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النهائي


 

 

 

 آلكو

 اإلفريقية –ستشارية القانونية اآلسيوية المنظمة اال

 السادسة والخمسين الدورة السنوية

 م7112مايو  5 – 1

 كينيا ، جمهوريةنيروبي

 تقرير موجز

 السادسة والخسمين عن الدورة السنوية

 ريقيةاألف –ستشارية القانونية اآلسيوية للمنظمة اال

 المقدمة .1

 

 –ستشارية القانونية اآلسيوية دولة األعضاء في المنظمة اال 62شاركت  1.1

)فيما بعد "الدورة"( هي،  السادسة والخمسين اإلفريقية في الدورة السنوية

والهند، وجمهورية  الشعبية، الصين وجمهورية والكاميرون، بنغالديش،

ة العراق، واليابان، إندونيسيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، وجمهوري

 نيجيريا جمهوريةوجمهورية كينيا، ودولة الكويت، وماليزيا، ونيبال، و

، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وجمهورية كوريا، والمملكة العربية االتحادية

، ودولة فلسطين، الديمقراطية االشتراكية سريالنكا جمهوريةالسعودية، و

متحدة، وتايالند، وجمهورية تركيا، وجمهورية السودان، وجمهورية تنزانيا ال

 .االشتراكية فييتنام جمهوريةوأوغندا، واإلمارات العربية المتحدة، و

مركز وحضر الدورة ممثلو مراكز التحكيم اإلقليمية التالية للمنظمة وهي:  1.6

 للتحكيم اإلقليمي القاهرة مركز ، (،KLRCAكوااللمبور اإلقليمي للتحكيم )

                                                           
   م7102يونيو  5يعكس التقرير الموجز بعض التعليقات الواردة من الدول األعضاء لغاية. 
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 مركزو (NCIAالدولي ) للتحكيم نيروبي مركزو(، CRCICAالدولي ) التجاري

 .(TRACللتحكيم ) اإلقليمي طهران

 

 في الدورة: نيالمراقبتم قبول 

 

I. الكونغو وجمهورية بلجيكا،: األعضاء غير التالية الدول عن ممثلون 

 واالتحاد ورواندا، وموزامبيق، ومالوي، وإثيوبيا، الديمقراطية،

 .زامبياو الروسي

II. األحمر للصليب الدولية اللجنة: التالية الدولية ظماتلمنممثلون عن ا 

(ICRC)،  الصندوقووديوان المظالم في المملكة العربية السعودية 

 .للتنمية السعودي

 

 الجلسة اإلفتتاحية .6

 

 .م6112مايو  6السنوية السادسة والخمسين لمنظمة آلكو يوم  الدورة دأتب 6.1

كلمته  في ،كينيا لجمهورية العام ائبالن مويغاي، جيثو البروفيسور سعادةوأكد 

بصفتها منظمة وحيدة تمثل دول  األهمية المستمرة لمنظمة آلكوعلى اإلفتتاحية، 

، انجينغ اكس فرانك السيد به قام الذي الممتاز الدور إلى وأشارأفريقيا وآسيا. 

 في المنظمة مستوى رفع من أجلاألمين العام اإلفريقي األول لمنظمة آلكو 

. وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها العالم أنحاء جميع

 وليهات التي األهميةجمهورية كينيا الدورة السنوية لمنظمة آلكو مما تدل على 

اآلسيوية واإلفريقية.  الدول بين والتعاون لصداقةباندونغ ل روحلو القانون لسيادة

 المنظمة، في 72الـ العضو الدولة االشتراكية، فييتنام بجمهورية بحرارة ورحب

 آلكو أخوة إلى

سعادة البروفيسور د. كينيدي غاستورن، األمين العام للمنظمة رحب  6.6

جميع الوفود في الدورة ب اإلفريقية )آلكو( –االستشارية القانونية اآلسيوية 

مشاركتهم المستمرة تدفع منظمة آلكو إلى خدمة دولها األعضاء بطريق  قائالً إن

 الترتيبات جميع اتخاذ علىحيث أنه تقدم بالشكر إلى الدولة المضيفة  أفضل.

آلكو، بل  لمنظمة بالنسبة فقط ليس المختلفة إسهاماتها عن فضال ،ةللدور الالزمة

 .الدولي القانون لتطوير أيضا
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 في"روح باندونغ"  أهمية وكما أكد على أهمية منظمة آلكو المعززة وكذلك

بعدذلك، قام . الدولية الساحة في الضخمة لتطوراتا بسبب المعاصر العالم

 لحالي وسبب أهمية عمل آلكو في هذاالدورة عن برنامج عمل المنظمة ا بإحاطة

وتشمل هذه المجاالت التطرف العنيف واإلرهاب، ووضع ومعاملة الصدد. 

الالجئين، والتطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، والفضاء السيبراني 

 حتالل االسرائيلي غير القانوني المطول لرأراضي الفلسطينية.واال

 

حضر سعادة السيد راجيش سوامي، نائب المندوب السامي الهندي لدى كينيا،  6.2

نيابًة عن سعادة الدكتور في. دي. شرما، مساعد الوكيل، قسم المعاهدات 

مسة والقانون بوزارة الشؤون الخارجية، الهند ورئيس الدورة السنوية الخا

عنه. أعرب عن امتنانه العميق لجمهورية كينيا  وألقى كلمة نيابةً والخمسين 

وأشار إلى  الستضافة الدورة السنوية السادسة والخمسين لمنظمة آلكو.

آلكو. ودعا إلى  منظمة أنشطة إلى كينيا قدمتها التي بالثناء الجديرة المساهمات

لحل  البديلة لياتكو في ترويج اآلتعزيز دور مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة آل

  .وأفريقيا آسيا أنحاء جميع في المنازعات

، في كلمته معالي السيد وليام روتو، نائب رئيس جمهورية كينيارحب  6.7

 وشكر. اإلنسانية مهداإلفتتاحية، جميع الوفود في مدينة نيروبي الجميلة وكينيا، 

 عالمي نظام ضمان أجل نم للسعي رؤيتهم على آلكو لمنظمة المؤسسين القادة

 تعزيز إلى السعي على األعضاء الدول وحث. الدولي القانون على قائم منصف

 وأشار. الدولي المجتمع في الجماعية أصواتها سماع وضمان واألخوة التضامن

 الدولي، للقانون التدريجي التطوير في آلكو منظمة تؤديه الذي الهام الدور إلى

 ،آلكو منظمة لعمل بالده دعم عن وأعرب .البحار قانون صياغة في سيما وال

 واإلرادة" باندونغ روح"ـل وأداةً  رمزاً  باعتبارها ،آلكو منظمة أهمية ذكر كما

الوقت المناسب لمناقشة الموضوعات كما الحظ و .وأفريقيا آسيا لشعب الجماعية

 الدولي نبالقانو المتعلقة األخيرة العالمية األحداث ضوء في سيما الفي الدورة 

 .الدولية والعالقات

 المعاهدات إلدارة العام المدير هونغ، السيد شوقدم رئيس الوفد الصيني،  6.2

،  كلمة الشكر نيابًة عن الخارجية، جمهورية الصين الشعبية بوزارة والقانون

سعادة السيد ليو زينمين، نائب الوزير الخارجي،  جمهورية الصين الشعبية 

 .الرابعة والخمسين لمنظمة آلكوورئيس الدورة السنوية 
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 الجتماع األول لوفود الدول األعضاء في المنظمةا .2

