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 تقرير األمين العام عن المسائل التنظيمية، واإلدارية والمالية

 والخمسين، السادسةفي دورتها االسنوية  اإلفريقية –المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 

 ، لمنظمة آلكومن النظام األساسي  0إلى وظائف وأغراض المنظمة كما تنص المادة رقم  إذ تشير

( من القواعد القانونية الواردة 7) 81تقرير األمين العام عن المسائل التنظيمية واإلدارية والمالية وفقاً للمادة رقم  فيوإذ تنظر 

 ،AALCO/56/NAIROBI/2017/ORG 1قة رقم في الوثي

 مع التقدير البيان االستهاللي لألمين العام بشأن تقرير األمين العام عن المسائل التنظيمية واإلدارية والمالية،وإذ تسمع 

 ام،بشأن تقرير األمين العمنظمة آلكو باهتمام بالغ والتقدير تصريحات رؤساء وفود الدول األعضاء في وإذ تسمع كذلك 

بالحاجة إلى أخذ روح مؤتمر باندونغ إلى األمام في العصر الحالي الذي شهد العديد من التحديات القانونية  وإذ تعترف أيضا  

 الدولية لدول آسيا وإفريقيا،

ورتها الجهود التي بذلها األمين العام لتعزيز أنشطة المنظمة وتنفيذ برنامج عملها حسبما تم الموافقة عليها في د وإذ تقدر

 ،م8102مايو  81 – 07 الفترة منفي  الهند ،نيودلهي )المقر الرئيسي(والخمسين التي عقدت في  الخامسةالسنوية 

الممارسات المتواصلة تجاه ترشيد برنامج عملها، بما فيها النظر في بنود جدول األعمال خالل دوراتها  كذلكوإذ تقدر 

 السنوية،

ستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية؛ وخطة يا بشأن تنشيط وتعزيز المنظمة االتراجاتفويض إعالن بو وإذ تؤكد من جديد

التي اعتمدتها الدورة   AALCO/ES (NEW DELHI)/2008/ORG 1العمل حسبما جاء توضيحها في الوثيقة رقم 

 لهي )المقر الرئيسي(، الهند،م، في نيو د8112ديسمبر/كانون األول  0 منظمة المعقودة فياالستثنائية للدول األعضاء في 

 المنظمة في واألربعين السابعة العضو الدولة بوصفهاجمهورية فيتنام االشتراكية وإذ ترحب 

 بالجهود التي يبذلها األمين العام لتنشيط وتعزيز منظمة آلكو، كذلك وإذ ترحب

تها المتخصصة، والمنظمات الدولية األخرى التعاون المتزايد بين المنظمة واألمم المتحدة ووكاال وإذ تالحظ مع االرتياح

 والمؤسسات األكاديمية،

، وتحث الدول األعضاء والمعدل بموجب هذا القرار على برنامج عمل المنظمة حسبما ورد في تقرير األمين العام توافق .0

 ؛برنامج العمل المذكور أعالهعلى تقديم دعمها الكامل من أجل تنفيذ 

 قديم التبرعات لدعم أنشطة بناء القدرات بموجب برنامج العمل المتفق عليه للمنظمة؛الدول األعضاء على ت تشجع .8

، األعضاء لدول، لالبعثات إلى وإحالتها االتصال ضباط اجتماعات محاضر إعداده سيتم أنلضمان  العام األمين إلى تطلب .3

 مقر إلى نسخة إرسال طريق عن ذلك في بما التكلفة، حيث من فعالة وبطريقة المناسب الوقت في نيودلهيالمعتمدة في 

 ؛عضو دولة أي طلب على بناءً  منها كل



جهوده في استكشاف السبل والوسائل من أجل توسيع عضوية المنظمة في  بذل األمين العام أن يواصل إلى أيضا   تطلب .4

 ؛الموارد ضمن، فريقية ودول آسيا الوسطىآسيا وأفريقيا، بالخصوص، من أجل زيادة تمثيل من الدول اإل

ناقش مع الدول اإلفريقية األعضاء لتفويض مسؤول كبير واحد على األقل إلى األمانة العامة بصفة ياألمين العام أن  إلى تطلب .5

 ؛مساعد األمين العام أو نائب األمين العام

انة العامة كمساعد األمين العام األمين العام أن يناقش مع الدول العربية األعضاء لتفويض أحد كبار المسؤولين إلى األم إلى تطلب .2

 ؛أو مدير لإلشراف وحدة اللغة العربية بشكل رئيسي

 آلكو منظمة الدول األعضاء، لتشجيع الدول غير األعضاء في عالقاتها الثنائية لالنضمام إلى إلىتطلب أيضا  كما  .7

وتقديم توصيات لتتم دراستها من قبل ضباط  ، لمقدار المساهمات المقدرة الحاليةالعامة إلجراء استعراض شامل  األمانة تكلف .2

 والموافقة إلى الدورة السنوية لدراستها االتصال ضباط الجتماعات الصلة ذات المحاضرتقريٍر بناًء على  تصال، وبعد ذلك تقديماال

 ؛ و،عليها

 السنوية.والخمسين  السابعةمين العام أن يقدم تقريره عن أنشطة المنظمة في دورتها األ إلى تطلب كذلك .9
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 م7112اإلفريقية لعام  –ستشارية القانونية اآلسيوية ميزانية المنظمة اال

 

