالفة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدولةو  (،القواعد اآلمرة) للقانون الدولي العام
 العامة للقانون.

جارية كانت السبعين للجنة القانون الدولي الحادية و  مالحظة أن الدورةاليرجى  .20
عاله متاحة جزئيا رة أالمذكو  الوثائق المتعلقة بالمواضيعو  الموجزهذا في وقت إعداد 
في ضوء القيود و  .م0202من عام  القادمةفي األشهر فقط  متاحةفقط، وستكون 
 إلدراج أحدث المعلومات عن ةممكنالجهود ال كل العامة األمانة بذلت المذكورة أعاله،

م(، وفي حالة ظهور أية مواد 0202) عاملالسبعين الحادية و  أعمال اللجنة في دورتها
 .بذل كل الجهود لوضعها أمام الدول األعضاء في شكل الوثائق اإلضافية جديدة سيتم

لجنة القانون الدولي، ط لب من المقررين من بناًء على طلب األمين العام  .20
بشأن الجوانب التي ينبغي أن  تشكل مباشر وتوصيات قصيرةتصريحات الخاصين تقديم 

، يحتوي الموجز عن لجنة لكذوفقًا ل. آلكو تركز عليها الدول األعضاء في منظمة
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المقررين الخاصين مع توصيات بشأن الجوانب التي قد تصريحات القانون الدولي على 
 في التركيز عليها. آلكو رغب أعضاء منظمةت
القضايا التي حول  على تقديم آراء جماعية كمنظمة  كما ت شجع منظمة آلكو  .22

اإلضافة إلى وجهات نظر الدول أثارها المقررون الخاصون، حيثما كان ذلك مناسبا؛ ب
 .فرادى األعضاء

 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S1وثيقة رقم: 

 
 قانون البحار .1

تحت  آلكو منظمة تم إتخاذه من قبلتجدر اإلشارة إلى أن بند "قانون البحار" قد  .22
 يعتبر هذا ،م، منذ ذلك الحين0272حكومة إندونيسيا عام الدراسة  بناًء على مبادرة 

 .واحدًا من البنود ذات األولوية في الدورات السنوية المتعاقبة للمنظمة بندال
لتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق امناقشة، هما: )أ( للن اي قترح بند .22

و )ب( القضايا المتعلقة بحرية المالحة/اإلبحار في المياه والمضائق  الوالية الوطنية
 .الدولية

لتنوع ا وهوإبراز أهمية الموضوع المقترح للدورة السنوية الثامنة والخمسين،  تمو  .20
إلى نطاق  التنويهالبيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، من خالل 

 القائمةالتهديدات التي تواجه الموارد البحرية والتنوع البيولوجي من االستخدامات البشرية 
الوالية الوطنية. في ضوء ذلك،  حدود خارجالواقعة  الواسعة البحرية اطقوالناشئة في المن

بموجب  سعي المجتمع الدولي للتفاوض وصياغة صك دولي ملزم قانوًنا تعريفتم 
الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن 

 .ة الوطنيةفي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالي
ر من أجل الثغرات الموجودة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاإدراك  بعد .27

صك دولي المعالم الرئيسية في التقدم نحو صياغة نوقشت ، معالجة الموضوع بفعالية
 ين األوليينفي الدورات آلكو مشاركة الدول األعضاء في منظمة تذكر و . ملزم قانوًنا
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تقديم جهود من أجل بذلت و وجهات النظر الناشئة. نوقشت لي و للمؤتمر الحكومي الدو 
 المسائل التالية:حول توضيح مفصل للمواقف التي اتخذتها الدول األعضاء 

  في المناطق البحرية الجينية المبدأ المطبق على المواردفيما يتعلق بالوضوح عدم 
 ،الوالية الوطنية حدود خارجالواقعة  الواسعة البحرية

  قدرات ونقل التكنولوجيا؛البناء 
  اإلدارة القائمة على المنطقة، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية وأدوات 
  األثر البيئي.تقييمات 
مشروع نص اتفاق بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن  متابعة وتم .28

الوالية  خارج نظاق الواقعة المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق واالستخدامالحفظ 
"لتسهيل إحراز مزيد من التقدم في  م0202 /حزيرانالوطنية، والذي صدر في يونيو

 المفاوضات".
على مناقشة القضايا المذكورة أعاله  آلكو منظمة الدول األعضاء فيتشجع  .22