 

سعادة السيد راجيش سوامي، نائب المندوب السامي الهندي لدى كينيا،  دعا 2.1

نيابًة عن سعادة الدكتور في. دي. شرما، مساعد الوكيل، قسم المعاهدات 

الدورة السنوية الخامسة رئيس ووالقانون بوزارة الشؤون الخارجية، الهند 

السادسة  للدورة السنوية التالي األعمال جدول وتم اعتماد .االجتماعوالخمسين، 

 :والخمسين

 

 جدول األعمال 2.6

 

I. المسائل التنظيمية 

 

 النظر في جدول األعمال وتبنيه .1

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس .6

 قبول األعضاء الجدد .2

 قبول المراقبين .7

 آلكو منظمة عملعن العام  األمينتقرير  .2

 م6112الميزانية المقترحة لعام  .2

 آلكو منظمةلتقرير عن مراكز التحكيم اإلقليمية  .2

في الفضاء  القانون الدوليبتقرير رئيس الفريق العامل المعني  .2

 السيبراني

 .الشخصيات الهامة تقرير رئيس مجموعة .9

 تعيين مكان الدورة السابعة والخمسين .11

 

II. 1 المسائل المنصوصة في المادة رقم (a من النظام األساسي: إحالة المسائل  إلى )
 المنظمة من قبل الدول األعضاء.

 

 وضع ومعاملة الالجئين .1
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انتهاكات القانون الدولي في األراضي الفلسطينة واألراضي المحتلة األخرى من  .6
 قبل إسرائيل والقضايا القانونية الدولية األخرى المتعلقة بقضية فلسطين

 هاب )الجوانب القانونية(التطرف العنيف واإلر .2
 القانون الدولي في الفضاء السيبراني .7

 
 

III. اجتماعان خاصان يستغرقان نصف يوم 
 

 اجتماع خاص حول "البنود المختارة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي" .1
 "المحكمة الجنائية الدولية: التطورات األخيرةاجتماع خاص حول " .6

 

IV. أي مسألة أخرى 
 

 مناسبات جانبية:

مساهمة اليابان"،  –شة العمل الدولية: ترويج سيادة القانون في آسيا وأفريقيا ور .1

 م.6112مايو  6حكومة اليابان يوم  استضافتها

 

 بموجبمكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية من خالل التعاون  .6
ة كينيا وحكومة "، شاركت في استضافتها كل من حكومة جمهوريإطار القانون الدولي

 م.7102مايو  3جمهورية الصين الشعبية يوم 

 

االشتراكية، التي تم  فييتنام جمهوريةألقى رئيس وفد  :قبول األعضاء الجدد 2.2

كلمًة شكر فيها جميع  في المنظمة، 72قبولها في المنظمة كالدولة العضو الـ

 بالنظام لتزامباال وتعهد الدور األعضاء على الدعم مما قدمته في تأكيد قبولها.

 مستويات إلى المنظمة رفع أجل من استباقية تدابير واتخاذ للمنظمة األساسي

 .أعلى

 

 وإثيوبيا، الديمقراطية، الكونغو وجمهورية بلجيكا، تم قبول :قبول المراقبين 2.7

وديوان المظالم ، زامبياو ،الروسي واالتحاد ورواندا، وموزامبيق، ومالوي،
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 (ICRC) األحمر للصليب الدولية اللجنةو ،وديةفي المملكة العربية السع

 في الدورة السنوية السادسة والخمسين. المراقبينك للتنمية السعودي الصندوقو

 

سعادة السيد راجيش سوامي، نائب المندوب السامي الهندي لدى كينيا،  دعا 2.2

نيابًة عن سعادة الدكتور في. دي. شرما، مساعد الوكيل، قسم المعاهدات 

رئيس الدورة السنوية الخامسة ون بوزارة الشؤون الخارجية، الهند والقانو

 ونائب الرئيس لمنصب مرشحين اقتراح إلى األعضاء الدول ،والخمسين

الوفد الهندي  اقترح. آلكو لمنظمةالسادسة والخمسين  السنوية للدورة الرئيس

لمنصب  كينيا لجمهورية العام النائب مويغاي،البروفيسور جيثو  سعادة ترشيح

ئيس وفد تنزانيا روأيد . آلكو لمنظمةالسادسة والخمسين  السنوية الدورة رئيس

 سعادة ترشيح الكيني وفدال رئيس اقترحو. باإلجماع هباانتختم وهذا الترشيح، 

 والشؤون المعاهدات إدارة العام، المدير نائبة مانغكالتاناكول، فيالوان السيدة

السادسة  السنوية للدورة لرئيسا ةكنائب لندتاي الخارجية، وزارة القانونية،

 تانتخبأنها و الياباني وفدال رئيس من قبل االقتراحتأييد وتم . والخمسين

 الرئيس ةونائب الرئيس سعادة السيد راجيش سوامي دعا ذلك، بعد. باإلجماع

 .المنصة على همامناصب لتولي السادسة والخمسينللدورة السنوية 

 العام النائب مويغاي،البروفيسور جيثو  سعادة حديثاً  المنتخب الرئيس شكر 2.2

 المنتهية الرئيس أيضا وهنأ. تعيينه على األعضاء الدول ،كينيا لجمهورية

 . والخمسين الخامسة للدورة كرئيس الناجحة واليته فترة إكمال على واليته

 

 الجتماع العام األولا .7

 

 االستشارية للمنظمة يالسنو الكتاب: التالية المنظمة منشورات إصدار تم 7.1

الدولي  القانون مجلة ؛(Vol.XIV ،6112) األفريقية -اآلسيوية  القانونية

 ،6 العدد ،7 المجلد) فريقية،اإل -اآلسيوية  القانونية االستشارية للمنظمة

شرعية االحتالل اإلسرائيلي المطول ( "iدراستان خاصتان )و ؛(م6112

تها االستعمارية بموجب القانون الدولي لرأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسا

  ( القانون الدولي في الفضاء السيبراني.ii"؛ )والقانون الدولي اإلنساني
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 آلكو االجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء في لمنظمة .5

 

 جدول األعمال: تقرير األمين العام

 

ين العام الدول األعضاء على انتخابه باالجماع بصفته األم العام األمينشكر  2.1

السادس لمنظمة آلكو وأفاد بأنه سيعمل ألجل تعزيز التضامن اآلسيوي 

واإلفريقي في الشؤون القانونية الدولية وبجانبه سيسعى لزيادة عضوية منظمة 

وبعد ذلك، رحب بحرارة بفيتنام، التي انضمت إلى عائلة آلكو مؤخراً.  آلكو.

الخامسة السنوية  لدورةا تم اتخاذها منذ واالنتداب التي األنشطة لخص

 رؤيته أوجز عن المسائل المالية والتنظيمية. كما موجزاً  عرضاً  قدمو والخمسين

 طرح وتعزيزها. كما المنظمة تنشيط بها يعتزم التي الطريقة بشأن وخططه

 بناءة تغييرات إلدخال األعضاء الدول تعاون طلب حيث المستقبلية، عمله خطة

 أجل من األخرى، االجتماعات وبعض السنوية الدورة عمل طرائق بعض على

 خططه إلى أشار كما وخبرة العضوية. الوقت من القصوى االستفادة ضمان

  العربية. العضوية لصالح العامة األمانة في العربية الوحدة الرتفاع

 

 م7112مناقشات على الميزانية لعام جدول األعمال: 

 

وضاع المالية الحالية وشكر الدول عن األ نائب األمين العام لمنظمة آلكولخص  2.6

األعضاء التي قامت بسداد مساهماتها، وكذلك الدول التي بدأت دفع متأخراتها.  