 والخمسين، السادسةاإلفريقية في دورتها االسنوية  –ستشارية القانونية اآلسيوية الة االمنظم

حسبما وردت في الوثيقة رقم  م8102العام بشأن الميزانية المقترحة لعام  مع التقدير البيان االستهاللي لألمين بعد أن استمعت

AALCO/56/Nairobi/2018/ORG 2، 

 التعليقات التي أبدتها الدول األعضاء بشأن الميزانية المقترحة، وإذ تحيط علما  

 82تصال الذي عقد في لضباط اال 332وضعت أمام اجتماع رقم  م8102ان الميزانية المقترحة لعام  أيضا  وإذ تالحظ 

والخمسين للحصول على الموافقة  السادسةفي المقر الرئيسي الواقع في نيودلهي، وقدمت إلى الدورة السنوية  م8107 فبراير

 النهائية،

 ميزانية واقعية اعتماداً على المساهمات الفعلية التي سيتم استالمها، م8102أن الميزانية المقترحة لعام تنظر في  وإذ

بضرورة تجديد الصندوق االحتياطي للمنظمة، وذلك لضمان بأن لديها الصندوق التشغيلي لسير أعمال المنظمة تعترف وإذ 

 لمدة ستة أشهر،

 في جميع األسباب المذكورة أعاله لوضع المنظمة على قاعدة مالية راسخة،وإذ تنظر 

مايو  81، الذي تم اعتماده في نيودلهي يوم AALCO/RES/55/ORG 1Aللقرار  8رقم  1الفقرة التنفيذية وإذ تحيط علما  

 م بشأن "اللوائح المتعلقة براتب األمين العام لمنظمة آلكو، البدالت والمستحقات األخرى"،8102

 المواردالمناقشات التي جرت في اجتماعات ضباط االتصال واجتماعات اللجنة الفرعية لضباط االتصال حول  وإذ تقدر

 ،العام لألمين المعالين األطفال تعليم بدلالعامة لمنظمة آلكو وحيث نوقشت قضية  لألمانة ماليةال والمسائل البشرية

الذي تم اعتماده خالل الدورة السنوية المذكور   AALCO/RES/55/ORG 2الفقرة التنفيذية للقرار رقم أيضاً إلى  وإذ تشير 

 ومة الهند،أعاله المتعلقة بتوصيات لجنة األجور السابعة التابعة لحك

 ؛المعدلة بصيغته م8102على ميزانية لعام  توافق .0

 في سابقة تعتبر ولن استثنائية حالة باعتبارها، الحالي العام األمين والية فترة خالل التعليم بدل تخصيصعلى  توافق .8

 8411 المبلغ ذاه يتجاوز أن يجوز والسنة، وذلك لتعليمهم في الهند.  02صل عمرهم ي، لثالثة أوالده، حتى المستقبل

العامة لمنظمة آلكو. مع أنه إذا كان  مانةاأل إلى سند استالم الدفع تقديم عند سنوياً  طفلٍ  لكل أقصى كحد أمريكي دوالر

 يتوفر التمويل من مصادر أخرى، فإن المنظمة ال تدفع عن نفسه.

                                                           
 

1
 القادمة؛ الدورة في األعضاء الدول فيها لتنظر وتقديمها القادم، اجتماعهم في التعليم" "بدل قضية في للنظر االتصال ضباط اجتماع تفويض تقرر 



في سياق الرواتب تابعة لحكومة الهند على استخدام الصندق االحتياطي لتنفيذ توصيات لجنة األجور السابعة ال توافق .3

 لتغطية المطلوب األدنى الحد دون مستنفد غير االحتياطي الصندوق دام ماوالبدالت للموظفين المحليين في منظمة آلكو، 

 .م8102ديسمبر  30م حتى 8107مايو  5، اعتباراً من أشهر ستة لمدةالعامة وذلك  لألمانة التشغيلية النفقات

 ديسمبر 30 بعد السابعة األجور للجنة األجل الطويل بالتنفيذ المتعلقةتصال بالمراجعة وتقديم التوصيات ضباط االتفوض  .4

 والخمسين السابعة السنوية الدورة أمام التوصيات هذه ووضع ،م8107 مايو 4 إلى م8102 يناير 0 ومن ،م8102

 ا.عليه والموافقة افيه للنظر

أجل  ، أن تقوم بسدادها في أقرب وقت ممكن منم8107فع مساهمتها السنوية لعام الدول األعضاء التي لم تد إلى تطلب .5

 ؛ضمان األداء الفعال للمنظمة

الدول األعضاء، التي عليها المتأخرات، على الوفاء بالتزاماتها المالية وفقاً للنظام األساسي والقواعد القانونية  تحث بقوة .2

لإلفادة بالوضع في الدورة السنوية وتوجه األمين العام  وجه السرعة سداد نفسها علىلمنظمة آلكو، وذلك من أجل 

 القادمة؛

 لمنظمة آلكو؛الدول األعضاء على تقديم مساهمات المالية الطوعية من أجل تحسين الوضع المالي  تشجع .7

ام األساسي األمين العام الستكشاف السبل والوسائل من أجل جمع األموال من المصادر اإلضافية وفقاً للنظ تفوض .2

 . ولمنظمة آلكووالقواعد القانونية 

 .والخمسين السابعةإدراج هذا البند في جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية  تقرر .9
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 اإلفريقية -ستشارية القانونية اآلسيوية كز التحكيم اإلقليمية للمنظمة االمرا عن تقرير