 .ال يزال قيد التشكيل الفريق العامل بأن االعتبار عين آخذة في
الفريق العامل  اختصاصات إنشاءألخيرة على وضعت منظمة آلكو اللمسات ا .22

البحري في المناطق  لتنوع البيولوجيالمفتوح العضوية التابع لمنظمة آلكو المعني با
خالل الدورة حول ذلك لقرار المتخذ وذلك عماًل با، خارج نطاق الوالية الوطنية الواقعة

العام وآراء الدول السنوية السابعة والخمسين على النحو الوارد في تقرير األمين 
 .االتصالضباط األعضاء و 

 خاصال مقررالو  لرئيسا ونائب العامة لمنظمة آلكو بتعيين الرئيس األمانةستقوم  .20
 الدول ضباط االتصال على ذلك، نيابة عن موافقةللفريق العامل للحصول على 

 .األعضاء
 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S2وثيقة رقم: 

AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S2A 
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انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من  .3
 القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين.

اتفاقية جنيف السيما  نون الدوليلقااالبند "ترحيل الفلسطينيين في انتهاك  تناولتم  .20
في األراضي المحتلة"، في  واالستيطان اليهودي الهائلةة والهجر  0222الرابعة لعام 

مبادرة  بناء على ،(0288، المنعقدة في سنغافورة )آلكو الدورة السابعة والعشرين لمنظمة
 حكومة جمهورية إيران اإلسالمية.

في ضوء االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل و اآلونة األخيرة، خالل  .22
قدت تم تداول القضية في الدورة السنوية الرابعة والخمسين التي ع   دولة إسرائيل في غزة،

ر عنوان بند الذي غي   AALCO/RES/54/S4 رقم قرارصدر ال( و م0202في بكين )
األراضي المحتلة األخرى في جدول األعمال إلى "انتهاكات القانون الدولي في فلسطين و 

 ولية المتعلقة بقضية فلسطين".من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الد
حول هذا الموضوع في التي جرت لمداوالت ايركز هذا الموجز، بعد تلخيص و  .22

(، على التأكيد الدولي فيما يتعلق بالوضع م0208الدورة السنوية السابعة والخمسين )
، القدسسفارتها في إسرائيل إلى نقل القانوني للقدس في سياق قرار الواليات المتحدة ب

 الجوالن. هضبةلك اعتراف بعض الدول بالسيادة اإلسرائيلية على وكذ
دراسة خاصة أيًضا حول سيتم تدشين ، باإلضافة إلى ما سبق ذكره أعاله .22

موضوع "فلسطين واألراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل والوضع القانوني للقدس" 
 .في الدورة

 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S 4وثيقة رقم: 

 
 ات الدوليةواالستثمار التجارة قانون  .4

على  منذ فترة طويلة موضوًعا ةالدولي اتقانون التجارة واالستثمار كان موضوع  .20
عدًدا من المسائل التي تهم الدول األعضاء  هذا ، حيث يتناولمنظمة آلكو برنامج عمل

ن الرغم من أن الموضوعين يتكونان من قضايا ذات صلة بالقانو ب. منظمة آلكوفي 
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االقتصادي الدولي، إال أنه من الحكمة التعامل مع الموضوعات بشكل منفصل بسبب 
 اختالف النظم القانونية التي تخضع لها.

كإتفاق  إطاري  وقواعد سلوكية للتجارة ظل موضوع "منظمة التجارة العالمية و  .27
لكو " على جدول األعمال منذ الدورة السنوية الرابعة والثالثين لمنظمة آالعالمية

موضوع هذا الموضوع  قطر، وكان عاصمة دولة ، التي عقدت في الدوحة،(م0222)
 الدورات السنوية الالحقة.في جميع رئيسية المداوالت ال
منذ ذلك الحين جميع التطورات المتعلقة  العامة وفًقا للتوجيهات، راقبت األمانة .28

 نية آللية تسوية المنازعات.اتها وخاصة الجوانب القانو يبمنظمة التجارة العالمية واتفاق
( التي عقدت في م0200) لمنظمة آلكو في الدورة السنوية الخامسة والخمسينو 

تبادل وجهات لتسهيل  ورشة عمل أوندوة  "بتنظيم العامة األمانةف وضت ، نيودلهي، الهند
بشأن القضايا التي يجري التفاوض بشأنها حالًيا داخل النظر من جانب الدول األعضاء 