 بزيادة أمريكي، دوالر 615,900 مبلغ وهو ،6112 لعام الميزانية قدم ثم

 السمات وأوجز .السابق العام ميزانية عن أمريكي دوالر 45,300 قدرها

 بشأن عتمدالذي سي القرار مشروع تضمنت التي ،6112 املع للميزانية البارزة

 توصيات تنفيذ على المترتبة واآلثار المعالين، األمين العام ألطفال التعليم بدل

 المبلغ وزيادة ،آلكو منظمة في محلياً  المعينين للموظفين السابعة األجور لجنة

 المستمر األمانة لتزاما إلى أيضا االنتباه ولفتسكن األمين العام. و المقر صيانةل

 لمنظمة آلكو. المالي األساس وتعزيز التكاليف لخفض تدابير باتخاذ

الهند، وتنزانيا، م: 6112قدمت الدول التالية تعليقاتها حول الميزانية لعام  2.2

 أدلت التي للبيانات اتقديره عنت كل منها وأعرب. وجمهورية كوريا واليابان

 .الموضوع هذا بشأن العامة األمانة أعدتها التي والوثائق نائب األمين العام بها
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الوفد  الحظ لموظفيها، السابعة األجور لجنة بتنفيذ األمانة باقتراح ترحيباً بينما 

 ،م6112 يناير 1 من اعتباراً  أي رجعي بأثر هاذيتم تنفي أن ينبغيه أن الهندي

طاً بأن ال يكون مشرو أن ينبغي ال السابعة األجور لجنة متأخرات دفع وأن

 كما .األعضاء الدول من طوعية مساهمات تتلقىالعامة لمنظمة آلكو  مانةاأل

 موظفي فئات ببعض يتعلق فيما الرواتب تثبيت في التباين إلى نتباهاال لفت

 .الشاذ الوضع هذا تصحيح يتم أن أرادو. آلكو منظمة

جاء ذكره كما " المدرسي التعليم" تعريف توسيع ينبغي أنه الوفود من أحد ذكر 2.7

 العمر من سنوات لثالث االبتدائي قبل التعليم ليشمل الميزانية قرار مشروعفي 

 الحاليخاصة لرأمين العام  التعليم بدليتم إعداد أحكام  أنه ىورأ .كذلك هفوق ماو

 أن إال العدل من يكون لن استثنائي، أساس علىذلك و أطفال، ثالثة لديه الذي

 فإن الهند، في التعليم لتكلفة نظرا بأنه توصية ضاأي وقدم. األطفال جميع يشمل

 لكل دوالر 6 711 وقدره المقترح للمبلغ الهند حكومة وضعته الذي القوس

أن  (الموضوع بهذا المتعلق القرار مشروع من 6 النفيذية رقم الفقرة في) طفل

 من مزيد إبداء في بحقها تحتفظ أنها الوفود من بعض ذكرتيتم إزالتها. 

 غير المشاورة في بشأنه القرار تناول يتم عندما المسألة هذه بشأن يقاتالتعل

 .الرسمية

 

 االجتماع الثاني العام .6

 

كلماتها  التالية الوفود قدمتلمنظمة آلكو  والخمسين السادسة السنوية الدورة في 2.1

سلطنة عمان، وجمهورية الصين الشعبية،  اليابان،، ودولة قطر :العامة

المتحدة، وجمهورية إيران اإلسالمية، وجمهورية السودان، اإلمارات العربية 

 فييتنام جمهوريةوتنزانيا، ودولة الكويت، وإندونيسيا، وسريالنكا، و

تايالند، وجمهورية كوريا، ، والمملكة العربية السعودية، واالشتراكية

للجنة الدولية الوفد المراقب  أيضا قدموجمهورية كينيا، ونيبال والهند. 

 بيانه. األحمر للصليب

 

ت شكرللمناصب، و اهمانتخاب على الرئيس ونائب الرئيس الوفود جميع هنأت 2.6

 توجيه في وتوجيهاته القديرة لقيادتهرئيس الدورة السنوية الخامسة والخمسين 

وهنأت أيضاً األمين العام م. 6112-م6112 الفترة خالل آلكو منظمة أنشطة
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 نطاق توسيعبغية  البناءة جهوده علىسعادة البروفيسور د. كينيدي غاستورن 

باإلضافة إلى ذلك، . منصبه مهام توليه منذ عضويتها وزيادة المنظمة أنشطة

وكما أعربت  إنها رحبت بحرارة جمهورية فيتنام االشتراكية في عائلة آلكو.

 خالل التي قامت بهاتقديرها لرأمانة العامة لمنظمة آلكو وحكومة كينيا للترتيبات 

 .السنوية الدورة

 

 راً م، لعبت دو1922أشارت بعض الوفود إلى أن المنظمة، منذ تأسيسها في  2.2

 في بدوره أسهم الذي األمرهاماً في ترويج سيادة القانون في آسيا أفريقيا، 

وأكدت العديد من الوفود على أهمية ميثاق  .الدولي للقانون التدريجي التطوير

ة في تعزيز سيادة القانون في جميع األمم المتحدة والصكوك األخرة ذات الصل

 الوطني اسلوكه في القانون سيادة بدعم االتزامه مجدداً ت وأكدأنحاء العالم. 

 تنفيذ في الدول دعم تعزيز ضرورة على أيضا الوفود بضع وشدد. والدولي

 وبناء التقنية المساعدة تعزيز خالل من المحلي الصعيد على الدولية التزاماتها

 سيادة بشأن مناقشات إجراء إلى الحاجة على أيضا الضوء طوسل. القدرات

 .العالم في القانونية النظم تنوع لمراعاة القانون

 

 التطرف انتشار إلى المنظمة في األعضاء الدول انتباه الوفود بعض ولفتت 2.7

رتهم وأفريقيا، آسيا في واإلرهاب العنيف  للمؤسسات الحاسم بالدور وذكَّ

 أيضا تووصف. التهديدات هذه وإحباط منع في دوليةال القانونية والصكوك

 أحد ولفتالقضية بشل فعال.  هذه لمعالجة والدولية المحلية القانونية اجهوده

 بالتعاون والثقافات األديان مختلف بين للحوار مركز إنشاء إلى االنتباه الوفود

 في المتضمن كالمشتر والفهم الثقافات بين التفاهم لتعزيز وذلك المتحدة األمم مع

 وضع إلى التحديد وجه على المنظمة الوفود أحد ودعا. البلدان هذه جميع

 في طرحته الذي باالقتراح األعضاء الدول آخر وفد وذكر. لإلرهاب تعريف

 وأعرب. نيروبي في االستشارية للمنظمة دائمة مراقبة بعثة إلنشاء 6116 عام

 .الصدد هذا في تحدةالم األمم مع المناقشات لتيسير استعداده عن

 