 والخمسين، السادسةاإلفريقية في دورتها االسنوية  –ستشارية القانونية اآلسيوية الالمنظمة ا

 AALCO/56/NAIROBI/2017/ORGالوارد في وثيقة رقم  لمنظمة آلكوتقرير عن مراكز التحكيم اإلقليمية  نظر فيإذ ت

3، 

 اكز التحكيم اإلقليمية،مر مدراءوتقرير  لألمانة العامةمع التقدير المالحظات االستهاللية  وإذ تالحظ

 التزام حكومات الدول األعضاء من أجل تعزيز دور مراكز التحكيم اإلقليمية، إذ تؤكد من جديد

إلى قرار يتعلق بالخطة المتكاملة لتسوية المنازعات في المعامالت االقتصادية والتجارية التي اعتمدتها في دورتها  وإذ تشير

 م،0972في الدوحة عام المعقودة 

عن ارتياحها إزاء االستخدام المتزايد للتسهيالت والفرص المتاحة لكال التحكيم المحلي والدولي تحت إشراف مراكز  إذ تعربو

 التحكيم اإلقليمية لها،

الجهود والمساهمات التي تبذلها كل من حكومات ماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا االتحادية،  وإذ تقدر

 إيران اإلسالمية وجمهورية كينيا على استضافتها مراكز التحكيم اإلقليمية المعنية،وجمهورية 

المراكز، بما فيها تنظيم الندوات والبرامج التدريبية، من أجل تعزيز  مدراءاألنشطة الترويجية التي يقوم بها  كذلك وإذ تقدر

 التحكيم التجاري الدولي في المناطق اآلسيوية واإلفريقية،

بشأن ضرورة قيام حكومات الدول األعضاء بتعزيز ودعم استخدام مراكز منظمة آلكو السابق قرار  كد من جديدوإذ تؤ

 التحكيم اإلقليمية،

مراكز التحكيم اإلقليمية المعنية، من أجل عقد مؤتمر التحكيم الدولي كل  مدراءاقتراحها، بعد التشاور مع  كذلكوإذ تؤكد 

 مراكز، وذلك بدعم من الدول األعضاء،سنتين، بالتناوب في كل من ال

لتسوية  لمنظمة آلكوالدول األعضاء مواصلة دعمها لمراكز التحكيم اإلقليمية واستخدام مراكز التحكيم اإلقليمية من  تطلب .0

 ؛لمنظمة آلكونزاعاتها وخاصة للنظر في عقودها، إدراج شرط التحكيم لمراكز التحكيم اإلقليمية 

قليمية على النظر إلى الحد الممكن، فيما بينها، في تشكيل نظاٍم مشترٍك كل من اإلدارية والمالية مراكز التحكيم اإل تحث .8

 بين المراكز ومعايير مشتركة الخاصة بتأهيل المحكمين؛

وذلك إلتاحة المجال لتبادل األفكار وتقديم تقرير  لمنظمة آلكومراكز التحكيم أن تجتمع في كل الدورات السنوية  توجه .3

 و تائج المنظمة؛عن ن

 .والخمسين السابعةإدراج هذا البند في جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية  تقرر .4
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 وضع ومعاملة الالجئين

 والخمسين، السادسةالمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية في دورتها 

 AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/S 3ثيقة األمانة العامة رقم و وإذ تأخذ  بعين االعتبار

 بالمقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة آلكو وإذ ترحب 

كما م، 0927جنبا إلى جنب مع بروتوكولها لعام  م المتعلقة بوضع الالجئين0950أهمية اتفاقية عام  من جديدوإذ تؤكد 

 في النظام الدولي لحماية الالجئين، األساسم، بوصفها حجر 0929فريقية لعام تستكمل اتفاقية منظمة الوحدة اإل

لحماية ومساعدة النازحين داخلياً م حيز التنفيذ 8119لدخول اتفاقية االتحاد اإلفريقي لعام باإلنجاز التاريخي الذي وإذ تعترف 

 ،في أفريقيا، والمعروفة أيضاً باسم "اتفاقية كمباال"

م، والمعروفة أيضاً باسم "مبادئ 0922ية المستمرة "للمبادئ المتعلقة بمعاملة الالجئين" لعام األهم على تأكيدالوإذ تكرر  

 ،م التي تتضمن "مبادئ تقاسم األعباء"0927م، وإضافتها لعام 8110بانكوك"، بصيغتها المنقحة في عام 

ال سيما كل منطقة من مناطق العالم، وقلقه إزاء خطورة أزمات الالجئين وحاالت الطوارئ التي تعاني منها  عن وإذ تعرب 

 فريقية،في المنطقة اآلسيوية واإل

الحاجة إلى اتخاذ اجراءات تعاونية ومنسقة في معالجة مسألة الالجئين وحركة المهاجرين وضمان حماية  جديد منوإذ تؤكد 

 حقوق اإلنسان وأمنهم،

 ضالً عن مرفقاتهام لشؤون الالجئين والمهاجرين ف8102بإعالن نيويورك  وإذ ترحب 

 على مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لما قدمته من مساهمة هامة في حماية الالجئين، وإذ تثني 

، بما في ذلك معالجة األسباب الجذرية وتعزيز لمشاكل الالجئين الدولي المجتمعبالرغبة في النهج الشامل من قبل  تعترف .0