 ، نظمت األمانةا التفويضعماًل بهذو ".نظمة التجارة العالمية وبرامج بناء القدراتم
قضايا منظمة التجارة حول  ومؤخراً ، بشكل منتظموبرامج بناء القدرات  ،ندواتالعامة 

 .م0207( في عام IKMASالعالمية في معهد الدراسات الماليزية والدولية )
السنوية في إطار الدورات  منديد عالفي  موضوع قانون االستثمار الدولينوقش  .22

ضمن نطاق  دراستهالموضوع األوسع نطاًقا لمسائل القانون االقتصادي والتجاري، وتم 
التعاون اإلقليمي في سياق النظام االقتصادي الدولي الجديد. كجزء من سبل التعاون 

بمعاهدات المسائل المتعلقة  حولاإلقليمي في المسائل االقتصادية، ع رض تقرير 
االستثمار الثنائية وضمانات االستثمار والتأمين وتصدير النفط أمام اللجنة الفرعية 

وقشت ن  و ، إندونيسيا . نوية الحادية والعشرين في جاكرتاللقانون التجاري في الدورة الس
وضع بغرض حماية وضمانات االستثمار وكذلك تسوية نزاعات االستثمار  الدورة في

قد في كوااللمبور بماليزيا في وقت الحق من ذلك الوزاري الذي ع   األسس لالجتماع
ات االستثمار يالعام. قرر االجتماع الوزاري توجيه األمانة العامة إلعداد نماذج التفاق

ات االستثمار الشعبية السائدة في ذلك الوقت، والتي يالتي تضمنت السمات البارزة التفاق
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، دورة السنوية التالية في كولومبون التجاري في الع رضت على اللجنة الفرعية للقانو 
 (.م0280سريالنكا )

، في ضوء االهتمام المتجدد بإصالح آليات حماية االستثمار في اآلونة األخيرة .22
 ورش العمل وبرامج آلكو ظمةالعامة لمن مانةاألوالمعاهدات الثنائية لالستثمار، نظمت 

"االستثمار الدولي  حول ندوة م0200عام في  العامة نظمت األمانةو . بناء القدرات
ندوة تم تنظيم  ،م0208بينما في نوفمبر و ومنظمة التجارة العالمية" في مقرها الرئيسي، 

الدولة  حول "مراجعة إصالحات نظام االستثمار الدولي وآلية تسوية المنازعات بين
هورية تنزانيا في أروشا، جماإلفريقية"  - لمناطق اآلسيويةا: وجهات نظر والمستثمر
 المتحدة.

 
 -المواضيع الفرعية التالية:  العامة يتناول الموجز الذي أعدته األمانةس .20

 
(a)  :اإلصالحات في منظمة التجارة العالمية 
تم إنشاء نظام التجارة المتعدد األطراف الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه  .20

تواجه آلية تسوية و صفرية. الفة يتعر اللتحرير التجارة نحو  ،في منظمة التجارة العالمية
المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي يشار إليها في كثير من األحيان باسم 

التاج" للنظام، أزمة غير مسبوقة. اآلن تعاني من االنقسام السياسي والشعور درة "
والذي يسمح والتهديد بعودة النظام االقتصادي العالمي القائم على القوة،  ؛بالضيق

، يلوح في لتحقيق أمانيهم لالعبين الكبار بالتصرف من جانب واحد واستخدام االنتقام
 منظمة التجارة العالمية.في صالحات اإلاألفق. وقد دعا هذا إلى التداول بشأن بعض 

تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية سوف يناقش الوضع الراهن آللية  .22
استكشاف اإلصالحات وينبغي صادر المأزق الحالي. فك مبغرض موجز الفي 

المقترحة، والتي تشمل بعض اإلصالحات المؤسسية على مستوى هيئة االستئناف 
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الدول األعضاء في لدراسة  –، من أجل التوصية بخيارات حلقة النقاش وكذلك مستوى
 .والتي يمكن اعتمادها لضمان تحرك النظام إلى األمام - آلكو منظمة

 
(b) اطة في منازعات االستثمارالوس : 
االستثمار مما  منازعاتيتألف الموضوع من دراسة فوائد تطبيق الوساطة في  .22