 الدوليين والتنسيق والتعاون التعددية أهمية عن وفودالعديد من ال وتحدثت 2.2

 وأزمة اإلنترنت انتشار عن الناجمة المعاصرة القانونية للتحديات للتصدي

 أهمية ذكروا الصدد، هذا وفي. العالم من كثيرة أجزاء في السائدة الالجئين
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 وبناء اآلراء لتوطيد أهمية أكثر أصبحت ألنها لكوآ منظمة مثل اإلقليمية الهيئات

 يؤدي مما العادلة االقتصادية والتنمية العالمي السالم لضمان اآلراء في توافق

 نيودلهي إعالن إلى أيضاً  االنتباه ولفت. المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى

 القانونية يةاالستشار للمنظمة الستين الذكرى عشية الماضي العام في اعتمد الذي

 الصدد، هذا وفي. آلكو لعمل المستقبلي المسار رسم حيث من آلكو اآلسيوية

 آلكو. لمنظمة المالية القاعدة تعزيز ضرورة على أيضاً  دولبعض ال شددت

 لتطبيق المعاصرة التحديات عن أمور، جملة في المراقبين، مندوب وتحدث

 آلكو. منظمة مع الوثيق تعاونهو البلدان من كثير في الدولي اإلنساني القانون

 

 

 االجتماع الثالث العام .2

 

 عمال: التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(بند جدول األ

 

 من البند هذا واإلرهاب العنيف بالتطرف المعني العامل الفريق رئيس عرض 2.1

منظمة  بها اضطلعت التي ألعمالتسليطاً الضوء على ا بإيجاز األعمال جدول

. السابقة السنوات مدى على واإلرهاب العنيف التطرف موضوع بشأن آلكو

 المعني العامل الفريق اجتماع في جرت التي اإلجراءات أيضا واستعرضت

 توأشار .السنوية الدورة مباشرة قبل عقد الذي واإلرهاب العنيف بالتطرف

 احضرو الذين المندوبين بين فيما اآلراء في توافقا هناك أن إلى ةالرئيس

 بشأن صك أي عتمادال ماسة حاجة توجد ال بأنه القائل الرأي بشأن  االجتماع

 بأن اقتراح على المندوبون وافق الغاية، لهذه وتحقيقا بعجالة. العنيف التطرف

 بعمل واإلرهاب العنيف التطرف بموضوع المتعلق القرار مشروع يعترف

 لمنظمة التوجيهية بادئوالم التوجيهات بشأن العمل تسهيل في العامة األمانة

 يتضمن أال على أيضا واتفق. مع ذلك، اومظاهره العنيف التطرف لمكافحة آلكو

 يخل أن ينبغي ال كما إضافية، وثيقة أو صك أي باعتماد تتعلق لغة أي القرار

 .الموضوع هذا بشأن المستقبل في الدول به تقوم عمل بأي

 

سلطنة ة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ودول مندوبو قدم ذلك، بعد 2.6

 كوريا، وجمهورية الهند،وإندونيسيا، و الشعبية، الصين جمهوريةعمان، و
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 كينيا،واليابان، جمهورية السودان، وجمهورية إيران اإلسالمية، وجمهورية 

 جدول من بندهذا ال حولكلماتهم  وتركيا، وجمهورية فيتنام اإلشتراكية

 .األعمال

 

 على وأكدت اإلرهابية، الهجمات وقوع تواتر إلى وفودالعديد من ال أشارت 2.2

 أشكاله جميعفي  ومكافحته اإلرهاب منع على تعلقها التي الكبيرة األهمية

ذكرت و .األجانب اإلرهابيين للمقاتلين المتزايدة المشكلة ذلك في بما ومظاهره،

 شامل   نهج   اتباع يلزمكذلك و المشكلة، هذه لمعالجة مطلوب الدولي التعاونأن 

 تصبح أال ينبغي اإلرهاب مكافحة أن بيد .الجرائم لهذه الجذرية األسباب لمعالجة

 إزالة على يركز أن الدولي للمجتمع ينبغي أنهرأت و. ذاته حد في إرهابيا عمال

 .اإلرهاب تكاثر أسباب

 والثنائية واإلقليمية الدولية الصعد على التعاون تعزيز أنرأت بعض من الوفود  2.7

 أن كذلك تورأ .العنيف والتطرف اإلرهاب تهديدات لمواجهة ضروري

 ميثاق ومقاصد بمبادئ تسترشد أن ينبغي اإلرهاب لمكافحة الدولية اإلجراءات

 اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولية القوانين ذلك في بما المتحدة، األمم

 رهابيةاإل عمالرأل ضحاياأنها كانت  أيضاً الحظت العديد من الوفود و. الدولي

 الدولية والبروتوكوالت االتفاقيات مختلف في أطراف اوأنه عنيف،ال تطرفالو

 جوانب جميع لمعالجة سنتها التي التشريعات مختلف فيو اإلرهاب، لمكافحة

 يرتبط أن ينبغي وال يمكن ال ه أنأيضاً  جديد من الوفود وأكدت .اإلرهاب

 اإلرهابيين أن وبما. حضارة أو سيةجن أو دين بأي العنيف والتطرف اإلرهاب

 من للمقاتلين هوية أي من تجريدهم ينبغي ويخضعونهم، الناس ثقافات يهاجمون

 وتدمير المعلومات تبادل تعزيز ينبغي أنه أيضا الوفود ورأت. الحرية أجل

 .دعمهم وشبكات المالية وتدفقاتهم لإلرهابيين اآلمنة المالذات

 هذا بشأن القرار مشروع على المقترحة التعديالت على الوفود وافقت ،وأخيراً  2.2

 .الموضوع

 

 عمال: وض  ومعاملة الالجئينبند جدول األ

 

تحت  الماضي في منظمة آلكو به قامت الذي الهام العمل العام األمين لخص 2.2

 للعمال القانونية الحماية"وكذلك " الالجئين ومعاملة وضع" موضوعي
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 الذي نيويورك بإعالن الصلة وثيق عينالموضو هذين ذكر وكان ".المهاجرين

وتطرق . والالجئين المهاجرين بحماية يتعلق والذي م6112 عام في اعتمد

 آلكو، منظمة في األعضاء لدولل لإلعالن المحتملة األهمية إلى األمين العام

 المفاوضات في آلكو منظمة في األعضاء الدول مشاركة أهمية عن فضالً 

 واإلطار والالجئين المهاجرين حول المقترحة العالمية قياتاالتفا بشأن المستقبلية

 .الالجئين الستجابة الشامل

إندونيسيا، والهند، وتايالند، وجمهورية الصين الشعبية، م قدم مندوبو ث 2.2

وجمهورية كوريا، واليابان، وجمهورية السودان، وجمهورية إيران اإلسالمية 

وجهات نظرهم حول هذا البند من  مروالوفد المرقب للجنة الدولية للصليب األح

 جدول األعمال.