 وإعادة الطوعية عودتهم ذلك في بما، ، وتوفير حماية فعالة وإيجاد حلول دائمةاالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة

 .الدولي للقانون ثوفقا إدماجهم

 الالجئينوضع ومعاملة ب المتعلقة م0950 عام اتفاقية في طرفاً  بعد تصبح لم التياألعضاء في منظمة آلكو  الدول تشجع .8

 إمكانية في للنظر، الصلة ذات األخرى واإلقليمية الدولية وكالصكإلى جانب  بها الملحق م0927 عامل وبروتوكول

 ؛لتشريعاتها وفقا إليها االنضمام أو عليها التصديق



 عديمي األشخاص وضع بشأن م0954 عام اتفاقية على التصديق إمكانية في بعد تنظر لمالتي  األعضاء الدولتشجع  .3

 ؛كمباال واتفاقية الجنسية، انعدام حاالت خفض بشأن م0920 عام واتفاقية الجنسية،

األمانة العامة إلى استكشاف إمكانية تنظيم ندوة أو حلقة عمل مشتركة في المستقبل القريب بالتعاون مع المفوضية توجه  .4

 ؛ذات الصلة األخرىوالدول األعضاء والمنظمات أو المؤسسات 

 م8102ات بشأن االتفاق العالمي المقترح لعام األمانة العامة أيضاً إلى مواصلة رصد التطورات في المفاوض كذلك وجهت .5

 و، من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة؛ م8102بشأن الالجئين وكذلك االتفاق العالمي لعام 

 .الالجئين " في جدول األعمال المؤقت لدورات سنوية الحقة عند الضرورة ومعاملة إدراج موضوع "وضع تقرر .6
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انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من قِبل إسرائيل وغيرها من المسائل 

 القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين

 والخمسين،  السادسةالمنظمة القانونية اإلستشارية اآلسيوية اإلفريقية في دورتها 

وممارساتها  وغيرها شرعية االحتالل اإلسرائيلي المطول لألراضي الفلسطينية " الدراسة الخاصة حول بعد النظر في

 ،فيها"، والملخص التنفيذي المصاحب الذي أعدته األمانة العامة لمنظمة آلكو االستعمارية

 ،لألمانة العامة لمالحظات التمهيديةمع التقدير إلى ا تالحظوإذ 

اإلفريقية  - في الدورات السنوية المتتالية للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية على القرارات التي اُتخذت وإذ تشير وتؤكد

 88م، عندما تم طرح الموضوع ألول مرة على جدول أعمال المنظمة، وال سيما القرارات التي تم تبنيها في 0922منذ عام 

 م.0999نيسان/ أبريل عام  83م و 0992نيسان/ أبريل عام 

( في RES / 40/4م، ولقرار ) 8111شباط/فبراير عام  83على القرارات التي تم اعتمادها في  تؤكد وإذ تشير أيضا  و

( في RES / 42/3م، ولقرار 8118تموز/ يوليو عام  09( في  RES / 41/4م، ولقرار) 8110حزيران/يونيو عام  84

 / RESم، ولقرار ) 8114نيو عام حزيران/ يو 85( في RES / 43 / S 4م، ولقرار) 8113حزيران/ يونيو عام  81

44 / S 4 8115تموز/يوليو عام  0( في( م، ولقرارRES / 45 / S 4 في )م، ولقرار ) 8112نيسان/ أبريل عام  2

RESW / 46 S 4  8117تموز/يوليو عام  2( في( م، ولقرارRES / 47 / S 4  في )م، 8112تموز/ يوليوعام  4

آب/ أغسطس عام  2( في RES / 49 / S 4م، ولقرار )8119ب/ أغسطس عام آ 81( في RES / 48 / S 4ولقرار ) 

 88( في  RES / 51 / S 4م، ولقرار) 8100تموز/ يوليو عام  0( في  RES / 50 / S 4م، ولقرار ) 8101

 RES / 53 / Sم، ولقرار) 8103أيلول/سبتمبر عام  08( في  RES / 52 / S 4م، ولقرار ) 8108حزيران/ يونيوعام 

( في RES/55/S4ولقرار) م8105 نيسان/ أبريل 71( في RES/54/S4ولقرار ) م،8104أيلول/ سبتمبر عام 02( في  4

 ،م8102عام  أيار/ مايو 81

 باهتمام كبير المداوالت المتعلقة بهذا البند الذي يعكس آراء الدول األعضاء؛وإذ تتابع 

ا من قبل سلطة اإلحتالل والتي ُتعرقل إنجاز سالم عادل و دائم في حيال العقبات الخطيرة التي يتم إختالقهوكونها قلقة 

 المنطقة،



العملية العسكرية اإلسرائيلية الهائلة في األراضي الفلسطينية الُمحتلّة والسيما في قّطاع غزة المُحتّل، تسببت  بأنوإذ تعترف 

اني الدولي، وأدت إلى تفاقم األزمة اإلنسانية الحادة في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان للمدنيين الفلسطينيين، والقانون اإلنس

 األراضي الفلسطينية الُمحتلّة .