الرغم من أن بلتكاليف لكال الطرفين في نزاع االستثمار. يقتصد في االوقت و  يختصر
الفوائد التي قدمتها ولكن ، كل نزاعات االستثمار يمكن الوساطة في الالدراسة تدرك أنه 

ساطة للمنازعات التي تتناول مسائل أخرى يمكن أن تحقق أرباًحا في هذا المجال. تم الو 
االعتراف بتفرد الحلول التي توفرها الوساطة على أنها جوهرية في الحفاظ على العالقة 

االستثمار التي  منازعاتالتجارية الحاسمة بين الطرفين، والتي تولي أهمية قصوى في 
 .طويلة األجلتتعلق عادة بالتزامات 

ات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، يأتاح توقيع اتفاقية األمم المتحدة التفاق .22
عبر الحدود، مما يوفر  بالوساطة )"اتفاقية سنغافورة"( نظاًما إلنفاذ التسويات م0202

مزيًدا من األمن القانوني للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون إلى استرداد 
من الحكومات المضيفة. يجب أن يتطرق الموجز إلى جميع جوانب تطبيق مبالغ 

جميع تعزيزها ليعود بالنفع على الوساطة في المنازعات االستثمارية وكيف يمكن 
أصحاب المصلحة. كما يجب التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه تعميم اللجوء إلى 

 التأمل في تسوية المنازعات االستثمارية.
 
(c)  آليات تسوية المنازعاتة إلصالح مبادر: 
القتراح  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوليض الفريق العامل الثالث لف و   .20

أجرى الفريق  منذ ذلك الحينم. 0207اإلصالحات في آليات تسوية المنازعات في عام 
 222ن عدد من الشواغل التي أثارتها الدول فيما يتعلق بأكثر م حول العامل مداوالت

حماية ل انتهاكمتهمين ب اتثمار التي رفعها المستثمرون ضدهحالة دعاوى االس
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كما تم تقديم عدد من الحلول لمعالجة هذه الشواغل التي لم تقدمها الدول و المعاهدات. 
أيًضا أعضاء الهيئات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني قدمها  فحسب، بل

 .والمنظمات الدولية ومراكز البحوث
 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S 13وثيقة رقم: 

 
 القانون الدولي في الفضاء السيبراني .2

 اقترحت جمهورية الصين الشعبية موضوع "القانون الدولي في الفضاء السيبراني"، .27
كبند على جدول أعمال الدورة السنوية الثالثة آلكو  وفقا للقواعد القانونية لمنظمة

الموافقة  توالذي تمم 0202، إيران عام قدت في طهرانالتي ع   والخمسين لمنظمة آلكو
في الدورة السنوية الرابعة الحقًا  عمالاألهذا البند من جدول نوقش . و راءاآلعليه بتوافق 

 .م0202 نيسانإبريل/ قدت في بكين، الصين فيوالخمسين التي ع  
ده للدورة السنوية يركز موجز القانون الدولي في الفضاء السيبراني الذي تم إعدا .28

باإلضافة إلى  ،هذا الموضوعمع التاريخي  منظمة آلكو ارتباطعلى  ،الثامنة والخمسين
تسليط الضوء على بعض التطورات األخيرة حول هذا الموضوع على المستوى العالمي. 

، تليها القادمة في الدورة السنوية عليها لمداوالتا التي ستجري قضاياالإلى وأشير فيه 
 العامة. ظات وتوصيات األمانةمالح

لفريق لنتائج االجتماع الرابع ب، ينبغي أيًضا إيالء االهتمام الخصوصعلى وجه  .22
مكانية اعتماد "المبادئ األساسية التوافقية للقانون الدولي المطبقة االع الفضاء  فيمل وا 

القانون معني بال" التي اقترحها األمين العام لتوجيه عمل اجتماع الفريق العامل السيبراني
 السيبراني في المستقبل.الدولي في الفضاء 

 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S 17وثيقة رقم: 

 
 التسوية السلمية للمنازعات .6

عمال األاقترحت حكومة اليابان موضوع "التسوية السلمية للنزاعات" كجدول  .02
ين لمنظمة آلكو في لمناقشته في الدورة السنوية السابعة والخمس لمنظمة آلكو مؤقتال
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ا للقواعد القانونية لمنظمة آلكو. عماًل باالقتراح، وفقم وذلك 0208طوكيو، اليابان عام 
الجوانب الرئيسية للموضوع مع إبراز دراسة أولية حول الموضوع،  العامة أعدت األمانة