 غير المهاجرين قضايا ذلك في بما الالجئين، قضايا أن على الوفود واتفقت 2.2

 الالجئين قضية وتتسم. األخيرة السنوات في تعقيدا أكثر أصبحت النظاميين،

 المنظمة الجريمة جماعات تشملأنها  الحاالت من كثير وفي ةوطنيال عبر بطابع

 إن. باألشخاص واالتجار األشخاص لتهريب المحتمل التهديد إلى تؤديا مم

 لهذه بفعالية للتصدي حتمي أمر والدولي واإلقليمي الثنائي التعاون تعزيز

 لرأشخاص الكافية الحماية توفير أن المندوبين بعضرأى و .المعقدة المشكلة

 بين التمييز على الحفاظضرورياً  يجعل المناسب الوقت فيوذلك  المحتاجين

 تقاسم أن أيضا المندوبين بعض وأكد. داخليا والمشردين والالجئين المهاجرين

 كانت وإن مشتركة لمسؤوليات عليها متفق مبادئ على يقوم أن ينبغي المسؤولية

 ألزمة الجذرية األسباب معالجة إلى أيضا الوفود بعض ودعت. متباينة

 الوقت في التوطين وإعادة التأهيل دةإعا أهمية على أيضاً  توشدد. الالجئين

 . المشكلة لهذه دائم كحل المناسب

 بشأن نيويورك إعالن المتحدة لرأمم العامة الجمعية باعتماد الوفود بعض رحبت 2.9

 في األمام إلى خطوة ذلك واعتبرت. م6112 سبتمبر في والمهاجرين الالجئين

 تعهدفي الو تاماً  حتراماً ا اإلنسان حقوق باحترام الدول التزامات تأكيد إعادة

. والمهاجرين لالجئينل الكبيرة الحركات من المتضررة للبلدان قوي دعم بتقديم

 حث الصدد، هذا وفي. المقترحة العالمية لالتفاقات اتوقعه عن أيضاً  توأعرب

 القدرات بناءجل أل برنامج تنظيم علىآلكو  منظمةالعامة ل مانةاأل الوفود أحد

 أيضاً  الوفوداعترفت و. الالجئين لشؤون المتحدة األمم يةمفوض مع بالتعاون

 المبادئ اعتمادها خالل من الالجئين قضايا حل في آلكو منظمة بمساهمة
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 بشأن النموذجي والتشريع األعباء، تقاسم ومبادئ الالجئين، بمعاملة المتعلقة

 الرامية المحلية جهودها إلى االنتباه الوفود وجهت كما. الالجئين ومعاملة وضع

كدت وأ محلية، وتشريعات تدابير اعتماد خالل من الالجئين قضايا معالجة إلى

 .التعاونية الدولية الجهود في بالمشاركة التزامهامن جديد 

 

جدول أعمال لجنة القانون  ص لنصف يوم حول البنود المختارة علىاجتماع خا .2

 الدولي

 

 جرت التي التسعة المواضيع عن موجزاً  تقريراً  لمنظمة آلكو العام األمين قدم 2.1

 القواعدو الجوي؛ الغالف حماية: للجنة والستين الثامنة الدورة في مناقشتها

 حمايةو األجنبية؛ الجنائية القضائية الوالية من الدولة مسؤولي حصانة اآلمرة؛

 فيما الالحقة والممارسات الالحقة االتفاقاتو الكوارث؛ حاالت في األشخاص

 جرائمو المسلحة؛ بالنزاعات يتعلق فيما البيئة حمايةو لمعاهدات؛ا بتفسير يتعلق

. العرفي الدولي القانون وتحديد للمعاهدات المؤقت التطبيقو اإلنسانية؛ ضد

 موضوع تكون أن المقرر من كان التي الثالثة الرئيسية المواضيعحيث أنه ذكر 

 وحصانة اآلمرة القواعدو الجوي؛ الغالف حماية: وهي اليوم، لهذا مداوالت

 تقديم على الوفود وشجع؛ األجنبية الجنائية القضائية الوالية من الدولة مسؤولي

 .اللجنة أعمال جدول من أخرى بنود بشأن آرائها

 

جمهورية : المناقشة قيد المواضيع بشأنكلماتهم  التاليون المندوبون قدم 2.6

، واليابان، والهند ،السودان، وجمهورية كوريا، وجمهورية الصين الشعبية

 .جمهورية إيران اإلسالمية وجمهورية فيتنام االشراكية

 

 عمل على الوفود من العديد أثنى" الجوي الغالف حماية" بموضوع يتعلق فيما 2.2

 المعتمد التوجيهية المبادئ ومشروع موراس شينيا واألستاذ الخاص، المقرر

 قضيةً  يمثل أنه هباعتبار الموضوع بأهمية جميعا واعترفوا. الموضوع هذا بشأن

 الموضوع أن الوفود بعض ورأت. بأسره الدولي المجتمع يواجهها ملحةً 

 بعض ورحبت. والعلمية السياسية االعتبارات يتضمن األوجه متعدد موضوع

 الجوي الغالف قانون بين الترابط دراسة إلجراء الخاص المقرر بقرار الوفود

 المتباينة االلتزامات اقشةمن عن فضال األخرى، الدولي القانون ومجاالت
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 ضرورة على أيضاً  الوفودت بضع وشدد. للحدود العابر البيئي بالتلوث المتعلقة

 هذا معالجة في بعين االعتبار واحتياجاتها النامية للبلدان الخاصة الحالةاتخاذ 

 .الموضوع

 

 الجنائية القضائية الوالية من الدول مسؤولي حصانة" بموضوع يتعلق وفيما 2.7

 السيدة الخاصة المقررة به قامت الذي العمل الوفود بعض الحظت ،"نبيةاألج

 بمسألة يتعلق فيما خاصة اتقديره عن وأعربت هيرنانديز إسكوبار كونسيبسيون

 حصانة مفهوم أن الوفود بعض والحظت. الحصانة من واالستثناءات التقييدات

 السيادة، في لمساواةا مبدأ أي العرفي، الدولي القانون عن ناشئ الدول مسؤولي

 الدولية العالقات ضمان أجل من السيادة وحماية الدولي القانون واعتراف

 ينبغي الدولي القانون لجنة بأن آرائها عن أيضاً  الوفود بعض وأعربت. السلمية

 التقدم في  تتجنب وأن الكافية الحكومية الممارساتعلى  عملهافي  تستند أن

 العديد من الوفود ورأت. متسرعة بطريقة الحصانة من االستثناءات بشأن عملها

 الصلة ذات الدول ممارسة بشأن المتعمقة البحوث من مزيد إجراء يلزم أنه

 الدولية الهيئات وقرارات المحلية والقوانين المعاهدات مراعاة مع وذلك يجب

 .المستقبل في للموضوع المفاهيمي النطاق تناول في والمحلية

 

 لعمل تقديرها عن الوفود معظم أعربت ،"اآلمرة القواعد" وعبموض يتعلق وفيما 2.2

 هذا بشأن الدولي القانون لجنة عمل بأن تفاؤلها عن وأعربت الخاص، المقرر

. وتدوينه الدولي للقانون التدريجي التطوير في يسهم أن شأنه من الموضوع

 بالمصالح تتعلق اآلمرة القواعد عناصر ألن نظرا أنه الوفود بعض ورأت

بدقة وفقاً  الموضوع بشأن المداوالت تكون أن ينبغيلذا  الدول؛ لجميع الرئيسية

لجنة  أن إلى أشيركما و. م1929 لعام المعاهدات لقانون فيينا معاهدة حكامأل

 ورأت. الدول ممارسة إلى استنادا اآلمرة، القواعد آثار يوضح الدوليالقانون 

 وتوضيح الدولة ممارسات دراسةو جمع األفضل من سيكون وفودالعديد من ال

 القواعد قواعد إدراج من بدال ،األساس هذا على اآلمرة للقواعد المحددة المعايير

 عواقب تغطية إلى الخاص المقرر حاجة على أيضا الضوء وسلط. اآلمرة،

 .آمرة بقاعدة اإلخالل

 