بأن حصار االحتالل اإلسرائيلي المفروض على قطاع غّزة بما في ذلك إغالق معابر الحدود، و قطع  كذلكوإذ تعترف 

ضد المدنيين الفلسطينيين ويؤدي إلى عواقب  إمدادات الوقود و الطعام و الدواء،  والذي يمكن وصفه بالعقوبة الجماعية

 إنسانية وبيئية وخيمة،

 بالمبادرات اإلقليمية و الدولية إلحالل السالم في الشرق األوسط، وإذ ترحب

اإلصابات والخسائر في األرواح  تسفر عنأعمال العنف اإلسرائيلية واستخدام القوة ضّد الفلسطينيين، والتي وإذ تدين 

 .0949حيل والهجرة القسرية مما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق اإلنسان والتفاقية جنيف الرابعة لعام والدمار، والتر

 اإلسرائيلية الُمبرمة للوصول إلى تسوية نهائية . -على ضرورة اإلمتثال لالتفاقات الفلسطينية وإذ تؤّكد 

ء التدهور الخطير المستمر للوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع إزا وإذ تشعر بالقلق

غزة، بما في ذلك التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من وطنهم، واإلنتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق اإلنسان للشعب 

شأ بسبب اإلستخدام المفرط للقوة واستخدام العقوبات الجماعية الفلسطيني من ِقبل إسرائيل، القوة المحتلة، منها التي تن

واإلحتالل وحصار المناطق ومصادرة األراضي وإقامة وتوسيع المستوطنات وبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة و 

لى تغيير الوضع القانوني تدمير الممتلكات والبنى التحتية واستخدام األسلحة المحظورة وجميع اإلجراءات األخرى الّرامية إ

والتكوين الديمغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقّطاع غّزة، وكما  ُتبدي قلقها حيال جرائم الحرب 

والجرائم  ضد اإلنسانية المرتكبة في هذه األراضي، وتدعو لتنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة بشأن الوضع اإلنساني 

 نلشعب الفلسطينيل

بالعواقب القانونية الناشئة عن تشييد إلى الرأي اإلستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة وإذ تشير 

تموز/ يوليو  81في  A / RES / ES-10/15، و قرار الجمعية العاّمة ذات الصلة )جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة

(، فضالً عن مبادرة األمم المتحدة إلنشاء سجل م8112كانون األول/ ديسمبر  05ؤرخ في الم ES-10/17و م8114

لألضرار الناشئة عن تشييد الجدار الفاصل، مع األخذ بعين اإلعتبار بأنه مضت أكثر من عشر سنوات منذ قامت محكمة 

 ،ية بتسليم رأيها حول ذلك الموضوعالعدال الدول

 في بما المحتلة، الفلسطينية يضااألر في الجدار تشييد في قدماً  المضي على إسرائيل إصرار إزاء وإذ تشعر عن بالغ قلقها

 ،وحولها الشرقية القدس داخل ذلك

حيال بقاء مجلس األمن عاجزاً عن تبني أي قرار ينص على عدم شرعية الجدار التوسعي  وإذ تعترف بقلقها العميق

 ؛اإلسرائيلي



السالم العربية لحل قضية فلسطين والشرق األوسط، التي اعتمدها مؤتمر القمة العربية الرابع  لمبادرة عن تأييدهاوإذ تعرب 

م، والتي تم التأكيد عليها في مؤتمر القمة التاسع عشر لجامعة 8118آذار/ مارس  82عشر والذي عقد في بيروت )لبنان( في 

خرى، األم باإلضافة إلى مبادرات السالم 8117ر/مارس عام آذا 89 - 82الدول العربية، الُمنعقد في الرياض في الفترة من 

 خارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة الرباعية،بما فيها 

باستنتاجات ونتائج جميع الفعاليات التي ُتقام على المستويين اإلقليمي والدولي الرامية إلى تحقيق حل عادل وإذ تحيط علما  

 ودائم وشامل لقضية فلسطين.

 ،ببدء دراسة أولية للوضع في فلسطين من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كذلكلما  وإذ تحيط ع

على أنه ال يمكن تحقيق حٍل عادٍل وشامٍل ودائم إال من خالل إنهاء اإلحتالل وفقاً لميثاق األمم المتحدة، واإلتفاق وإذ تؤكد 

عامة ذات الصلة، والتي سوف تسمح جميع بلدان المنطقة أن تعيش في الحالي بين الطرفين وقرارات مجلس األمن والجمعية ال

 السالم واألمن والوئام.

 حل إلى التوصل أجل من الدولي المجتمع يبذلها التي الجهود / السالم عملية في المشاركة على األعضاء الدول تحث .0

 332م(، و0927) 848ها ، بما فيالصلة ذات األمن مجلس قرارات أساس على فلسطين لقضية وشامل عادل

م( وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها 8119)0221م( و8118) 0397م(، و0972) 485م(، و0973)

 اتضامنه عن عربت وإذ الفلسطيني، للشعب المشروعة والحقوق" السالم مقابل األرض" معادلةم( بشأن 0949) 094

 ؛المنتخبة وقيادته الفلسطيني الشعب مع

، م8119أيار/مايو  4مجلس األمن في إلى ألمين العام لألمم المتحدة,والتي تم إحالتها للتحقيق ا نتائج لجنةب لما  تحيط ع .8

 ؛لمقرر الخاص بمجلس حقوق اإلنسان والمنظمات اإلقليمية األخرىانتائج تقرير وكذلك 

 م.9332نيسان / أبريل  03في  الدول جامعة ىإل المقدم غزة بشأن الحقائق لتقصي المستقلة اللجنة بتقريرأيضا   تحيط علما   .3

بما في والتطورات المرّوعة التي ما زالت تحدث في األراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية،  وتدين بشدة .4

عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، ، ووطنهم من الفلسطينيين ترحيل ذلك في بما ذلك

الوحشّية ضّد الفلسطينيين المدنيين، وتدمير واسع النطاق للممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة والبنية ووأعمال العنف 

 للمدنيين والتدهور الخطير في األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية للشعب الفلسطيني؛ والتشريد الداخليالتحتية، 

اإلمتثال التام ألحكام ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، ولإلعالن العالمي للقيام باإلحتالل، اسرائيل، السلطة القائمة ب تطالب .5

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة  السيمام والتفاقيات جنيف 0917لحقوق اإلنسان،ولألنظمة المرفقة باتفاقية الهاي لعام 

 م، من أجل حماية حقوق الفلسطينيين؛0949آب/ أغسطس  08بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 



الذي قّدمه السيد ريتشارد فولك وهو المقرر الخاص المعني  ،م8119لتقرير عام  تستجيب أن إسرائيل كذلكوتطالب  .2

بعثة  ،المقّدم من ِقبل القاضي غولدستون م8101عام  وتقرير وتوصيات م0927باألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  ؛دة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة من أجل حماية حقوق الفلسطينييناألمم المتح

اإلستشاري  الرأي لتزاماتها القانونية حسبما جاء ذكره في إل باالمتثالإسرائيل، السلطة القائمة باإلحتالل، وتطالب أيضا ،  .2

ئة عن تشييد جدار في األراضي الفلسطينية الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة باآلثار القانونية الناش

 م(؛8114تموز/ يوليو  81في  A / RES / ES-10/15المحتلة، و ما يتصل بها من قرار الجمعية العامة )

 الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة؛تشييد  إسرائيل بوقف وإلغاء وتطالب بقوة   .2

إلنسان والقانون حقوق اينجم عنه من انتهاك  قطاع غزة وما على المفروض حصار االحتالل اإلسرائيليتستنكر بشدة  .9

 ؛اإلنساني

والتحريض والتدمير  ،واالستفزاز ،بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال اإلرهابوتطالب أيضا   .11

الفلسطينية تنفيذاً لقرارات للممتلكات وتدعو إلى االنسحاب الفوري والكامل للقوات اإلسرائيلية )المحتلة( من األراضي 

( كخطوة أولى 8114) 0544(، و8113) 0505(، 8118) 0413(، 8118) 0418مجلس األمن، بما في ذلك 

 ؛م0927فلسطينية الُمحتلة منذ عام إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي ال

 األمم لقرارات امتثاالً  ممتلكاتهم، عادةواست ديارهم إلى الفلسطينيين والنازحين الالجئين عودة ضمان إلى إسرائيل دعوت .11

 ؛الصلة ذات المتحدة

جدية من منظور الجوانب األمانة العامة أن تتابع التطورات التي تقع في األراضي الفلسطينية المحتلة بكل  توجه .08

 ،القانونية

 .عند اإلقتضاء لمنظمة آلكووضع هذا البند على جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية تقّرر  .13
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 (التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية

 والخمسين، السادسةاإلفريقية في دورتها االسنوية  –المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 

 AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/S8آلكو رقم  العامة لمنظمة مانةاألوثيقة  تنظر في إذ

 التطرف العنيف واإلرهاب في هذه الدورة السنوية الحالية،بفي مداوالت الفريق العامل المعني  كذلكإذ تنظر و 

المقدمة من الدول األعضاء خالل المداوالت  والتصريحاتالمالحظات االستهاللية من األمانة العامة  وإذ تالحظ مع التقدير 

 حول "التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية("،

, م9382أيلول / سبتمبر  81بتاريخ  RES/53/S7, م9382أيلول/ سبتمبر  81بتاريخ  RES/53/SP2 اقراراته شير إلىتإذ  

RES/54/S9  و  م9382نيسان/ أبريل  81بتاريخRES/55/S9  م9381أيار/ مايو  81بتاريخ. 

قانونيين فيما بين الدورات بشأن "المبادئ إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع في اجتماعين للخبراء ال كذلكشير توإذ 

 9381أيار / مايو  81و  9381كانون الثاني / يناير  92و  91والمبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف ومظاهره" في 

 ،على التوالي

ب، والذي عقد المداوالت حول الموضوع التي جرت في اجتماع الفريق العامل المعني بالتطرف العنيف واإلرها وإذ تالحظ

 م،9381مايو  8في 

بالوثائق  يتعلق فيما سيما أيضاً عمل األمانة العامة المتعلقة بالتطرف العنيف واإلرهاب، وال وإذ تالحظ

AALCO/55/HEADQUARTERS (NEW DELHI)/2016/SD/S9 

لمكافحة  وجهودها في تسهيل العمل حول المبادي والمبادي التوجيهية ،AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/S9و

 التطرف العنيف ومظاهره،

 المتحدة، األمم ميثاق ومبادئ مقاصد اعتبارها في تضع وإذ

( الذي اعتمدته الجمعية العامة A/RES/68/127بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة "عالم ضد التطرف العنيف" )وإذ تتذكر 

 9822(،وقرار مجلس األمن الدولي م9382) 9811 ، وكذلك قرار مجلس األمن رقم9380كانون األول / ديسمبر  81في 

 ( وغيرها من قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة,م9382)



إزاء التهديدات التي تشكلها أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات  بالغ القلقتشعر بوإذ  