عطاء نظرة عامة واسعة حول الموضوع بموجب القانون الدولي.  في الدورة السنوية و وا 
السابعة والخمسين، رحبت الدول األعضاء بالدراسة األولية واقترحت استمرار المداوالت 

 في الدورة السنوية القادمة.
السلمية  تسويةالحول موضوع " اموجز  العامة األمانة أعدتفي ضوء ذلك،  .00
. على جانبين محددين للموضوع ركزالذي يلمنازعات" للدورة السنوية الثامنة والخمسين ل

منازعات والتسوية السلمية للمنازعات ، دور األمم المتحدة في التسوية السلمية للأوالً 
المناقشة العامة حول الطرق المختلفة لتسوية المنازعات يركز الموجز على  كماو البيئية. 

 .في الموجز العامة أدرجت توصيات األمانةو المستخدمة في القانون الدولي. 
 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S 18وثيقة رقم: 

 
 طراف الثالثةاألالعقوبات المفروضة على  ة:قليمياإلالتشريعات الوطنية خارج الحدود تطبيق  .7

العقوبات المفروضة  ة:قليمياإلالتشريعات الوطنية خارج الحدود  أدرج بند "تطبيق .00
 م(0227جدول أعمال الدورة السادسة والثالثين )طهران،  على ،"طراف الثالثةاألعلى 

( من النظام c) 2لمنظمة آلكو بناء على طلب جمهورية إيران اإلسالمية وفقًا للمادة رقم 
في حين و  من القواعد القانونية للمنظمة. 00للقاعدة رقم  0األساسي وقاعدة فرعية رقم 

وبعض الدول األعضاء في  منظمة آلكوال تزال تخضع بعض الدول األعضاء في 
هذه  أهمية لعقوبات متعددة األوجه، فإن منظمة آلكو، فياألمم المتحدة غير األطراف 

طلبت جمهورية إيران اإلسالمية، مرة أخرى، مثل ذلك، في يومنا هذا. ازدادت  القضية
هذا الموضوع إدراج  ،1آلكو وفًقا للقواعد القانونية لمنظمة العامة لمنظمة آلكو مانةاألمن 

المقرر عقدها في  التي من ثامنة والخمسينعلى جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية ال
أكتوبر/تشرين األول  02إلى  00جمهورية تنزانيا المتحدة في الفترة من  دار السالم،

                                                 
 ( من القواعد القانونية لمنظمة آلكو0) 00 المادة رقم  1



 المذكرة التوضيحية للدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو
 م0202 ر/أيلولسبتمب 02في  تنقيحه تم –الثاني  الملحق

 18 

جمهورية تنزانيا المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، أبدت ، ذاته . وفي الوقتم0202
ارج الحدود التشريعات الوطنية خ تطبيقرغبتها في أن تدرج األمانة العامة موضوع 

ذلك في سياق "رفع أكثر من ، و طراف الثالثةاألالعقوبات المفروضة على  ة:قليمياإل
 العقوبات ضد جمهورية زيمبابوي".

في الدورة السنوية للمداوالت  الموضوع الذي تم إعداده عن هذا موجزالينقسم  .02
لى عمل (. نظرة عامة ع0(. المقدمة؛ )0إلى خمسة أجزاء، هي ) ،الثامنة والخمسين

ات تطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود اإلقليمية: العقوبآلكو حول منظمة 
لألمانة العامة لمنظمة آلكو حول (. دراسة خاصة 2؛ )المفروضة على األطراف الثالثة
(. التطورات األخيرة؛ و 2منظور القانون الدولي؛ )من  "العقوبات األحادية والثانوية:

. وينقسم الجزء الثالث كذلك إلى تطبيق العامة األمانة (. مالحظات وتعليقات2)
التشريعات الوطنية خارج الحدود وانتهاك مبادئ ميثاق األمم المتحدة وتطبيق التشريعات 

 .التزامات حقوق اإلنسان اتالوطنية خارج الحدود وانتهاك
مجلس حقوق  وقشت في الموجز أحدث قراراتتشمل التطورات األخيرة التي ن   .02

 .محكمة العدل الدولية الجمعية العامة لألمم المتحدة وأحكامو سان؛ اإلن
 AALCO/58/DAR ES SALAAM/2019/SD/S6وثيقة رقم:  .62

 