 عمال: القانون الدولي في الفضاء السيبرانيبند جدول األ
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 وأبرز األعمال جدول من البند هذا العام لمنظمة آلكو يناألم نائب عرف 2.2

 وناقش. الدولية المحافل في باإلنترنت المتصلة للقضايا المتزايدة األهمية

 منتديات في" السيبراني الفضاء في الدولي القانون" موضوع حول المداوالت

 في الدولي القانون مجال في الرئيسية التطورات إلى بإيجاز أشار ثم. آلكو

 ستستتبعه ما وأوضح الماضية، السنة مدى على حدثت التيو السيبراني، الفضاء

 التي المحددة الشواغلبينما يالحظ . الدولي للمجتمع بالنسبة التطورات هذه

 في أمله عن أعرب الماضي، في الموضوع هذا بشأن األعضاء الدول أثارتها

وكذلك  السنوية، الدورة هذه يف العامة األمانة هاتصدر التي الخاصة الدراسة أن

 السيبراني، الفضاء في الدولي بالقانون المعني العضوية المفتوح العامل الفريق

 .معظمها معالجةكالهما  اصليوس

 

 المفتوح العامل السيد حسين بناهي آزار، رئيس الفريقوبعد ذلك، قدم  2.2

ن االجتماع ، تقريره عالسيبراني الفضاء في الدولي بالقانون المعني العضوية

م بالمقر الرئيسي 6112فبراير 11و 9الثاني للفريق العامل الذي عقد في 

 لمنظمة آلكو بنيودلهي.

 

دولة قطر، قام الدول األعضاء التالية بتقديم آرائها حول هذا الموضوع:  2.2

وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، والهند، وتايالند، وجمهورية 

ن اإلسالمية، واليابان، وجمهورية فيتنام االشتراكية السودان، وجمهورية إيرا

 .إندونيسياو

 

 السيبراني الفضاء لتأمين الدولي التعاون أهمية إلى الوفود جميع وأشارت 2.9

 عرضة تجعله السيبراني للفضاء الفريدة والخصائص. اآلمن استخدامه لضمان

 أنظمةو قواعد صياغة أجل من اآلراء في توافق وبناء متعددة لتهديدات

بشكل  السيبراني الفضاء بتنظيم المتصلة المسائل لمعالجة حتمي أمر موضوعية

 فريق لعمل تقديرها عن من الوفود عديدةال أعربت الصدد، هذا وفي. أحسن

 في بما القائم، الدولي القانون أنت وأكد. المتحدة لرأمم التابع الحكوميين الخبراء

 سيبراني.ال الفضاء على ينطبق المتحدة، األمم ميثاق ذلك
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انسجام و الدولي التعاون تعزيز أهمية إلى أيضاً  وفودالعديد من ال وأشارت 2.11

. بفعالية الوطنية عبر السيبرانية الجرائم النتشار للتصديوذلك  الوطنية القوانين

 لمكافحة المحلية جهودها األعضاء الدول بعض وصفت ذلك،باإلضافة إلى و

 إمكانية تملك بودابست اتفاقية أن الوفود من حدأ ورأى. السيبرانية الجرائم

 صياغة آخر وفد وأيد. تهاومالحق السيبرانية الجرائم في للتحقيق الشامل التطبيق

 اإلقليمية الصكوك سيكمل أنه وذكر السيبرانية الجرائم لمكافحة عالمية اتفاقية

 .بودابست اتفاقية مثل

 

 لرأمم ينبغي أنه الوفود من أحد ذكر السيبراني، الفضاء بإدارة يتعلق وفيما 2.11

 هذا في العالمية المعايير بشأن التفاوض في سائد بدور تضطلع أن المتحدة

 آلكو منظمة تقوم بأن اقتراحه الوفود من أحد أكد ذلك، على وعالوة. الصدد

 الغاية، لهذه وتحقيقاً  السيبرانية، الجرائم مكافحة بشأن نموذجية قوانين بوضع

 .الدورات بين فيما االجتماعات من المزيد تعقد

 

 اجتماع خاص لنصف يوم حول "المحكمة الدولية الجنائية: التطورات األخيرة" .9

 

 العام األمين أشار، الموضوع هذا بشأن بإيجاز آلكو منظمة عمل شرح بعد ، 9.1

 لمحكمةل الرئيسية التحديات من أصبح المحاكمات في اإلقليمي االختالل أن إلى

 القانونية المسائل بعض أيضاً  بإيجاز وأوضح. لهاأن يتصدى  ةالدولي الجنائية

 بموجب المتحدة لرأمم التابع األمن لمجلس واإلرجاء اإلحالة بسلطات المتصلة

 في التكامل مبدأ أهمية إلى تطرق ذلك،باإلضافة إلى و. األساسي روما نظام

 .المحكمة وسلطات وظائف على الشرعية إضفاء

 

 بوزارة الشؤون الخارجية للخدمة موظف أوشينغ، دان السيد المتحدث بدأ 9.6

بينما قائالً عن  .عرضه تقديم قبل عامة مالحظاتبضع ب ،الخارجية في كينيا

 الدول جميع أن الحظ الدولية، الجنائية المحكمة إنشاء بشأن متباينة آراء

 بصوت تتفق دولة 167 عددها البالغ الدولية الجنائية المحكمة في األطراف

 من اإلفالت مكافحة في حاسم أمر األساسي روما نظام تنفيذ أن على دواح

 مع تتوافق أن األولى الدائمة الدولية الجنائية المحكمة علىويجب  العقاب،
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 الجرائم مع التعامل على والقدرة والحياد االستقالل ذلك في بما معينة، معايير

 .الشنيعة

 

 يتعلق فيما حدثت التي يرةاألخ التطورات عرضه من األول الجزء تناول 9.2

 الجهازتعتبر  التي األطراف الدول بجمعية يتعلق فيما الدولية الجنائية بالمحكمة

 قدم إيجابية، بأنها التطورات هذه وصف بينما. الدولية الجنائية للمحكمة الرئيسي

 اجتماعات في تجري التي المتزايدة المناقشات إلى ةً شارإو. رأيه تثبت أمثلة

 األطراف الدول جمعية أنالحظ  األخيرة، اآلونة في األطراف دولال جمعية

 بين النزاع حل كيفية: هافي بما المشروعة القضايا من عدد معالجة إلى تحتاج

 الدول من المتوقع التعاون نوع وتحديد األساسي؛ روما ونظام الوطني القانون

 تطور وثمة. لميةالعا مبدأ تحقيق بغية الدول مشاركة تعزيز وكيفية األطراف؛

 الدولية الجنائية للمحكمة القضائية األحكام بتطوير يتعلق مما أبرزه آخر إيجابي

 الصدد، هذا وفي. المحكمة أصدرتها التي القرارات من العديد عن نتجت التي

: هافي بما الدولية الجنائية المحكمة قررتها التي القضايا من عدد إلى االنتباه لفت

 المدعي غومبو؛ بيمبا ضد العام المدعيو كاتانكا؛ جيرمان ضد العام المدعي

 .الفقي أحمد ضد العام والمدعي لوبانغا توماس ضد العام

 