ة والتي تهدد حياة وأمن األبرياء وتعوق التنمية االقتصادية واألنشطة العلمية فريقياإل - سيما في المنطقة اآلسيوية اإلرهابية وال

 ،رغب في وضع حد لهذه التهديداتتللدول المعنية و

تصاعد أعمال التطرف العنيف واإلرهاب في منطقة آسيا وأفريقيا، والتي تهدد حياة وأمن الناس األبرياء وتعيق  من مستاء 

 طة العلمية في الدول المعنية،التنمية االقتصادية واألنش

 ،أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف دين بشدةوإذ ت 

بالطبيعة المعقدة والمتقلبة لظاهرة التطرف العنيف وضرورة التوصل إلى حل شامل وتعاوني ومنسق للمشاكل وإذ تعترف  

 تي تسببها هذه الظاهرة،ال

إلى الجهود الدولية الرامية للقضاء على التطرف العنيف واإلرهاب، ويؤكد من جديد الحاجة إلى تعزيز هذه الجهود  شيرتوإذ  

ع وفقا لميثاق األمم المتحدة، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي بما في ذلك عدم التدخل واحترام السيادة والسالمة اإلقليمية لجمي

 ،الدول

على التزام الدول األعضاء بموجب القانون الدولي المتعلق بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وإذ تؤكد  

الدولي والقانون الجنائي الدولي باإلضافة إلى التزامهم وواجبهم تجاه االتفاقيات الخاصة باإلرهاب وذلك لمنع وقمع والتحقيق 

 تكبها األفراد والجماعات المتطرفة،في الجرائم التي ير

الدول األعضاء على النظر في التصديق / االنضمام إلى االتفاقيات المتعلقة باإلرهاب ومحاولة لتطوير األدوات شجع ت .8

 القانونية لمكافحة التطرف العنيف واإلرهاب؛

ت من العقاب على أعمال التطرف على اتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي واإلقليمي والثنائي لمكافحة اإلفال حثت .9

العنيف واإلرهاب، وذلك بوسائل منها اعتماد وتنفيذ التشريعات الوطنية ذات الصلة والصكوك الثنائية والمتعددة 

 ؛األطراف

أن تواصل متابعة التطورات في مكافحة التطرف العنيف العالمي واإلقليمي والوقاية من جهود  العامة األمانة وجهت .0

 يف، وكذلك المناقشات بشأن هذه المسألة على المستوى الدولي؛التطرف العن

 ؛منظمة آلكو عند االقتضاءالسنوية الالحقة ل لدوراتلإدراج الموضوع في جدول األعمال المؤقت قرر ت .4
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  القانون الدولي في الفضاء اإللكتروني 

 والخمسين، السادسةة اآلسيوية األفريقية في دورتها المنظمة القانونية اإلستشاري

 ،AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/S17 العامة وثيقة األمانةفي إذ تنظر 

 02، المعتمد في RES/55/S17 م، و8105أبريل  07المعتمد في  ،RES/54/SP2القرارات  وإذ تشير إلى وتكرر تأكيد

  م0272مايو 

 ،لمنظمة آلكو تهاللي لألمانة العامةالبيان االس وإذ تالحظ مع التقدير

 الدراسة الخاصة حول الموضوع التي أعدتها األمانة العامة لمنظمة آلكو،بوإذ تحيط علما  

التقرير الموجز لرئيس الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني،  وإذ تحيط علما  كذلك

يق العامل المفتوح العضوية المعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني الذي عقد في األمانة العامة عن االجتماع الثاني للفر

 م8107فبراير  01و 9لمنظمة آلكو بنيودلهي في 

باعتباره جزءاً ال يتجزأ من التفاعل اإلنساني وأثره العميق على الدول األعضاء  السيبرانيبأهمية الفضاء وإذ تعترف 

 ا،ومواطنيه

إزاء التهديدات والتحديات الجديدة في تطوير وتطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مثل الجرائم وإذ تشعر ببالغ القلق 

 اإللكترونية واستخدام الفضاء اإللكتروني ألغراض إرهابية،

 ،الحكومية غير الفاعلة جهاتوال الدولة ترتكبها التي السيبرانية الهجمات أنواع مختلف في التصعيد وإذ تالحظ مع القلق

على الحاجة إلى التنسيق المعزز والتعاون بين الدول األعضاء لمكافحة جريمة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات  وإذ تؤكد

 واالتصاالت،

في ميثاق مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة على الفضاء اإللكتروني، بما في ذلك تلك الموجودة  على أهمية وإذ تشدد

 األمم المتحدة،

على الحاجة مزيد من دراسة المداوالت على قواعد القانون الدولي بشأن قضايا الفضاء اإللكتروني واستكشاف  كذلكوإذ تشدد 

 مجاالت مزيد من تطوير القانون الدولي بشأن هذه القضية حسب االقتضاء،



إلقليمية والعالمية ذات الصلة تتداول حول الدول األعضاء على المشاركة بشكل فعال في المحافل ا تشجع .0

 وتعزيز التواصل والتعاون في هذا الصدد؛ السيبرانيإدارة الفضاء 

السيبراني إلعداد تقرير القانون الدولي في الفضاء المفتوح العضوية المعني ب ملافريق العمقرر ال توجه .8

، والدراسة الخاصة التي أعدتها األمانة عضاءاأل الدول بين فيما اآلن حتى جرت التياستناداً إلى المناقشات 