 الجنائية المحكمة تواجه التي التحديات على عرضه من الثاني الجزء وركز 9.7

 المقسمة بالطبيعة يتعلق األول التحدي أن ورأى. الحالي العصر في الدولية

 األصوات مع التعامل كيفية مسألة أثارت التي ألطرافا الدول لجمعية

 يتعلق الثاني والتحدي. األطراف الدول جمعية في عنها المعرب المعارضة

 المسألة تعالج أن الدولية الجنائية للمحكمة يمكن كيف أي التعويضات، بطرائق

 مكان أي بالحكم، رأيه في الثالث التحدي ويتعلق التعويض؟ سياق وكذلك

 أما. الصدد هذا في اإلنساني الدولي بالقانون التقيد إلى والحاجة الحكم، رإصدا

 المحكمة تواجهها التي الميزانية قيود معالجة بكيفية فتتعلق الرابعة المسألة

 .مقيداً  عامالً  رأيه، في تعتبر، والتي الدولية الجنائية

 

 مشروع ينجح لكي حاسماً  زال ما التحديات لهذه التصدي أن ذكر الختام، وفي 9.2

 بين إيجابية مشاركة إلى الحاجة على أيضا وشدد. الدولية الجنائية المحكمة

 .الدولية الجنائية والمحكمة فريقيةاإل الدول
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جمهورية السودان، وجمهورية الصين الشعبية، وبعد ذلك، أبدى مندوبو  9.2

وجمهورية كوريا  وجمهورية كينيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، واليابان،

 آراءها حول بند جدول األعمال. وماليزيا

 

 إن وقالوا التكامل مبدأ بأولوية األعضاء الدول المندوبين من العديد كروذ   9.2

 تحل أن من بدال المحلية القضائية الوالية لتكملة أنشئت الدولية الجنائية المحكمة

 األخيرة المناقشات إزاء قلقها عن أيضاً  وفودالعديد من ال وأعربت. محلها

 على الضوء الوفود من أحد وسلط. المحكمة من الدولبضع  بسحب المتعلقة

 الرسمية غير المشاورات في المشاركة في المراقبة الدول بحق المتعلقة المسألة

 المحكمة تتجنب أن المهم من أنه آخر وفد وذكر. األطراف الدول لجمعية

 .العدوان ريمةج في التحقيق في سياسيمنحى  ذات نهجا الدولية الجنائية

 

 أحد طرح المتحدة، لرأمم التابع األمن لمجلس اإلحالة بسلطات يتعلق وفيما 9.2

 التابعة اإلحالة سلطات شرعية ضد قضيته ،مفصالً  عرضاً  قدم الذي الوفود،

 روما نظام من 12 رقم المادة بموجب المتحدة لرأمم التابع األمن لمجلس

 أن إلى آخر وفد وذكر .1292 رقم األمن مجلس قرار ومشروعية األساسي

/  القضايا إلحالة القانوني األساس تمتلك المتحدة لرأمم التابع األمن مجلس

 األساسي، روما نظام في عليه المنصوص النحو على المحكمة إلى الحاالت

 الدولية الجنائية المحكمة إلى إلحالةل ختارهات التي الحاالت كانت إذا ما ولكن

 ذاتية مسألة و ونزيهة عادلة

 

 االجتماع الراب  العام .11

 

شرعية االحتالل مناقشة حول الدراسة الخاصة حول " بند جدول األعمال:

اإلسرائيلي المطول لألراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها االستعمارية 

 "بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
 

 مائة شهد إذ الفلسطيني، عبللش بالنسبة م6112 عام أهمية العام األمين الحظ 11.1

 وأشار. أيامالتي جرت ستة  حربال من عاما وخمسين بلفور إعالن من سنة
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في  الفلسطيني الشعب سعي طويلة فترة منذ أيدت قد المنظمة أن إلى أيضا

 اأنشطته مواصلة خالل من له الدعمستوفر و الذاتي واالستقالل الحريةتحقيق 

 اإلسرائيلي االحتالل مشروعية بشأن مؤخراً  صدرت التي الخاصة الدراسة مثل

 إطار أوجز ثم. فيها االستعمارية الممارساتو الفلسطينية لرأراضي المطول

 .الدورة في الممكنة المداوالت

 

دولة قطر، ودولة فلسطين، وجمهورية الصين وبعد ذلك، ألقى مندوبو  11.6

 موضوع.كلماتهم حول ال الشعبية، وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان

 

 في الدولي للقانون الخطيرة االنتهاكات باستمرار الوفود جميع تاعترفو 11.2

 في اآلن هي الفلسطينية القضية أن ترى وكان. المحتلة الفلسطينية األراضي

 القائم الحل الوفود بعض وأيدت. األوسط الشرق في السالم عملية قضية صميم

 سيادةال ذات المستقلة فلسطين لةدو إلقامة الكامل تأييدها مع دولتين، وجود على

 مسألة على اعتراضها عن الوفود جميع وأعربت. القدس وعاصمتها كاملةال

 انتهاكاً  باعتبارها المحتلة، الفلسطينية األراضي في اليهودية المستوطنات تشييد

 ميثاق احترام إلى إسرائيل عضاءاأل دولالعديد من ال ودعت. الدولي للقانون

 ووقف ،المنطبقة األخرى الدولي القانون قواعد من وغيره المتحدة األمم

 ألغى الذي 6227 رقم األمن مجلس قرار إلى وأشارت االستيطانية، أنشطتها

 انطباق إلى أيضاً  الوفود بعض وأشارت. الصدد هذا في المستوطنات هذه إنشاء

 ضرورة على وفودالعديد من ال وشددت. الصدد هذا في الرابعة جنيف اتفاقية

 للشعب الفلسطيني. ودائم عادل حل إلى التوصل أجل من الدولي التعاون زيادة

 

 االجتماع الثالث لوفود الدول األعضاء في منظمة آلكو .11

 

 بند جدول األعمال: تقرير عن عمل مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة آلكو

 

 استهاللياً  ناً بيا آلكو االستشارية للمنظمة العام األمين نائب/  العام األمين وقدم 11.1

 اإلقليمية التحكيم مراكز تطور عن موجزة لمحة وذلك أعطى الموضوع عن

 نيروبي مركز إنشاء إلى الرامية جهودها على كينيا حكومة وهنأ. آلكو لمنظمة

 تعزيز على المراكز وحث. م6112 ديسمبر في افتتح الذي اإلقليمي للتحكيم
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 المؤسسية آللياتل المتزايد الطلب ةتلبي أجل من بينها فيما والتعاون التنسيق

 .أفريقياو سياآل النامية االقتصادات في البديلة المنازعات لتسوية

 

 اإلقليمي كوااللمبور مركز التالية التحكيم مراكز مدراء قدمها عروضوتبعته  11.6

 نيروبي ومركز الدولي، التجاري للتحكيم اإلقليمي القاهرة ومركز للتحكيم،

 العروضأحاطت هذه و .مطهران اإلقليمي للتحكي ركزوم الدولي، للتحكيم

 .السابقة السنة في مراكزجميع ال بهاقامت  التي األنشطة

 

 البارزةرئيس مجموعة الشخصيات  بند جدول األعمال: تقرير

 

 مركز في آلكو لمنظمة البارزة الشخصيات لمجموعة السابع االجتماع عقد 11.2

 لمنظمة والخمسين السادسة السنوية ةالدور انعقاد مكان وهو الدولي، كينياتا

 العام األمين نائب وقدم. مساءً  6.72 الساعة في م6112 مايو 1 فيآلكو، 

 االجتماع في نوقشت التي الرئيسية النقاط فيه أبرزو الرئيس، عن نيابةً  تقريراً 

  . األمام إلى والطريق

 

 كينيا جمهورية رئيس إلى الشكر رسالة اعتماد
 

 سي. جي. إتش. كينياتا وهوروأفخامة الرئيس 

 

 للمنظمة العامة واألمانة والمراقبين األعضاء الدول وفود جميع عن نيابةً 

السادسة  السنوية تحضر الدورة اإلفريقية، -ستشارية القانوينة اآلسيوية اال

خالص كعالمة  التالية بالرسالة أتقدم أن أود، م6112آلكو  لمنظمة والخمسين

 :شعباً وحكومةً  كينيا جمهوريةل االحتراممتنان وفائق نا، وعظيم االتقدير

 

 ستشاريةاال للمنظمة السادسة والخمسين السنوية الدورة في المشاركون نحن

 امتناننا عن لنعرب الفرصة هذه نغتنم أن نود اإلفريقية، -اآلسيوية  القانونية

 والشعب رةالموق الحكومة إلى خاللكم ومن لسعادتكم، الصادق واالحترام العميق

الستضافة الدورة السنوية السادسة والخمسين لمنظمة آلكو في هذه  ،الكيني

 حكومة أشكر ،الرئيس سعادة المدينة الجميلة والنابضة بالحياة نيروبي.

 ،اإلفريقية -القانونية اآلسيوية  ستشاريةاإل منظمةال عن ابةً ني كينيا جمهورية
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لكرم الضيافة لجميع وبالنجاح  ةالدور هذه الستضافة نفسي، عن وباألصالة

 المندوبين. 

 

 - اآلسيوية القانونية االستشارية المنظمة إلى انضمام منذسعادة الرئيس، 

 كبيرةً  أهميةً  كينيا أولت ،م1921 عام في آنذاككان يسمى  كما فريقية،اإل

 كانت سواء المنظمة، عمل وبرامج أنشطة في بنشاط   دائماً  وشاركت للمنظمة،

 الدورات خالل بالمداوالت دوماً  كينيا واهتمت .مالية أو إدارية أو فنية مسائل

 .األمم مجتمع بين ودورها المنظمة أعمال جدول بتعزيز وتعهدت السنوية،

 

 الوفود بين والتعاون البناء الحوار روح أن عرفت أن فخامتكم يسعدسوف 

 حاسمةال قراراتال اتخاذعلى  مكنناوذلك ي ،متميزة الدورة هذه جعلت المشاركة

 الدعم أنفي الحقيقة، . الموضوعية المسائلوكذلك  التنظيميةحول المسائل 

  .الدورة هذه نجاح في حاسماً  كان المضيفة الحكومة قدمته الذي الكامل

 

 نسجل أن نودنحن مندوبو الدورة السنوية السادسة والخمسين لمنظمة آلكو 

تضافة الدورة السنوية بالنجاح وجعلها لحكومة كينيا وذلك الس الصادق امتناننا

 .نيروبي ديناميةالو العالمية العاصمة فيحدثا  تاريخياً 

 

 سبحانه هللا يباركو يرجى من فخامتكم أن تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 .العظيم بلدكم مساعيفي  وتعالى

 

 شكراً 

 

 مكان تحديد يتم لم: مكان الدورة السنوية السابعة والخمسين لمنظمة آلكو 11.7

 .والخمسين السابعة السنوية الدورة انعقاد

 

 –"ترويج سيادة القانون في آسيا وأفريقيا  –مناسبة جانبية: ورشة العمل الدولي 

 مساهمة اليابان.

 

مساهمة  –"ترويج سيادة القانون في آسيا وأفريقيا عقدت مناسبة جانبية حول  11.2

 م.6112مايو  6ناء فترة الغداء يوم والتي نظمتها حكومة اليابان أث اليابان"
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مكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية من خالل مناسبة جانبية: 
 إطار القانون الدولي بموجبالتعاون 

 

مكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات "بعنوان عقدت مناسبة جانبية  11.2
"، والتي شاركت كل إطار القانون الدولي ببموجوالنباتات البرية من خالل التعاون 

من حكومة جمهورية كينيا وحكومة جمهورية الصين الشعبية في تنظيمها بعد الغداء  
 م.7102مايو  3يوم 

 

 اعتماد القرارات

 

 في األعضاء الدول لوفود الثالث االجتماع في التالية القرارات اعتماد تم 11.2

 م6112مايو  2 اإلفريقية في – ستشارية القانونية اآلسيويةظمة االالمن

 

 المسائل التنظيمية

 

1. AALCO/RES/56/ORG1 

 تقرير األمين العام عن المسائل التنظيمية، واإلدارية والمالية

 

6. AALCO/RES/56/ORG2 

 م6112ميزانية منظمة آلكو لعام 

 

2. AALCO/RES/56/ORG3 

 آلكو تقرير عن مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة

 

 ية المسائل الموضوع

 

7.  AALCO/RES/56/S3 

 وضع ومعاملة الالجئين
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2. AALCO/RES/56/S4 

انتهاكات القانون الدولي في األراضي الفلسطينة واألراضي المحتلة األخرى 

 من قبل إسرائيل والقضايا القانونية الدولية األخرى المتعلقة بقضية فلسطين

 

2. AALCO/RES/56/S8 

 ية(التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانون

 

2. AALCO/RES/56/S17 

 القانون الدولي في الفضاء السيبراني

 

 اجتماعان خاصان

 

2. AALCO/RES/56/SP1 

اجتماع خاص لنصف يوم حول "البنود المختارة في جدول أعمال لجنة 

 القانون الدولي"

 

9. AALCO/RES/56/SP2 

اجتماع خاص لنصف يوم حول "المحكمة الجنائية الدولية: التطورات 

 األخيرة"

 

 

 موجزال تقريرال في النظر

 

فيها  للنظر السادسة والخمسين السنوية الدورة عن موجز تقرير مسودة وضعت 11.2

 ،مؤقتاً  الموجز التقرير مشروع األعضاء الدول اعتمدت. األعضاء الدول أمام

األمانة  إلى نفسه على المكتوبة تعليقاتهم يرسلوا أن تم االلتماس منهم ذلك وبعد

وضع اللمسات  يتم سوف ذلك وبعد ، م6112يونيو  2صاه موعد أق في العامة

 النهائية.

 

 االجتماع العام الخامس والجلسة الختامية  .17
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 الشكر كلمات

 

جمهورية  عن أعضاء الدول اآلسيوية من قبل رئيس وفد ابةً ينالشكر  كلمات 16.1

الشكر نيابة عن أعضاء الدول اإلفريقية من قبل ريئس وكلمات  فيتنام االشتراكية

نيابًة عن المنظمات ألقت اللجنة الدولية للصليب األحمر كلمة الشكر  .تنزانيا فدو

 الدولية.

السادسة  السنوية الدورة رئيس، مويغاي جيثو البروفيسور سعادة ألقى 16.6

 .الختامية المالحظات والخمسين

       للمنظمة اإلستشارية القانونيةالسادسة والخمسين  وبعد ذلك تم تأجيل الدورة السنوية

 اإلفريقية -اآلسيوية 