 ؛العامل للفريق مستقبلية عمل خطة وضعالعامة لمنظمة آلكو، 

 السيبرانيأيضاً األمانة العامة لمتابعة التطورات بانتباه في المحافل الدولية ذات الصلة بإدارة الفضاء توجه  .3

 توافر على يتوقف وهذا ،االقتضاء عند ح العضوية،المفتو ملافريق العال السيبراني، وتنظيم اجتماعاتواألمن 

 و األخرى؛ المؤسسات أو الصلة ذات الدولية والمنظمات األعضاء الدول مع بالتعاون المالية، الموارد

 .القادمة إدراج هذا البند في جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية تقرر  .4
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 على جدول أعمال المختارةنصف يوم حول "البنود  استغرق صاجتماع خا
 لجنة القانون الدولي"

 والخمسين، السادسةالمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية في دورتها 

 ،AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/SP 1رقم  العامة وثيقة األمانة تنظر في إذ

لي لألمين العام واآلراء التي أعربت عنها الدول األعضاء خالل االجتماع الخاص إلى البيان االستهال مع التقديروإذ تستمع 

م 8107أيار/ مايو  4في  الذي دام لمدة نصف يوم بشأن "البنود المحددة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي" الذي عقد 

 ،نيروبيفي 

 (؛ILCتعكس آراء الدول األعضاء حول عمل لجنة القانون الدولي )باهتمام كبير المداوالت المتعلقة بهذا البند والتي إذ تتابع و

 بالمساهمات الهامة التي قدمتها لجنة القانون الدولي في التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي،إذ تعترف و

مالحظاتها، حول الدول األعضاء بالمساهمة في أعمال لجنة القانون الدولي، ال سيما من خالل إيصال تعليقاتها و توصي .0

 المسائل التي حددتها لجنة القانون الدولي والتي تتعلق بموضوعات مختلفة مدرجة حالياً على جدول أعمالها، إلى اللجنة.

فيما  لمنظمة آلكواألمين العام بأن يلخص اآلراء التي أعربت عنها الدول األعضاء خالل الدورات السنوية  إلى تطلب .8

 ى جدول أعمالها، لغرض اإلبالغ عنها في اجتماعات لجنة القانون الدولي.يتعلق بالبنود المدرجة عل

 آلكو ولجنة القانون الدولي في المستقبل.مشتركة بين منظمة  األمين العام بمواصلة عقد اجتماعاتكذلك إلى  لبتط .3

 والخمسين. السابعةإدراج هذا البند على جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية  تقرر .4
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 "المحكمة الجنائية الدولية: التطورات األخيرةنصف يوم حول " استغرق اجتماع خاص

 والخمسين، السادسةالمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية في دورتها 

 ،AALCO/56/NAIROBI/2017/SD/S10رقم  العامة وثيقة األمانةتنظر في  إذ

في جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي، ومشيراً الى التقدم في القضايا  التي جرت بالمداوالت ط علما  حيتوإذ 

 المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية .

 لةالعدا أجل من المشترك بالمداوالت التي جرت في الندوة حول "المحكمة الجنائية الدولية وآسيا: السعي وإذ تحيط علما  كذلك

 م،9381أبريل  2 – 2والوقاية" التي عقدت في سيول في الفترة من  والمساءلة

 أهمية القبول العالمي لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى وجه الخصوص، مبدأ التكامل،إذ تدرك و

 لعام األساسي روما نظام بموجب تصاصاالخ الدولية الجنائية المحكمة ممارسة بشأن السودان حكومة باقتراح علما   وإذ تحيط

 والخمسين، السادسة السنوية الدورة كما وردت في محاضر ،8221

  الدولية. الجنائية المحكمة بتشغيل يتعلق فيما األعضاء الدول عنها أعربت التي المتنوعة اآلراء تالحظوإذ  

النضمام إلى نظام روما األساسي وعند طرفاً بعد على النظر في التصديق / ا ليستالدول األعضاء التي  تشجع .8

  ؛الالزمة التنفيذية عتماد التشريعاتالتصديق / االنضمام النظر في ا

الدول األعضاء التي صدقت على نظام روما األساسي لتنظر في أن تصبح طرفاً في اتفاقية امتيازات  أيضاً  شجعت .9

  ؛حصانات المحكمة الجنائية الدوليةو

تناولها التي حاالت المداوالت في جمعية الدول األطراف ومتابعة التطورات بشأن المتابعة ل العامة األمانة توجه .0

  المحكمة الجنائية الدولية.

األمين العام أن يستكشف إمكانية عقد ورشة عمل بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و/أو غيرها من  إلى تطلب .2

لكو، ألعضاء النيابة العامة والقضاة منظمة آ إحدى الدول األعضاء فيالمنظمات الدولية والمؤسسات األكاديمية، في 

 ، التي تهدف إلى بناء القدرات والمؤالفة في عمل المحكمة الجنائية الدولية.لكومنظمة آمن الدول األعضاء في 

 إطار في طرحت التي واألسئلة بحت، في القضايا قانوني منظور للنظر، منالدول األعضاء في منظمة آلكو  تشجع .2

 والمناقشات؛ و األعمال جدول بند



  .عند االقتضاء لمنظمة آلكوالسنوية  الدورةإدراج هذا البند على جدول أعمال  تقرر .2


